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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-33386/2021 16-10-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    േപരരകട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആലീസ  കടി  പി

മണികണേഠശ്രം  പി  ഒ  േവറിേകാണം മലയിൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള േലാലിത എം ഡി  േബാധിപിച

അേപക േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-32949/2021 16-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജകമാർ ആർ ആർ  പജപര പ

ി ഒ മടവൻമകൾ േകശവേദവ േറാഡ KRRA-85 അർഷാ നിവാസ TC 19/812 (2) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന   ഹാജരാ  കനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  ഭാര്  ഷീജ  വി  എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    19-07-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-32948/2021 16-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     രവി കമാർ പി  തിരമല പി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േലാലിത എം ഡി മകള 47

2 േലാതിക എം ഡി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി െക രാജമ അമ 72

2 ഷീജ വി എസ ഭാര് 41

3 അർഷ ബി എസ മകള 20

4 ആശ ബി എസ മകള 18
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ഒ ആലപറം SPR ഭവൻ TC 51/3013(1)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സശീല എസ  േബാധിപിച അേപക  തിരമല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-28091/2021 16-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിദ്ാധരൻ സി  ശീകാര്ം പി ഒ വികാസ നഗർ രജന

ി  േഹാം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് പസന എസ േബാധിപിച അേപക   പാങാപറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-12-2014-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല എസ ഭാര് 47

2 രാഹൽ ആർ മകന 23

3 േരഷ ആർ മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന എസ ഭാര് 68

2 രജനി മകള 46

3 പി സമ രാജീവ മകള 41

4 സാന എസ എൽ (മരണെപട മകൻ സജിയെട മകൾ) പൗതി 14

16th November 2021Revenue Department11841
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-31300/2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകൻ  മധപാലം തിരവലം

േദശം പനിയറേകാണത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവലം വിേലജില   പേരതനെറ അമ േബബി െജ, േബാധിപിച അേപക

തിരവലം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-03-2021-നം  19-3-2021-നം  ഇടയ്   മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-31340/2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ദാേമാധരൻ ഉണിതാൻ

GPO P O ഊറകഴി െചമകനഗർ 89 Tc -26/ 746(5) വിശാഖിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ദീപ ഉണിതാൻ ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-31301/2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െചലപൻ  പാചൂർ പി

ഒ ലളിത ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള രാധികേദവി  േബാധിപിച അേപക   തിരവലം വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി െജ അമ 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െക സരളാഭായി ഭാര് 84

2 മഞലകി ഡി ഉണിതാൻ മകള 53

3 ദീപ ഉണിതാൻ മകള 47
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

02-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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. 

 
നമര:ജി2-29206/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ശീകമാർ  ഫാറ് നമ

ർ 5 സി അർബൻവില PPD ഫാറ് ശാസമംഗലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല ശീകമാർ

േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-29200/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ ഭഗവതി  Tc  17/1312 (3

)  PRA  135  G  ുതിലയം  ചാടിയറ  പജപര    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ         സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം  വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിന

ബി എ, േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷൻ സി എൽ മകന 58

2 രാധികേദവി സി എൽ മകള 56

3 രവികമാർ സി എൽ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ശീകമാർ ഭാര് 59

2 ശങർ ശീകമാർ മകള 35

3 രാഹൽ ശീകമാർ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇന ബി മകള 53
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നമര:ജി3-33072/2021 22-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ രാധാകഷൻ നായർ

പാവണറ  െചടികളങര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക രാധാകഷൻ , േബാധിപിച

അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 ബിന ബി എ മകള 52

3 കവിത ബി മകള 50

4 ഇനിര ബി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക രാധാകഷൻ ഭാര് 60

2 വിഷ ആർ സി മകന 34

3 വിദ് ആർ സി മകള 32
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2 -29192/2021 20-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പി അഹമദ നറദീൻ  TC

36/831,KERA-14, ദാർ-ഉൽ-നർ, േനാർത് ഈഞയൽ, വളകടവ പി ഒ വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ

മകന അർഷാദ അലി എ എൻ ,േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2-29191/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറീന ഫാങ്ളിൻ  TC 34/1063,

െകാചേതാപ്,  വലിയതറ  വിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േപട  വിേലജില   പേരതയെട  മകന രാജ എഫ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷമീമ എൻ ഭാര് 59

2 ഫാതിമ എൻ എസ മകള 35

3 അർഷാദ അലി എ എൻ മകന 33

4 അബറാൻ അലി എ എൻ മകന 28

5 ഖദീജ എൻ എസ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജ എഫ മകന 38

2 േബബി മകള 39

3 െഷർളി മകള 35

4 സനിത മകള 34
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നമര:ജി3-29184/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ബാബ  സാഗര -107,

കിഴേക ഭാഗത വീട, പാതിരപളി, കടപനകന് പി ഒ  വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

രാധ പി ,േബാധിപിച അേപക  കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3-29054/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി രാജമാൾ  ദ്ാരക, TC 36/675

,  ഈഞയൽ വിലാസതിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ െക േബാധിപിച അേപക   േപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-30532/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല ടി  േജാജി ഭവൻ,  TC

21/1925-5,   െനടങാട, കരമന പി ഒ  വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വതലരാജ

എസ േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ പി ഭാര് 75

2 കിരൺ ബാബ മകന 40

3 അരൺ ബാബ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ െക മകന 54

2 ദിേനഷ െക മകന 51
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-29299/2021 20-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  േവലമ  TC 20/2386,

കൽപാളയം,  കരമന  പി  ഒ   വിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള മതലകി  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-29338/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ചനേസനൻ  കാർതിക,  T

C 21/1305(1),  KRA-81,   േസാമൻ നഗർ,  െനടംങാട,  കരമന പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സി

ആർ അജിതെസൻ  േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതലരാജ എസ ഭരതാവ 74

2 േജായ വതൻ മകന 39

3 ജിേജാ വതൻ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മതലകി മകള 49

2 രാസ എം മകന 47

3 സശീല വി മകള 44

4 ലത എം മകള 40

5 രജസനി   ( മരണെപട മകൻ കമാറിെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി ആർ അജിതെസൻ മകന 54

2 സി ആർ ബിനിെസൻ മകള 49

3 സി ആർ സിനിെസൻ മകള 46

16th November 2021Revenue Department11847
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
നമര:ജി2-29339/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക ജയപാലൻ  TC 50/948(1)

,   സൗദാഭവൻ,  തളിയൽ,  കരമന  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എസ സൗദാമിനി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-29442/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക സസന  TC 12/286, പളിമടിൽ

,  പാമട,   പടം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിജേപാൾ എബഹാം, േബാധിപിച അേപക

പടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-30591/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഭാസകരൻ നായർ

കനറവിളവീട,  മേണയ േകാണം ,   മടട  പി  ഒ  ,  കടപനകന്  ഔട്  േഗാത്     എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില

പേരതനെറ മകന ബി സധാകരൻ നായർ, േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ സൗദാമിനി ഭാര് 60

2 ജയപസാദ െജ എസ മകന 39

3 പദീപ െജ എസ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജേപാൾ എബഹാം മകന 56

2 േബാബി േജാർജ് എബഹാം മകന 54
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി സധാകരൻ നായർ മകന 64

2 ബി രാഘനാഥൻ നായർ മകന 62

3 ബി മധസദനൻ നായർ മകന 60

4 ബി അേശാകൻ നായർ മകന 58
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-31887/2021  20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േവലായധൻ  ൈജതം, TC

2/502(2), MRA-52B,മടതവിള െലയൻ,  തിരവനനപരം െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതനെറ

മകള ൈശലജ എസ വി  േബാധിപിച അേപക   പടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-31892/ 2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി റാഫിയതമാൾ  TC 13/1914,

മാമടവിളാകം, ബർമ േറാഡ, കമാരപരം, തിരവനനപരം െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ ഷാഹൽഹമീദ  േബാധിപിച അേപക   പടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-30929/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ജി ശശികമാർ  അശ്തി,

BSNRA-86,   മലേമൽനട,  മേകാലയൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ എസ വി മകള 60

2 കഷകമാർ എസ വി മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാഹൽഹമീദ ഭരതാവ 62

2 ജീന എസ ആർ മകള 35

3 ജിനീർ എസ ആർ മകന 32
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിന ഐ

എസ , േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -30956/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക സരസ്തിഅമ,  TC 35/602

(78/2087), SSRA 118, സൈലമാൻ സീറ്, വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട മകന എം സതീഷകമാർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-30961/2021 20-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി സി പസനകമാരി,

MNWA-55,  പശാനി,  മരിയ നഗർ, ഇരപകഴി, കടപനകന് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   പേരതയെട മകള അഞപിയ  പി

എസേബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര സി ഭാര് 70

2 മഞ ഐ എസ മകള 47

3 സിന ഐ എസ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം സതീഷകമാർ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി ശിവശങരൻ ഭരതാവ 72

2 അഞപിയ  പി എസ മകള 25
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നമര:ജി 2-31966/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ രമാകമാരി,  TC 15/269

(1) B-25, കനവിളാകതപതൻവീട, െവളയമലം, ശാസമംഗലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ എൻ കഷൻനായർ, േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-31178/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി ജി,   രേഹാേബാത്,

 മരിയനഗർ,   ഇരപകഴി,  കടപനകന്  പി  ഒ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആർ ഉഷ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-31280/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ഇ രാമചനൻ നായർ,  TC

41/2095,  ശ്ാമളനിലയം, KRA-10, കളിപാൻകളം െലയൻ, മണകാട പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക

ശ്ാമളകമാരി, േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ കഷൻനായർ ഭരതാവ 71

2 ആർ െക അശ്തികഷ മകള 36

3 ആർ െക ആശകഷ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ ഉഷ ഭാര് 65

2 ലിജ ബി യ മകന 36

3 അജീഷ ബി യ മകന 33
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് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-31187/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ േജാർജ േഡവിഡ,

 തടിേശരിൽ,  214 എ െക ജി നഗർ, േപരർകട പി ഒ, കടപനകന് ഔട് േഗാത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കടപനകന് വിേലജില

പേരതനെറ മകള ലിസ േഡവിഡ േജാർജ , േബാധിപിച അേപക കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-31281/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺപസാദ ഒ,  കപ, TC

21/1317 (1),  TKRA-36,  േസാമൻനഗർ, ചാനൽൈലൻ, കരമന പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

അനിലകമാരി െജ േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ശ്ാമളകമാരി ഭാര് 72

2 ആർ എസ  േപംകമാർ മകന 48

3 ആർ എസ പഭകമാർ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനിയമ േഡവിഡ േജാർജ ഭാര് 70

2 ലിസ േഡവിഡ േജാർജ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിലകമാരി െജ ഭാര് 52

2 അജിന എ െജ മകള 24

3 അജിൻ എ െജ മകന 21
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-31245/2021 20-10-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    േമനംകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സഹീർഷിഹാബ,

മണകാടവിളാകം,  ചിറയൽ,  ചിറാറമക്  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േമനംകളം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജലീല   ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-27375/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി ലീലാകമാരി,  TC 41/771,

ശിവൻേകാവിലിനസമീപം, പതൻേകാട, മണകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉഷാകമാരി എൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-22164/2021 20-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലീല ഭാര് 38

2 അസന െജ മകള 15

3 അഫറ െജ മകള 13

4 ഷിഹാബദീൻ ഇ പി താ വ 61

5 ഫാതിമബീവി മാ താ വ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി എൽ മകള 53

2 ലതാകമാരി മകള 52
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 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനിയമ  ടി,   തങമാലയം

,  േമനംകളം,  കഴകടം പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമനംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന ജയചനൻ ജി, േബാധിപിച അേപക

േമനംകളം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-28278/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ സനേരശൻ,  തിരവാതിര

,  TC  3/1248/1,  പടം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമ പി േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-03-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-22160/2021 20-10-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   േമനംകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ഭവനചനൻ നായർ,

െകാലംവിളാകംഏലായിൽ േകതതിനസമീപം, േമനംകളം വാർഡ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമനംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

പഷകമാരി  േബാധിപിച അേപക   േമനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയചനൻ ജി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ പി ഭാര് 60

2 സനീപ എസ െക മകന 32

3 സദീപ എസ െക മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

16th November 2021Revenue Department11855
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നമര:ജി2-48471/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ െഷജി    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സജി  എം എസ  േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2007  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-28734/2021 20-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബിസേരാജം   ബി,

ശിവശകി, ഇലങംവിള, മടട പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതയെട മകന ജഗേജ്ാതി വി, േബാധിപിച അേപക

കവടിയാര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-32086/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബികനായർ  േരവതി,

1 പഷകമാരി ഭാര് 49

2 അഖില ബി നായർ മകള 28

3 ആനന് ബി നായർ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജി എം എസ ഭാര് 35

2 സൽമാൻ െമാഹമദ എസ എസ മകന 17

3 ആയിഷ എസ എസ മകള 14

4 ആമിന എസ എസ മകള 12

5 എ െമായദീൻകണ് പി താ വ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സർവലതകമാരി  എസ മകള 60

2 െചറദളംകമാരി  എസ മകള 58

3 ജഗേജ്ാതി വി മകന 56

4 ശീേദവി എസ മകള 52
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ഹൗസ  നം . 28, സര് ഗാർഡൻസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആനന്  എൻ, േബാധിപിച അേപക

ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-32087/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എസ  മഹമദ െഷറീഫ  TC

31/137/1  GRA 34,   പളിേതാപ്  െലയിൻ,   ചാക  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം ഖദീജാബീവി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ നായർ എസ ഭരതാവ 88

2 ആനന് എൻ മകന 58

3 ആശ ബാലകഷൻ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ഖദീജാബീവി ഭാര് 84

2 താഹിറബീവി എം എസ മകള 68

3 എം എസ നിസാർ മകന 65

4 എം എസ നസീർ മകന 63

5 എം എസ നവാസ് മകന 61
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-32113/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ചിതാംഗതൻ എൻ  ശീചിത

, പജപര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ശാസമംഗലം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ജമീല  ചിതാംഗതൻ  ,  േബാധിപിച  അേപക

ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-32456/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ എൻ,  TC 84/3134,  െപരനാനി

,   തിരവനനപരം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േലഖകമാരി എസ  േബാധിപിച അേപക   േപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-33078/2021 20-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ചിതാംഗതൻ ഭാര് 71

2 ശീജിത് സി െജ മകന 42

3 ചിത െജ സി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േലഖകമാരി എസ ഭാര് 40

2 േഗാകൽ  ബി  എൽ മകന 17

3 രാഹൽ ബി എൽ മകന 12

4 ൈലല െക മാ താ വ 59
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 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിപിയൻ എച് എസ,   T

C 17/978,  ജാനകിറാംനിവാസ , ചടമിസ്ാമി േറാഡ, പജപര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ

മാതാവ ശാനാമണി പി  േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2 -33367/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹലീമ നവാബ,   TC 4/2304,

VH-122,  വികമപരം  ഹിൽ േറാഡ, കറവൻേകാണം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഇനായത്

ഹസൻ  എൻ ,േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-33076/ 2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ നായർ,   TC

9/935,  പണിേകഴസ െലയൻ ,  ശാസമംഗലം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി ശാനകമാരി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനാമണി പി മാ താ വ 70

2 ശീഹരി എച് ആർ മകന 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനായത് ഹസൻ  എൻ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി ശാനകമാരി ഭാര് 72
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നമര:ജി2-33075/2021 20-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ അരൺകമാർ,

ൈകലാസ, TC 17/604, PRA-83, പാതിരപളിെലയൻ , പജപര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ബിന ജി നായർ േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-33077/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ആനനേമാഹനൻ, TC

15/531  (3),  അനഗഹ, ഹൗസ നം.  73  ,  CSM നഗർ,  ഇടപഴിഞി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഗാഥബാലകഷൻ , േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2-33016/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. ശീധരൻ നായർ,  TC 36/1065,

ENRA-30,   െപരനാനി,  വളകടവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േപട  വിേലജില    പേരതനെറ  മകള ലകി  എൻ

എസേബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

2 രജികമാർ എസ മകന 50

3 ശാലിനി എസ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ജി നായർ ഭാര് 52

2 അനഘ അരൺ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗാഥബാലകഷൻ ഭാര് 57

2 അനേമാഹൻ മകള 31

3 ആര്േമാഹൻ മകള 28
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2-33017/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ജയശീലൻ,  മാധവമനിരം,  21 J

P നഗർ, പടിഞാെറേകാടയ്പറത്, െപരനാനി, വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീകല

ബി േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി-33018/2021 20-10-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   േപട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ലതികേദവി  െക,   േരവതി

,  പാേഞരിെലയൻ,   വളകടവ   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എ രഘരാമൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-33019/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ നായർ ജി, ലകി, TC 36/161

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി എൻ എസ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകല ബി ഭാര് 57

2 ലകി െജ നായർ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ രഘരാമൻ ഭരതാവ 56
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,  PGRA-S13,   ചടമിസ്ാമി  െലയൻ, ഈഞയൽ, വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ മകന

കഷകമാർ പി വി  േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ ഡി ഭാര് 69

2 ലകിപിയ പി വി മകള 38

3 കഷകമാർ പി വി മകന 36
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6 -30694 / 2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഞിത് ബി വി  കറകട പി ഒ

,ൈകലാതേകാണം  ,പതവൽവിള  പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമ് െക ബി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-31891/ 2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീതാറാണി ജി  പനവിള ,വാഴവി

ള ,പി ആർ എ ബി -30  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഗൗതം ജി , , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

21-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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. 

 
നമര:ജി6 -31357/ 2021 22-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല സി മാതാവ 63

2 രമ് െക ബി ഭാര് 33

3 അമിക മകള 2 1/2

4 അവാൻ മകന 2 1/2

5 അേമയ മകന 2 1/2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗഷ്സ എൽ ഡി ഭരതാവ 58

2 ഗൗതം ജി മകന 21

3 േഗാകൽ ജി മകന 19
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 തിരവനനപരം  താലകില   കടകമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ രാജേഗാപാൽ  റി സി 14

/  760  ,െപാതജനം  ൈലൻ  ,കമാരപരം  ,െമഡികൽ  േകാേളജ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകമളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

എം വിജയമ , , േബാധിപിച അേപക   കടകമളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6 -28895 / 2021 22-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രങനാഥൻ ,നിത്  ജി

കഷവിലാസം  ,െനടമങാട  ,ആനാട  ,പഴകറി  പി  ഒ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി  വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഗിരിജകമാരി

എസ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   കടകംപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2019 -ലം ടിയാൾ 8 -5 -2016 -ലം  മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6 -30597/2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളിയാഴറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാവതി 'അമ പി  ഗായതി ,വ

ി  എൻ ആർ എ -59  ,വിഷ നഗർ ,േകരളദിത്പരം  ,പൗഡിേകാണം പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളിയാഴറ  വിേലജില   പേരതയെട മകന

പദീപകമാർ , , േബാധിപിച അേപക   ഉളിയാഴറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം വിജയമ ഭാര് 74

2 വിദ് രാജേഗാപാൽ മകള 36

3 എസ ആർ രാഹൽ രാജ മകന 35

4 രാജ കമൽ എസ ആർ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരൺ ആർ മകന 15

2 ആതിര എൻ മകള 12
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി -6 -29474 / 2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗരനാഥൻ എസ  ഗരകമല

ഭവൻ ,റിസി  -38/  339/  1  ,െചനിട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജി സേരഷകമാർ , ,  േബാധിപിച

അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6 -29335 / 2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ശീധരൻ നായർ  റി സി -

20/ 306 ,കടകംതലയൽൈലൻ ,േമലാറനർ ,കരമന പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഹിരൺമയി എസ

നായർ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പേശാഭ പി നായർ മകള 54

2 പദീപ കമാർ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി കമല ഭാര് 67

2 ജി സേരഷകമാർ മകന 49

3 ജി അേശാകകമാർ മകന 46

4 ജി നവനീത കമാർ മകന 44

5 ജി ജാനകി രാമൻ മകള 40

6 ഉമാമേഹശ്രി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരി എസ നായർ മകന 66

2 ഹിരൺമയി എസ നായർ മകള 60

3 പാർവതി എസ നായർ മകള 57

4 േവണ എസ നായർ മകന 56
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നമര:ജി6 -29268 / 2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എൻ സകമാരൻ നായർ  റ

ി  സി-46/  2490  ,മനസ്  നഗർ  ,29  ,കരമന  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന എസ ബിജ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

5 ശഭ എസ നായർ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ ബിജ മകന 52

2 മഞ എൻ മകള 54

3 മിഥൻ എം മകന 35

4 നിതിൻ എം മകന 29
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NOTICE

 
നമര:ജി6 -28968 / 2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം അബൾ ഹമീദഖാൻ  റിസി-

14/914 ,െപാതജനം േറാഡ ,കമാരപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എഫ നജമനിസ , ,  േബാധിപിച

അേപക   കടകംപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6 -30592/ 2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി ശിവാനനൻ  റിസി-76 /210

1 ,തണലിൽ,ഊളൻകഴി ,ആനയറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതമ എസ , , േബാധിപിച അേപക

കടകംപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-28926 / 2021 22-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എഫ നജമനിസ ഭാര് 75

2 അൻഷാദ എച് എൻ മകന 40

3 അനീഷ എച് എൻ മകന 37

4 അനസ എച് എൻ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതമ എസ ഭാര് 69

2 വിേനാദ ശിവാനനൻ മകന 49

3 പേമാദ ശിവാനനൻ മകന 48

4 പവീണ എസ മകള 43
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 തിരവനനപരം  താലകില   കടകമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി പങജാകി അമ  മധ ഭവൻ

,റിസി  -൯/2583,76/  2054(പഴയത)എം ജി  ആർ എ ബി  2  ,ആനയറ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകമളി വിേലജില   പേരതയെട മകന

മധ സധനൻ നായർ , , േബാധിപിച അേപക   കടകമളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-28967 / 2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞേമാൻ എസ  ഏറമ

ല  ഹൗസ  ,റി-32/217  ,മാധവപരം  കരികകം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകമളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീതകമാരി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-29073/2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി  പാണമഴിഞ

ി കളതിൻകര വീട ,റിസി-16/740 ,ജഗതി ,ൈതകാട പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന െജ േജ്ാതി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-1989 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലകഷൻ നായർ വി ഭരതാവ 92

2 ജി മധസധനൻ നായർ മകന 62

3 ഗീതാകമാരി അമ പി മകള 60

4 േജ്ാതിലകി പി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശകനള എസ മാതാവ 76

2 ഗീതകമാരി ഭാര് 39

3 ഐശ്ര് ജി െക മകള 20

4 ആദിത്ൻ മകന 17
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ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-29121 / 2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൻ  അഞലി ഭവൻ

,ചിറയിൽ ,മണയൽ ,മരകംപഴ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബിക , ,  േബാധിപിച അേപക

െവയിലര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-29266 / 2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ബാബ  റിസി-26/ 999

,ഫാറ് നമർ എ 9 ,രാജാജി നഗർ ,ജി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി ,  ,  േബാധിപിച അേപക

ൈതകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജ േജ്ാതി മകന 67

2 െജ അപ മകന 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക ബി ഭാര് 72

2 ബാഹേലയൻ മകന 51

3 പീത എ മകള 48

4 പിയ എ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി മാതാവ 64

2 ശീേദവി വി ഭാര് 39

3 ശരണ് ബി എസ മകള 21

4 സധി ബി എസ മകന 19
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നമര:ജി6 29383/ 2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ ടി ആർ  പഴയാവി

ള വീടിൽ,റിസി-66 /102 ,പാചൂർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല ൂണറ് , , േബാധിപിച അേപക

തിരവലം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6 -29240 / 2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശകബായി ടി  ഗംേഗാതി

,റിസി-70/705  ,പതൻേകാട,കര്ാതി  ,മണകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയശങർ ജി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

5 സബി ബി എസ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ൂണറ് ഭാര് 54

2 വിപിൻ വി എസ മകന 32

3 നിഷ എസ വി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശങർ ജി മകന 40
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3-339872021 30-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭായി െജ,   ടി സി 43/949, ബിജ

നിവാസ, പരതികഴി,  മണകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറാവശ്ങൾക്    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ബിജ ഡി േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജ ഡി മകന 45

2 ബീന ബി മകള 42

3 േസാന ബി പദീപ (പേരതയായ മകൾ ബിനവിെൻറ മകൾ) പൗതി 25
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-34536/2021 30-10-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   േപരരകട വിേലജില േപരർകട പി  ഒ  കഴിവിളാകത സശീ  ഭവൻ 2/300  എന

വിലാസതിൽ   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഷൻകടി  െക    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന സധീർ റി െക  േബാധിപിച

അേപക  േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-03-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല മണി റി െക മകള 47

2 സധീർ റി െക മകന 46
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-27194/2021 10-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   കടകംപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനമ  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടകംപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന രാമചനൻ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   കടകംപളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-1996 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-22283/2021 21-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജഗദമ അമ റി    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരമല

വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജീവനാഥ , , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2000 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമചനൻ മകന 70

2 അനിൽകമാർ പൗതൻ 53

3 ഷിബ പൗതൻ 39

4 േജായ പൗതൻ 52

5 േജാസ പൗതൻ 50

6 സജി പൗതൻ 48

7 സനി പൗതൻ 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ നാഥ മകന 70

2 ശീലത മകള 65

3 വി അേശാക മകന 61

4 രഘനാഥ മകന 59

5 ജഗദീഷ മകന 55
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നമര:ജി3-34609/2021 05-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയാൻ അലകസ  േബത് TC

13/723, ശാസി നഗർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവിശ്ങൾക് മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയാമ അലകസ , , േബാധിപിച അേപക

ഉളര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-35698/2021 06-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകല എസ  െവങാന

ർ  മടയാട  ശീനിലയതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െവങാനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എ രാമചനൻ നായർ ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-35984/2021 11-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപൻ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവലം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ െക ജി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   തിരവലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-1996  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ അലകസ ഭാര് 53

2 സാറാ മരിയ അലകസ മകള 22

3 എലിസബത് മരിയ അലകസ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ രാമചനൻ നായർ ഭരതാവ 61

2 ശരണ് എസ മകള 30

3 ശ്ാമിലി ചനൻ എസ മകള 28

11874 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-30627/2021 04-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ  പതവൽ മണകാട

്  ഗര  നഗർ  കളതർ പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലമ ജി , , േബാധിപിച അേപക   ആറിപ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-27968/2021 05-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകല െക െക  പജപര പി ഒ

മടവൻമകൾ അമാടി വീട TC 19/1670 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി എസ മേനാജകമാർ , , േബാധിപിച

അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജ െക ജി മകന 47

2 ബിനി ജി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലമ ജി ഭാര് 73

2 ധർമപതൻ സി മകന 53

3 ദർശന എസ എസ (പേരതനായ മകൻ അനിൽകമാർ സി
യെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 42

4 ആദർശ എ ഡി (ടി മകൻ ) പൗതൻ 21

5 ശീകല വി എസ (പേരതനായ അജയയെട ഭാര് ) മകെന ഭാര് 47

6 ശീലകി എ എസ (ടി മകൾ ) പൗതി 19

7 ഗീഷ എ എസ (ടി ടി ) പൗതി 18

8 അഖില എ എസ (ടി  ടി ) പൗതി 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി4-14410/2021 08-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ റഹമാൻ  പളിപറം പി

ഒ  പറമിൽപാലം പറമിൽേതാപ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജിൻ എ , , േബാധിപിച അേപക

പളിപറം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 പി എസ മേനാജ കമാർ ഭരതാവ 49

2 അർജൻ രാേജഷ ഭരതാവിനെറേയാ ഭാര്യേടേയാ
മനബനതിെല പതൻ

14

3 വിനായക രാേജഷ ഭരതാവിനെറേയാ ഭാര്യേടേയാ
മനബനതിെല പതൻ

11

4 പാർവതി എസ നായർ (രണാം വിവാഹതിെല മകൾ ) - 8 മാസം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷരീഫാബീവി ബി ഭാര് 72

2 മഹമദ നജീബ എ (പേരതെൻറ ആദ്ഭാര്യിെല മകൻ ) മകന 62

3 നസീമ ഫറഖ (ടി മകൾ ) മകള 61

4 ൈഷല എസ  (ടി ടി ) മകള 59

5 ഷാജിദാബീവി വഹാബ (പേരതെൻറ  രണാം ഭാര്യിെല മകൾ
)

മകള 57

6 ഷാനവാസ എ ( ടി മകൻ ) മകന 55

7 ഷരീർ  എ (ടി ടി ) മകന 52

8 എ സാബ ( ടി ടി ) മകന 50

9 ഷമീർ എ ( ടി ടി ) മകന 45

10 സജിൻ എ (ടി  ടി ) മകന 43
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ Pn4˛26343/2021. 2021 \hw-_¿ 3.

14 -˛9 -˛2021 se 36-˛mw \º¿ tIcf Kk-‰ v  (hmeyw X ,  ]m¿´ v III)-¬ IΩo-j -Wtd‰ v
Hm^v em≥Uv dh\yq kπn-sa‚dn hn`mKØn¬ 44-˛mw \º¿ t]Pn¬ {Ia-\-º¿ 54-˛¬ {]kn-≤o-I-cn®
]c-ky-Øn¬ ]tc-X-s‚ c≠masØ Ah-Im-in-bmb ‰n. e£van-Ip´n AΩ ‘amXmhv’ F∂-Xn-\p-]-Icw
‘`mcy’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Xncp-h-\-¥-]pcw. Xl-io¬Zm¿.
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ Pn4˛10665/2020. 2021 HIvtSm_¿ 21.

13˛4˛2021˛se 15 -̨mw \-º¿ tIcf Kk‰v (hm-eyw-˛10, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v dh\yq

kπnsa‚dn hn`m -KØn¬ 7˛mw \º¿ t]Pn¬ {Ia \º¿ (22)˛¬ {]kn -≤oIcn®

]c -ky -Øn¬ ]tcXs‚ ktlmZcßfmb Xmsg ]dbp∂hsc°qSn Dƒs∏SpØn

Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

{Ia t]cv ]tc-X-\p-am-bp≈ _‘w hb v

\º¿

7 Bcn^m_ohn ktlmZcn 66

8 kuZm_ohn ,, 61

9 ssee_ohn ,, 60

(2)

\º¿ Pn2˛13698/2021. 2021 \hw_¿ 12.

2021 HIvtSm_¿ 26 -̨mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \-º¿ 42 (hm-eyw X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ Xncph\¥]pcw Xmeq°nse 13˛9˛2021˛mw XobXnbnse

Pn2˛13698/2021˛mw \º¿ ]c-ky-Øn¬ Nne kmt¶XnI ImcWßfm¬ ]niIpIƒ kw`hn®n´p≠v. Ah

Xmsg ]dbp∂ coXnbn¬ Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

AhIminIfn¬ 3˛masØ Bfns‚ t]cv ‘48’ F∂ \ºcn\p ]Icw kµo]v, Fkv. aI≥

48 hbkv F∂v XncpØn hmbnt°≠XmWv.

(3)

\º¿ Pn2˛20443/2021. 2021 \hw_¿ 12.

2021 HIvtSm_¿ 26 -̨mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \-º¿ 42 (hm-eyw- X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ Xncph\¥]pcw Xmeq°nse 13˛9˛2021˛mw XobXnbnse

Pn2˛20443/2021˛mw \º¿ ]c-ky-Øn¬ Nne kmt¶XnI ImcWßfm¬ ]niIpIƒ kw`hn®n´p≠v. Ah

Xmsg ]dbpw {]Imcw Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

AhIminIfn¬ 3˛masØ Bfns‚ t]cv ‘47’ F∂ \ºcn\p ]Icw DjmtZhn, _n., aIƒ

47 hbkv F∂v XncpØn hmbnt°≠XmWv.

(4)

\º¿ Pn3˛31207/2021. 2021 \hw_¿ 12.

2˛11˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \-º¿ 43 (hm-eyw X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v

dh\yq hn`m-KØn¬ Xncph\¥]pcw Xmeq°nse 5˛10˛2021˛se Pn3˛31207/2021˛mw \º¿ ]c-ky-Øn¬

Nne kmt¶XnI ImcWßfm¬ ]niIpIƒ kw`hn®n´p≠v. Ah Xmsg ]dbpw {]Imcw Xn-cpØn

hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

AhIminIfn¬ 5˛masØ Ah-Im-in-bmbn aplΩZv apkvAºv, aI≥, 1 ½ hbkv, 6˛masØ

AhIminbmbn k¬am_ohn, amXmhv, 90 hbkv F∂pw XncpØn hmbnt°≠XmWv.
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(5)

\º¿ Pn3˛28160/2021. 2021 \hw_¿ 16.

26˛10˛2021˛mw XobXnbnse 42-˛mw \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ Xncph\¥]pcw Xmeq°nse 23˛9˛2021˛se Pn3˛28160/2021˛mw \º¿
]c-ky-Øn¬ Nne kmt¶XnI ImcWßfm¬ ]niIpIƒ kw`hn®n´p≠v. Ah Xmsg ]dbp∂
coXn-bn¬ Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

AhIminIfn¬ H∂p apX¬ aq∂p hsc-bp≈hsc Hgn-hm°n Xmsg ]d-bp-∂-h¿ am{X-amWv

Ah-Im-in-Iƒ F∂p XncpØn hmbnt°≠XmWv.

{Ia t]cv ]tc-X\pambp≈ hbkv
\º¿ _‘w

1 taml≥Ip-am¿, F≥. `¿Ømhv 62

2 \µ Fkv. taml≥ aIƒ 24

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Xncph\¥]pcw. Xl-io¬Zm¿.
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-32468/2021 07-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനകമാരി െക റി  കലിയർ പ

ി ഒ കലിയർ േമെല കുവിള പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള വി െക ഗീതാകമാരി േബാധിപിച അേപക   കലിയർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

06-08-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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 വി െക ഗീതാകമാരി മകള 57

2 ഓമനകടൻ നായർ െക മകന 54

3 െക വി അനിൽകമാർ മകന 52

4 ൈബജ െക മകന 49

11880 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-11-16T16:44:45+0530
	Salim A




