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Thiruvananthapuram District
Thiruvananthapuram Taluk
NOTICE

19-01-2022

നമര:ജി 2 -1294/ 2022

തിരവനനപരം താലകില കടപനകന് വിേലജില ടി സി 12/ 2951 സരസ് GSSNRA-109 NCC േറാഡ അമലമക്
േപരർകട പി ഒ എന വിലാസതിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം സധാകമാരൻ നായർ എനയാളെട
അവകാശികൾക് നിയമപരമായ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
കടപനകന് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് െക െക സേരാജിനിേദവി , , േബാധിപിച അേപക കടപനകന് വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1212-2021 -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
1
െക െക സേരാജിനിേദവി
2
സരജ എം എസ
3
രാഖി സധീഷ

േപര
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Thiruvananthapuram District
Thiruvananthapuram Taluk
NOTICE

18-01-2022

നമര:ജി4-2805/2021

തിരവനനപരം താലകില തിരമല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സേരഷ കമാർ എം ബി ജാൻവി
വില െലയൻ J 29 ശാസമംഗലം ശാസമംഗലം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി തിരമല വിേലജില പേരതനെറ മാതാവ സഭദാമ െക , ,
േബാധിപിച അേപക തിരമല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-11-2021 -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
1
സഭദാമ

േപര
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Thiruvananthapuram District
Thiruvananthapuram Taluk
NOTICE

18-01-2022

നമര:ജി 4-43551/2021

തിരവനനപരം താലകില േപരരകട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എസ അനിരദൻ, സരസ്ത
ി വിലാസം, രാധാകഷണ ൈലൻ, വഴയില, േപരർകട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഗീത െക ആർ േബാധിപിച അേപക
േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-05-2021 -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
1
ഗീത െക ആർ
2
വിനീത എ ജി
3
ബിേനായ എ ജി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
58
35
29

18-01-2022

നമര:ജി 4-24164/2021

തിരവനനപരം താലകില കലിയർ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എസ മണികണൻ നായർ, ശിവ
മാധവം, ശാനിവിള, െവളായണി, േനമം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഉമാേദവി േബാധിപിച അേപക കലിയര
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 12-02-2021 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
ഉമാേദവി
പദീപ എം നായർ
പശാന് എം നായർ
പജിത

നമര:ജി 4-42304/2021.
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42
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തിരവനനപരം താലകില കടപനകന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ദിേനശബാബ ഡി, ൈകലാസ
, SNRA E-44, അമലതനട, മേകാല പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് നിയമപരമായ ആവശ്ങൾക്
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ശീലത േബാധിപിച
അേപക കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-01-2021 -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
1
ശീലത
2
ആതിര ദിേനശ
3
ആര് ദിേനശ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
59
37
33

18-01-2022

നമര:ജി 6-44443/2021

തിരവനനപരം താലകില കടകംപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക ചനേശഖരൻ പിള, TC14/1298, േസാപാനം, PRA-110, പടിഞാറിരി ൈലൻ, കമാരപരം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള ഇനകല സി േബാധിപിച അേപക
കടകംപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-07-2021 -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.
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