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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

11-01-2022

നമര:എ 8/454/22

െനയാറിനകര താലകില അതിയനര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജി േവലായധൻ നായർ വി വ
ി സദനം,ഭാസർ നഗർ ,െവൺപകൽ പി ഒ , ആറാലമട (വഴി) എനയാളെട അവകാശികൾക് അഡ്േകറ് കാർക് േകമ
നിധി േബാർഡിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
അതിയനര വിേലജില പേരതനെറ മകന ബിനകമാർ വി വി , വി വി സദനം,ഭാസർ നഗർ ,െവൺപകൽ പി ഒ , ആറാലമട
വഴി , േബാധിപിച അേപക അതിയനര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകളം ഭാര്
രമാേദവിയം ജീവിചിരിപില 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
1
ബിന കമാർ വി വി
2
ബിന വി വി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള

വയസ
46
45

11-01-2022

നമര:എ 8/404/2022

െനയാറിനകര താലകില അനവര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അജയകമാർ േമെല ചരവി
ള പതൻ വീട , േകാടയൽ , ആനാവർ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിെല പണയാഭരണങൾ തിരിെക
ലഭികന ആവശ്തിനം മറ് ആവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിന അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േഗാപിക
ജി എൽ , പറയരവിള വീട ,മര്ങര , പാറശാല പി ഒ , േബാധിപിച അേപക അനവര,പാറശാല , െനയാറിൻകര വിേലജ
ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന
02-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപില 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
1
േഗാപി എ

േപര

നമര:എ 8/543/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
പിതാവ

വയസ
50

11-01-2022

െനയാറിനകര താലകില തിരപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിജയകമാർ ഡി കറികാട പത
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ൻ വീട,തിരപറം, മളവിള പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് േകരള അഡ്േകറ് െവൽഫയർ ഫൺഡ ടസ്
കമിറിയിലള കടിശിക തക ൈകപറനതിനം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി തിരപരം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് െഷർളി വി ആർ , കറികാട പതൻ വീട,തിരപറം, മളവിള പി
ഒ , േബാധിപിച അേപക തിരപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില ൈമനര
താെഴയള ലിസില കമ നമര 1 നെറ സംരകണതിലാണ. 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
1
െഷർളി വി ആർ
2
ആേരാൺ വി എസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
45
5

12-01-2022

നമര:എ 8/23855/2021

െനയാറിനകര താലകില പാറശാല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക സേരഷ സ്ാതി ,വിേവകാനന
ദ നഗർ , പാറശാല എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പാറശാല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സധ സേരഷ ,
സ്ാതി ,വിേവകാനന നഗർ , പാറശാല , േബാധിപിച അേപക പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-04-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന
പിതാവ ജീവിചിരിപില 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
1
2
3
4

േപര
സധ സേരഷ
ഐശ്ര് സേരഷ
അഖിൽ സേരഷ
അംബജം എം

നമര:എ 8/543/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മാതാവ

വയസ
47
26
22
71

11-01-2022

െനയാറിനകര താലകില തിരപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിജയകമാർ ഡി കറികാട പത
ൻ വീട,തിരപറം, മളവിള പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് േകരള അഡ്േകറ് െവൽഫയർ ഫൺഡ ടസ്
കമിറിയിലള കടിശിക തക ൈകപറനതിനം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി തിരപരം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് െഷർളി വി ആർ , കറികാട പതൻ വീട,തിരപറം, മളവിള പി
ഒ , േബാധിപിച അേപക തിരപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില ൈമനര

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

3992

KERALA GAZETTE

Part III

____________________________________________________________________________________________________________________________

താെഴയള ലിസില കമ നമര 1 നെറ സംരകണതിലാണ. 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
1
െഷർളി വി ആർ
2
ആേരാൺ വി എസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
45
5

12-01-2022

നമര:എ 8/23855/2021

െനയാറിനകര താലകില പാറശാല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക സേരഷ സ്ാതി ,വിേവകാനന
ദ നഗർ , പാറശാല എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പാറശാല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സധ സേരഷ ,
സ്ാതി ,വിേവകാനന നഗർ , പാറശാല , േബാധിപിച അേപക പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-04-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന
പിതാവ ജീവിചിരിപില 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
1
2
3
4

േപര
സധ സേരഷ
ഐശ്ര് സേരഷ
അഖിൽ സേരഷ
അംബജം എം

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/
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വയസ
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26
22
71

3993

Revenue Department

01th February 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________

Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

22-01-2022

നമര:എ 8/1238/2022

െനയാറിനകര താലകില വിഴിഞം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജി . െജ അജയകമാർ വിഷ പിയ
ം ,കടയളം, മൂർ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വിഴിഞം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ബീന െക , ബീന
നിവാസ , കടയളം വീട , േബാധിപിച അേപക വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ
ജീവിചിരിപില 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
1
ബീന െക
2
രഞിത ബി െനലിയിൽ
3
വിഷ പിയ എ ബി

േപര

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/
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വയസ
56
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

11-01-2022

നമര:എ 8/123/22

െനയാറിനകര താലകില വിഴിഞം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െനൗഷാദ എച് ഗൽസാർ െഹൗസ
,ഗവ േഹാസിറൽ േറാഡ, വിഴിഞം,വിഴിഞം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വിഴിഞം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഷീന
, ഗൽസാർ െഹൗസ ,ഗവ േഹാസിറൽ േറാഡ, വിഴിഞം,വിഴിഞം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക വിഴിഞം വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 2409-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില . മാതാവ ഹസൻ ബീവി ജീവിചിരിപെണനം ൈമനര താെഴയള
ലിസില കമ നമര 1 നെറ സംരകണതിലാണ. 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
1
2
3
4

േപര
ഷീന
ഇഷാൻ
ഹംദാൻ െനൗഷാദ
ഹസൻ ബീവി

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മാതാവ

വയസ
32
6
3 മാസം
77

11-01-2022

നമര:എ 8/308/22

െനയാറിനകര താലകില തിരപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഡി സദർശനൻ , ഉഷ കമാരി ക
െ എൽ , ശീ വിഹാർ എടകറി, തിരപറം , തിരപറം പി ഒ എനവരെട അവകാശികൾക് ബാങ്, എൽഐസി
സംബനമായ ആവശ്ങൾകം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
തിരപരം വിേലജില പേരതരെട മകന സജിത് എസ , ശീ വിഹാർ എടകറി, തിരപറം , തിരപറം പി ഒ , േബാധിപിച
അേപക തിരപരം , െവങാനർ വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ഡി സദർശനൻ 14-05-2021 -ലം ഉഷ കമാരി െക എൽ 05/05/2021 ലം
മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതരെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 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
1
സജിത് എസ
2
സപിയ എസ യ

േപര

This is a digitally signed Gazette.
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3

സേകഷ എസ

മകന

31

11-01-2022

നമര:എ 8/210/2022

െനയാറിനകര താലകില ബാലരാമപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വസനകമാരി എസ േപ
ം പിയ , ബാലരാമപരം,ബാലരാമപരം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് െപൻഷൻ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനം
മറ് ആവശ്ങൾകമായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ബാലരാമപരം വിേലജില പേരതയെട മകന േപംകമാർ
വി െക , േപം പിയ , ബാലരാമപരം,ബാലരാമപരം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക ബാലരാമപരം വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-11-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന മാതാപിതാകളം ഭർതാവം എൻ കഷനം ജീവിചിരിപില 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
1
േപംകമാർ വി െക

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
47

11-01-2022

നമര:എ 8/28839/2021

െനയാറിനകര താലകില വിഴിഞം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഫാതിമത് എഫ പടാണി
േകാളനി ,വിഴിഞം ,വിഴിഞം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വിഴിഞം വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ കാസിം പിള ,
പടാണി േകാളനി ,വിഴിഞം,വിഴിഞം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-10-2020 -ല മരണെപടതായം
പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട
മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില ൈമനര താെഴയള ലിസില കമ നമര 1 നെറ സംരകണതിലാണ. 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9

േപര
കാസിം പിള
മബീന
ജസീന എഫ
ഫാതിമ എഫ
ഷറഫദീൻ െക
ൈഫസൽഖാൻ െക
സഹലദീൻ
അൽഅമീൻ െക
മനീർ െറഹാൻ െക

നമര:എ 8/23142/2021
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകള
മകള
മകള
മകന
മകന
മകന
മകന
മകന

വയസ
56
34
33
30
29
26
24
21
16

11-01-2022
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െനയാറിനകര താലകില െപരംപഴതര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സി സഭദ കരിപവിളാകം വീട
, െതാഴകൽ , െനയാറിൻകര പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം വിവിധ സർകാർ
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപരംപഴതര വിേലജില പേരതയെട
ഭരതാവ എ അേശാകൻ , കരിപവിളാകം വീട, െതാഴകൽ , െനയാറിൻകര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക െപരംപഴതര
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 31-05-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 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
1
എ അേശാകൻ
2
അനിൽേദവ എ എസ
3
അജിതേദവ എ എസ
4
അജയേദവ എ എസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകന
മകന
മകന

വയസ
73
47
44
44

11-01-2022

നമര:എ 8/293/22

െനയാറിനകര താലകില െപരങടവിള വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മണികണപസാദ
കലാംെപാടവൽ പതൻ വീട , മാരായമടം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വാഹനതിെന ഉടമസാവകാശം
മാറനതിനം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപരങടവിള വിേലജില
പേരതനെറ ഭാര് സധർമ ഒ , കലാംെപാടവൽ പതൻ വീട , മാരായമടം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക െപരങടവിള
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 14-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില മാതാവ തങം ജീവിചിരിപെണനം 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
1
സധർമ ഒ
2
അഖിൽപസാദ എം എസ
3
തങം
നമര:എ 8/23142/2021

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മാതാവ

വയസ
44
20
75

11-01-2022

െനയാറിനകര താലകില െപരംപഴതര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സി സഭദ കരിപവിളാകം വീട
, െതാഴകൽ , െനയാറിൻകര പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം വിവിധ സർകാർ
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപരംപഴതര വിേലജില പേരതയെട
ഭരതാവ എ അേശാകൻ , കരിപവിളാകം വീട, െതാഴകൽ , െനയാറിൻകര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക െപരംപഴതര
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
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ടിയാന 31-05-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 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
1
എ അേശാകൻ
2
അനിൽേദവ എ എസ
3
അജിതേദവ എ എസ
4
അജയേദവ എ എസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകന
മകന
മകന

വയസ
73
47
44
44

11-01-2022

നമര:എ 8/293/22

െനയാറിനകര താലകില െപരങടവിള വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മണികണപസാദ
കലാംെപാടവൽ പതൻ വീട , മാരായമടം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വാഹനതിെന ഉടമസാവകാശം
മാറനതിനം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപരങടവിള വിേലജില
പേരതനെറ ഭാര് സധർമ ഒ , കലാംെപാടവൽ പതൻ വീട , മാരായമടം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക െപരങടവിള
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 14-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില മാതാവ തങം ജീവിചിരിപെണനം 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
1
സധർമ ഒ
2
അഖിൽപസാദ എം എസ
3
തങം
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മാതാവ

വയസ
44
20
75
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

15-01-2022

നമര:എ8/28092/21

െനയാറിനകര താലകില പരസവകല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വി സേരഷ പരശവകൽ പി
ഒ,വടേകവഴേതാടേകാണം വീട
എനയാളെട അവകാശികൾക് അതിയനർ േബാകിൽ ഹാജരാകനതിനം
മറാവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കരംകളം വിേലജില പേരതനെറ
ഭാര് റീജാേമാൾ വി എം, കരംകളം,റീജാ നിലയം , േബാധിപിച അേപക കരംകളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-06-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന മതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില ൈമനര താെഴയള ലിസില കമ നമര 1 നെറ സംരകണതിലാണ.
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
1
റീജാേമാൾ വി എം
2
ൈവഗാ സേരഷ ആർ

േപര
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള

വയസ
39
10
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

13-01-2022

നമര:എ8/26805/21

െനയാറിനകര താലകില പാറശാല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചനൻ പാറശാല പി
ഒ,മര്ങര,െകാലകടിവിള വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പാറശാല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ എസ ,
പാറശാല പി ഒ,മര്ങര,െകാലകടി വിള വീട
, േബാധിപിച അേപക പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-11-2007 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 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
1
ഷീബ എസ
2
ജിജി സി
3
ജിജ സി

േപര

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

വയസ
42
22
21
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

31-12-2021

നമര:എ8/28973/21

െനയാറിനകര താലകില തിരപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി കഷ ദാസ തിരപറം പി
ഒ,തിരപറം,േകാടയകത പതൻ വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം
മറാവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി തിരപരം വിേലജില പേരതനെറ
ഭാര് ഉഷ സി , തിരപറം പി ഒ,തിരപറം,േകാടയകത പതൻ വീട , േബാധിപിച അേപക തിരപരം വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-07-2020 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 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
1
ഉഷ സി
2
നീന കഷ
3
നീത കഷ

േപര

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

വയസ
55
31
30
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

30-12-2021

നമര:എ8/28842/21

െനയാറിനകര താലകില വിഴിഞം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പഭാകരൻ നാടാർ പി മൂർ
പി ഒ,മൂർ,ആനന് ഭവൻ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വിഴിഞം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സധ എസ , മല
ൂർ പി ഒ,മൂർ,ആനന് ഭവൻ , േബാധിപിച അേപക വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാ
രണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ
ജീവിചിരിപില 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
1
2
3
4

േപര
സധ എസ
പശാന് പി എസ
അശ്തി പി എസ
ആനന് പി എസ

This is a digitally signed Gazette.
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32
31
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

30-12-2021

നമര:എ8/28819/21

െനയാറിനകര താലകില പാറശാല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി സ്ർണം പാറശാല പി
ഒ,മറിയേതാടം,അയതികഴി എനയാളെട അവകാശികൾക് െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം
മറാവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പാറശാല വിേലജില പേരതയെട
മകന രാേജഷ ആനന് എസ , പാറശാല പി ഒ,മറിയേതാടം,അയതികഴി , േബാധിപിച അേപക പാറശാല വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ
25-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില 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
1
രാേജഷ ആനന് എസ
2
സന് എസ ആനന്

േപര

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

വയസ
45
44
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

27-01-2022

നമര:എ 5/1850/22

െനയാറിനകര താലകില െചങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഇ കഞകഷപിള അറപര വീട
,ഉദിയൻകളങര ,ആറയർ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് സർവീസ സംബനമായം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചങല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സമ ലത എസ ,
അറപര വീട ,ഉദിയൻകളങര ,ആറയർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക െചങല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-12-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന
മാതാവ ജീവിചിരിപിലാെയനം പിതാവ ഈശ്രപിള ജീവിചിരിപണ് 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
1
സമലത എസ
2
െഗൗരികഷ എസ
3
നനനകഷ എസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
43
21
18

27-01-2022

നമര:എ 5/1756/22

െനയാറിനകര താലകില കാേരാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ബാലരാജ സി മാവവിള പതൻ
വീട ,അയിര ,അയിര പി ഒ ,പാറശാല എനയാളെട അവകാശികൾക് ആനകല്ങൾകം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാേരാട വിേലജില പേരതനെറ മകന അജീഷ ബി എസ ,
മാവവിള പതൻ വീട ,അയിര ,അയിര പി ഒ ,പാറശാല , േബാധിപിച അേപക കാേരാട,െചങൽ വിേലജ ഓഫീസരമാർ
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-10-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 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
1
െസലാഭായി
2
അനീഷ ബി എസ
3
അജീഷ ബി എസ

േപര

നമര:എ 5/1825/22
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ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
55
30
29
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െനയാറിനകര താലകില െചങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രവീനൻ റി ആർ വി ഭവൻ
,അലതറവിള ,ആറയർ പി ഒ, െചങൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചങല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് വിമല സി , ആർ വി
ഭവൻ ,അലതറവിള ,ആറയർ പി ഒ, െചങൽ , േബാധിപിച അേപക െചങല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-08-2019 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന
മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 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
1
2
3
4

േപര
വിമല സി
ബിന വി ആർ
ബിജ വി ആർ
ബിബിൻ ആർ വി

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകന

വയസ
67
46
44
40

27-01-2022

നമര:എ 5/1569/2022

െനയാറിനകര താലകില െചങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ തങം സി എരികലവിള വീട
,വാതാങര എനയാളെട അവകാശികൾക് ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അതിയനർ വിേലജില പേരതയെട മകന അജകമാർ എം , എ എൻ നിവാസ ,
െവൺപകൽ പി ഒ അതിയനർ , േബാധിപിച അേപക െചങല,അതിയനർ വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-09-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം മകൻ ഷാജിയം ജീവിചിരിപില 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
1
2
3
4
5

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
സേനാഷമാർ
മകന
ബിനകമാർ
മകന
അജകമാർ എം
മകന
അരൺ ( പേരതയെട മരണെപട മകൻ ഷാജിയെട മകൻ ) പൗതൻ
അനീഷ (പേരതയെട മരണെപട മകൻ ഷാജിയെട മകൻ ) പൗതൻ

No: a5/1754/22

വയസ
49
45
43
25
21

27-01-2022

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that R Ramya Nerazhikkara, 10-4/3,Kumarapuram, Kalkulam
Taluk, Kanyakumary District , Karode Village, Neyyattinkara Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application of
a legal heirship certificate to produce before Defence Department and others in respect of the legal heirs of late

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

4005

Revenue Department

01th February 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________

Prasanth Kumar M Karthika, Cherukuzhikara, Karode P O who expired on 16-10-2021 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 Prasanth Kumar M. that it is
proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The father of the deceased is 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
Sl.No
1
2

Name of the Legal Heirs
R Ramya
Syamala
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Relationship with the Deceased
Wife
Mother

Age
33
72
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

29-01-2022

നമര:എ 5/1908/2022

െനയാറിനകര താലകില െചങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അപ സി േതാടത് വിളാകം വീട
, പാമടകട,പാമടകട പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചങല വിേലജില പേരതനെറ മകള െസൗമ് എ എസ ,
േതാടത് വിളാകം വീട , പാമടകട,പാമടകട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക െചങല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-09-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 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
1
ശശികല ഇ
2
െസൗമ് എ എസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള

വയസ
61
35

29-01-2022

നമര:എ 5/1871/2022

െനയാറിനകര താലകില െചങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക തങമ എൽ റി ഭവൻ ,
ഈഴേകാണം , വടവിള പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് സർവീസ സംബനമായം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചങല വിേലജില പേരതയെട മകന ലാൽ എൽ റി, എൽ
റി ഭവൻ , ഈഴേകാണം , വടവിള പി ഒ , േബാധിപിച അേപക െചങല,കളതർ , കനതകാൽ വിേലജ ഓഫീസരമാർ
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-11-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില 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
1
ലാൽ എൽ റി
2
എൽ റി ലിനി
3
ലീന എൽ റി

േപര

നമര:എ 5/1864/22
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മകന
മകള
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51
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െനയാറിനകര താലകില കാേരാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഞലകി പി എളവിള വീട,
ഉചകട ,ഉചകട പി ഒ , കാേരാട എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാേരാട വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ ആനണി ,
എളവിള വീട, ഉചകട ,ഉചകട പി ഒ , കാേരാട , േബാധിപിച അേപക കാേരാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-02-2016 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 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
1
ആനണി
2
സിന െക

േപര
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകള

വയസ
63
33
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

17-01-2022

നമര:എ8/8504/19

െനയാറിനകര താലകില ബാലരാമപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഗാപാലകഷൻ റി
ബാലരാമപരം പി ഒ,തലയൽ,െറയിൽേവ േസഷന സമീപം,നാരായണ വിലാസം,6/270 എനയാളെട അവകാശികൾക്
ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
ബാലരാമപരം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള ഡി, ബാലരാമപരം പി ഒ,തലയൽ,െറയിൽേവ േസഷന
സമീപം,നാരായണ വിലാസം,6/270 , േബാധിപിച അേപക ബാലരാമപരം,തിരവലം വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-02-2019 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 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
1
2
3
4

േപര
ശ്ാമള ഡി
രഞിത് കമാർ ജി
രജനി എസ
രഞിനി എസ
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

28-01-2022

നമര:എ8/463/22

െനയാറിനകര താലകില പളിചല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എസ ഭാസരൻ നായർ
ബാലരാമപരം പി ഒ,പളിചൽ,ഭാസര മനിരം എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം
മറാവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപരമഴതർ വിേലജില പേരതെന
മകള വതല ബി നായർ , െനയാറിൻകര,െതാഴകൽ,െക ആർ എ-13 െകൗസഭം , േബാധിപിച അേപക
െപരമഴതർ,െകാലയിൽ,ബാലരാമപരം വിേലജ ഓഫീസരമാർ
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-12-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകളം ഭാര് റി
സേരാജിനി അമ എനിവർ ജീവിചിരിപില 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
1
വതല ബി നായർ
2
ബി എസ മധചനൻ
3
ഷീല ബി നായർ

േപര
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

28-01-2022

No: A8/26539/21

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Santha K Nair Kunnathukal
PO,Kunnathukal,Karakkonam,Onamcode,Mekkumkara Puthenveedu, Kunnathukal Village, Neyyattinkara Taluk of
Thiruvananthapuram District has filed an application of a legal heirship certificate to produce before Defence sevice office
and to get other benefits of government in respect of the legal heirs of late Kesavan Nair Kunnathukal P
O,Kunnathukal,Karakkonam,Onamcode,Mekkumkara Puthenveedu who expired on 22-04-2021 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 Kesavan Nair . that it is
proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . 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 , -select- 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
Sl.No
1
2
3
4

Name of the Legal Heirs
Santha K Nair
Ambili K Nair
Santhosh Kumar K
Suresh Kumar K
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Relationship with the Deceased
Wife
Daughter
Son
Son

Age
74
49
45
44
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

28-01-2022

നമര:എ8/455/22

െനയാറിനകര താലകില െപരംപഴതര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അനിൽ കമാർ എം
പഴിഞികഴി,ബിന ഭവൻ എനയാളെട അവകാശികൾക് െനയാറിൻകര ആർ റി ഒ ആഫീസിൽ ഹാജരകനതിനം
മറാവശ്ങൾകമായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപരംപഴതര വിേലജില പേരതനെറ മാതാവ വിജയലകി
എൽ, പഴിഞികഴി,ബിന ഭവൻ , േബാധിപിച അേപക െപരംപഴതര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-02-2015 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന
പിതാവ മാർതാണൻ നായർ പി ജീവിചിരിപണ്. പേരതൻ അവിവാഹിതനം നിസനതിയമാണ 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
1
വിജയലകി എൽ

േപര
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