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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-45173/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാരൻ നായർ,  ശീപതം

,  TC  22/200(1),  ആറകാൽ,  മണകാട  പി  ഒ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ ആവശ്ങൾക്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  തളസിബായ പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തളസിബായ പി ഭാര് 56

2 കഷേണന റി എസ നായർ മകള 31

3 പർേണന റി  എസ മകള 27

08th February 2022Revenue Department4601
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3-44905 /2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െചലമ  ,ചനിക സദനം ,ടി സ

ി 2/4096 ,കിഴകംഭാഗം ,കഴകടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴകടം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഗിരീശൻ െക ജി , , േബാധിപിച അേപക

കഴകടം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2020  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജി മരളീധരൻ നായർ മകന 74

2 െക ജി ഗിരീശൻ മകന 70

3 െക സി ചനിക മകള 68

4 െക സി മലിക മകള 65

5 െക'ജി രഞിത്കമാർ മകന 59
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-43421/2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എസ നാരായണൻ നായർ

,  TC 8/2240, PNRA 33, ദിവ്ശീ, േപാങംമട, തിരവനനപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  ഭാര്  വിജയമ േബാധിപിച  അേപക

െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2020  -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:ജി4-43374/2021 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ േഗാപകമാർ,  TC 18/1130(1)

, രാഗലയം, ടാേഗാർ േറാഡ, ആറാമട പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മാതാവ ലളിതാമ  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ ഭാര് 75

2 ജയശങർ മകന 56

3 ജയലകി ബാബജി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബി ലളിതമ മാതാവ 81

08th February 2022Revenue Department4603
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-29169/2021 27-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സ്യംപഭ ബി  അനഗഹ വിളഭാഗ

ം മണനല  എനവരെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ഷീല സധാകർ  േബാധിപിച അേപക   ഉളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    23-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ േമാഹൻ മകള 68

2 ഷീന എസ മകള 64

3 ഷീല സധാകർ മകള 58

4 വിനീത എസ പൗതൻ 34

5 വിേനായ എസ സധാകർ പൗതൻ 32

6 ലകി ജയകമാർ പൗതി 32

7 േരഷ ജയകമാർ പൗതി 29
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ Pn2˛40887/2021. 2022 P\p-hcn 3.

11˛1˛2022˛ Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 2 (hm-eyw- XI, ]m¿´v III)  I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ Xncp-h-\-¥-]pcw Xmeq-°nse 3˛1-˛2022˛-mw  Xob-Xn-bnse Pn2-˛40887/2021˛-mw
\º¿ ]c-ky-Øn¬ Nne kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm¬ ]niIv kw`-hn-®n-´p-≠v. Ah Xmsg ]d-bp∂
coXn-bn¬ XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

“jmPn, F.” F∂v tN¿Øv hmbn-t°-≠-Xm-Wv.
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