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NOTICE

 
:എ1-21222/2021 23-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ          ശങരൻ സദാശിവൻ

െവടിെവചാൻ േകാവിൽ പി  ഒ   പാരർകഴി  പനവിള  പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സർവീസ

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിചല

വിേലജില   പേരതനെറ മകന സതീഷ എസ , െവടിെവചാൻ േകാവിൽ പി ഒ  പാരർകഴി പനവിള പതൻ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ1-21186/2021 23-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ           െക ആർ േപമകമാർ

െചാവര  പി  ഒ  െചാവര  േപമദർശിനിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്     എം  എ  സി  റി  േകാടതിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകാൽ

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിര വി , െചാവര പി ഒ െചാവര േപമദർശിനിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   േകാടകാൽ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  18-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭ എസ ഭാര് 57

2 കവിത പി മകള 45

3 സരിത പി മകള 43

4 സതീഷ എസ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര വി ഭാര് 58

2 ആര് ഐ പി മകള 31

3 കണൻ ഐ പി മകന 29
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:എ1-20665/2021 23-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ            െജ ശാരദ അമ  േനമം പ

ി ഒ  ഇടയേകാട ഒരകാവിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിചല വിേലജില   പേരതയെട മകള

ശകനളകമാരി 'അമ എസ , േനമം പി ഒ  ഇടയേകാട ഒരകാവിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വനറിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-05-

2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതയെട  മാതാപിതാകളം  ഭർതാവം  മകളായ സാവിതി  'അമ അനിൽകമാർ  എനിവരം

ജീവിചിരിപിലാെയനം പേരതനായ അനിൽകമാർ അവിവാഹിതനം നിസനതിയനം ആണ  അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ1-21119/2021 23-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാരി എ  നരവാമട പി ഒ

പളിചൽ േതാടിൻകര േമെല പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിചല വിേലജില   പേരതയെട മകന

അഭിലാഷ ജി , നരവാമട പി ഒ പളിചൽ േതാടിൻകര േമെല പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ8-21437/2021 23-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശകനളകമാരി അമ എസ മകള 65

2 ശശികല എസ മകള 60

3 ഭാസകരൻ നായർ മകന 58

4 സകമാരൻ നായർ മകന 53

5 വിജയലകി എസ മകള 50

6 ശീജേമാൾ (മരണെപട മകൾ സാവിതി
അമയെട മകൾ )

പൗതി 35

7 ശിഫഫാതിമ @ ശിവപിയ (ടി ടി ) പൗതി 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലകഷൻ നായർ എൻ ഭരതാവ 56

2 അഭിലാഷ ജി മകന 30

3 അശ്തി എസ മകള 28
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  െനയാറിനകര  താലകില   െപരംപഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ      ശശിധരൻ നായർ

െപരമഴതർ പി  ഒ  പഴിഞികഴി  നാരങറതല വീട  ഷിബഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപഴതര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി െജ , െപരമഴതർ പി ഒ പഴിഞികഴി നാരങറതല വീട ഷിബഭവനിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   െപരംപഴതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ8-21478/2021 23-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരംപഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീമരകൻ ജി  െപരമഴതർ പ

ി ഒ േമേകകഴിമല ശീഭവനിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ അനകല്ങൾക േവണിയം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െപരംപഴതര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്

ശീലതാെസൽവം ഇ ആർ , െപരമഴതർ പി ഒ േമേകകഴിമല ശീഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരംപഴതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില മാതാവ സരസമ ജീവിചിരിപണ്    അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ8-21474/2021 23-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ െക  മൂർ പി

ഒ െനലികന് വലയം നിനവിള കിഴകരികത് വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ശാന പി , മൂർ പി ഒ െനലികന് വലയം നിനവിള കിഴകരികത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി െജ ഭാര് 68

2 ശീജകമാരി എസ മകള 43

3 ഷിബകമാർ എസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലതാെസൽവം ഇ ആർ ഭാര് 57

2 സനിത എസ എസ മകള 29

3 അനപ കമാർ എസ എസ മകന 28

4 ആസിൻ എസ എസ മകന 22
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10-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന പി ഭാര് 64

2 സേമഷ എസ എസ മകന 38

3 സധീഷ എസ എസ മകന 36

4 സമിത എസ എസ മകള 34
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ1-21073/2021 18-09-2021
 
 െനയാറിനകര താലകില ആനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചനചഡൻ െജ ആർ  ആനാവർ പി ഒ

മണവാരി  ചനകാനതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശശികല എൽ ,

ആനാവർ പി ഒ മണവാരി ചനകാനതിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആനവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-12-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-21187/2021 18-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരിയലിസ   െപാഴിയർ പരതിയ

ർ  പതവൽ പരയിടം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്തിനം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാേജനൻ എൽ

, െപാഴിയർ പരതിയർ പതവൽ പരയിടം , േബാധിപിച അേപക   കളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2014 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല എൽ ഭാര് 62

2 അനഷ ചനൻ മകള 33

3 അനീഷ ചനൻ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജനൻ എൽ ഭരതാവ 49

2 ഡാനി ആർ മകന 18

3 നഥാനിേയൽ ആർ മകന 16

4 ധന് ആർ മകള 15
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:എ5-20828/2021 18-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   കാേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസാൻകഞ്  കാേരാട

ചാേറാടേകാണം  മസഫർ  മൻസിലിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്    ബാങിൽ      ഹാജരാകനതിനം

സർകാരിെന വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേരാട വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് റഷീദാബീവി , കാേരാട ചാേരാടേകാണം മസഫർ മൻസിലിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാേരാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-06-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-21117/2021 20-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ        വിജയകമാരി 'അമ  വടവിള പ

ി  ഒ  വടവിള  രാധമനിരതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി വിജയകമാരൻ

നായർ ,  വടവിള പി  ഒ വടവിള രാധമനിരതിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   െചങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ5-21413/2021 23-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കശല ആർ  ഉചകട പി ഒ കളത

ർ തമകൽ  പതവൽ പതൻ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതര വിേലജില   പേരതയെട മകള സൗമ് എ െക ,

ഉചകട പി  ഒ  കളതർ തമകൽ  പതവൽ പതൻ വീടിൽ  ,  േബാധിപിച അേപക   കളതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഷീദാബീവി ഭാര് 58

2 മസഫർ അഹമദ മകന 39

3 അഫസൽഖാൻ എ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വിജയകമാരൻ നായർ ഭരതാവ 71

2 അനപകഷ വി വി മകന 31
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പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ഭർതാവ എനിവർ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ1-21191/2021 23-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പരശവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ        സി സിസിലി  പരശവയ

ൽ പി  ഒ  നീലറതലയകൽ പതൻ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പരശവയൽ  വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ വിജയൻ സി , പരശവയൽ പി ഒ നീലറതലയകൽ പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പരശവയൽ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ1-21174/2021 23-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   കാഞിരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ       എൽ അഗസിൻ

െനലിമട  പി  ഒ  െവൺകളം  ഭാർഗവി  ഭവനിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ബി ലളിത , െനലിമട പി ഒ െവൺകളം ഭാർഗവി ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗമ് എ െക മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ സി ഭരതാവ 68

2 രജനി എസ മകള 37

3 ബിന വി എസ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി ലളിത ഭാര് 64

2 രശി എ എൽ മകള 44

3 േറാഷിനി എ എൽ മകള 41
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:എ1-21286/2021 23-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാഹീൻ എം  െനയാറിൻകര പ

ി ഒ മരതർ കേണറ് പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എം എ സി റി േകാടതിയിൽ ഹാജരാകനതിനംമറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനയാറിങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

സീനത് പി ,  െനയാറിൻകര പി ഒ മരതർ കേണറ് പതൻ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   െനയാറിങര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന [മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

4 രമ് എ എൽ മകള 38

5 ട്ിങിൾ എ എൽ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് പി ഭാര് 43

2 ഫാതിമ റിസ വാന എസ മകള 15

3 റിഫാന ഫാതിമ എസ മകള 12
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ8-20556/-2021 16-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളി െജ  പാറശാല പി ഒ

പവതിയാൻവിള  വാര്കര  അകയനിവാസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   `സർവീസ ആനകല്ങൾകം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

തങം ആർ , പാറശാല പി ഒ പവതിയാൻവിള വാര്കര അകയനിവാസ , േബാധിപിച അേപക   പാറശാല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെന  പിതാവ  ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ1-20796/2021 17-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാഞിരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     ബാബ െക  കഴിവർ പി

ഒ കഴിവർ വാറതട് വീടിൽ  എനയാളെട അവകാശികൾക് എസ ബി ഐ യെട െനലിമട ശാഖയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

അമിളി വി , കഴിവർ പി ഒ കഴിവർ വാറതട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-01-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന  പിതാവ  ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം ആർ ഭാര് 52

2 അകയ മരളി റി  എം മകള 25

3 അകര മരളി റി എം മകള 18

4 െപാനമ എസ അമ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിളി വി ഭാര് 61

2 രഞിനി എ മകള 36

3 ശീേദവി എ മകള 34

4 േഗാമതി അമ 90
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ 1 -22906/ 021 22-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി േസാമേശഖരൻ നായർ

ചായേകാടേകാണം പി  ഒ  മരതതർ എസ എൽ നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനയാറിങര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് എൽ ലളിതമ , ചായേകാടേകാണം പി ഒ മരതതർ എസ എൽ നിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക

െനയാറിങര , പടം വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 1 -20658/ 2021 30-09-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീനിവാസൻ േപാറി

െനയാറിൻകര  പി  ഒ  െതേകനട  നവനീതകഷണ 11/  521  എച്  -ൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനയാറിങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാവിതികടി , െനയാറിൻകര പി ഒ െതേകനട നവനീതകഷണ 11/ 521 എച് -ൽ

, േബാധിപിച അേപക   െനയാറിങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജി  രാമൻേപാറി  ജീവിചിരിപണ്.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതമ എൽ ഭാര് 79

2 സേനാഷകമാർ എസ എൽ മകന 53

3 സജജീവകമാർ എസ എൽ മകന 52

4 സന് എസ നായർ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ സാവിതികടി ഭാര് 54

2 സമതി പി എസ േപാറി മകള 29

3 ശീധ പി എസ േപാറി മകള 24
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:എ 5 -22665/ 2021 12-10-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരളപൻ  െപാഴിയർ പി ഒ

െപാഴിയർ കരിമനവിളാകം േപാൾസൺ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേരാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന

േപാൾസൺ എ ,  െപാഴിയർ  പി  ഒ  െപാഴിയർ  കരിമനവിളാകം  േപാൾസൺ ഹൗസിൽ ,  േബാധിപിച  അേപക

കാേരാട  ,  കളതർ വിേലജ  ഓഫീസരമാർ     മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: A1-20964/2021 18-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that G Ramachadran Pillai 14/773 (14/1031) Sreechakram

Punnamoodu Pallichal P O , Pallichal Village, Neyyattinkara Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application  of

a legal heirship certificate to produce before the  bank authorities and to receive all other benefits due to his wife in

respect of the legal  heirs of late Jaya Ramachandran 14/773 (14/1031) Sreechakram Punnamoodu Pallichal P O  who

expired on 15-04-2020 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the

legal heirs of the said late Jaya Ramachandran. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to

the applicant . The parents of the deceased are no more. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate

accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said

legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Neyyattinkara within 30 days from the date of

publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will  not be

considered. 

 
SCHEDULE

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസറാഫിൻ ഭാര് 88

2 ആേരാഗ്ദാസൻ മകന 68

3 അരളപൻ ഉബാൾട് മകന 66

4 േമബിൾദാസ മകള 62

5 ജലഡിൻ മകന 59

6 ഡാർവിൻ മകന 57

7 െഹൻടി ആഗസിൻ മകന 55

8 േപാൾസൺ എ മകന 54

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 G RamachandranPillai Husband 70

2 Mukesh R Chandran Son 37

3 Manish R Chandran Son 28
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ F8˛16619/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 4.

X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v
dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv 6712-˛¬ F8-˛16619/21 \º-cmbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬ {Ia-\-º¿ 18-˛¬
tcJ-s∏-Sp -Øn -bn -´p≈ ac -W-s∏´ hy‡n -bpsS t]c v ‘F≥. Fw. kmZn°v ’F∂p≈Xv
‘CZ-co-kv, Fkv. Fw. ’F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ F8˛14205/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 4.

17˛8˛2021˛mw  Xob-Xn -bnse tIcf Kk‰v \º¿ 33 (hm -eyw -˛X ,  ]m¿´ v III)
I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv 6354-˛¬ {Ia-\-º¿ 29 Bbn F8-˛14205/21
\ºcmbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬ ]tc-Xs‚ Ah-Im-in-I-fn-sem-cm-fmbn  ]tc-Xs‚ amXm-hmb
A¬t^m¨k amXmhv 76 hb v F∂hsc ]ni-Imbn Dƒs∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. F∂m¬ ]tc-Xs‚
bYm¿∞ Ah-Im-in-Iƒ NphsS tN¿°p-∂-h¿ am{X-am-sW∂v Xncp-Øn-hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

{Ia t]cv acn-®-bmfp-am-bp≈ hbkv
\º¿ _‘w

1 tdmkn, ]n. aIƒ 37

2 {]n≥kn, B¿. ,, 21

3 {]n≥k≥, Fw. aI≥ 18

4 {]nb≥, Fw. ,, 16

(3)

\º¿ F8˛17103/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 18.

X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v
dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv 6713˛¬  {Ia-\-º¿ 24-˛-ma-Xmbn {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬
]tc-Xs‚ t]cv ‘kptc-jvIp-am¿, hn. ’ F∂Xv ‘kt¥mjv Ipam¿, hn. ’F∂pw ]tc-Xs‚ Ah-Im-in-I-fn¬
H∂m-asØ BfpsS t]cv ‘{ioXmw-_n-I, _n. ’ F∂p-≈Xv ‘{Ko\mw-_nI _n.’ aIƒ hb v 47 F∂pw
Xncp-Øn-hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
s\øm-‰n≥I-c. Xl-io¬Zm¿.
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ 5 21187/2021 18-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സനില ആർ ഇ,  ഉചകട പി ഒ,

െനലിവിള, മാതാഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ സർവീസ അനകല്ങൾകേവണിയം മറ്

ആവശ്ങൾകമായി  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ടി വീടിൽ വാൾേപാസ ഫിലിപ് റി

േബാധിപിച അേപക കാേരാട,  കളതര വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ബാമിനി ജീവിചിരിപണ്.

പിതാവ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാൾേപാസ ഫിലിപ് റി ഭരതാവ 67

2 ആതിര പി എസ മകള 33

3 േറാബിൻ ഫിലിപ് മകന 27
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