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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/2171/22 07-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ ബാലരാജ  താനിമട പി

ഒ,രാമപരം,രാജ  ഭവൻ      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െനയാറിൻകര  ആർ  റി  ഒയിൽ  ഹാജരാകനതിനം

മറാവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിയനര വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് പതാ ബാലരാജ , താനിമട പി ഒ,രാമപരം,രാജ ഭവൻ    , േബാധിപിച അേപക   അതിയനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021 -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതാ ബാലരാജ ഭാര് 66

2 അരൺ ബാലരാജ മകന 41

3 സിത ബാലരാജ മകള 38
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/2050/22 07-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   തിരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ എസ   കഞാംപഴിഞി പ

ി  ഒ,ബിനിൽ  ഭവൻ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറാവശ്ങൾകമായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക സി ,

കഞാംപഴിഞി പി ഒ,ബിനിൽ ഭവൻ  , േബാധിപിച അേപക   തിരപരം,വിളവർകൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2022  -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനിക സി ഭാര് 56

2 ബിനിത സി മകള 37

3 ബിനിൽ സി മകന 36
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/1706/22 03-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരംപഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ദാനം  െനയാറിൻകര പി

ഒ,െതാഴകൽ,ശാനി നിലയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി,ബാങ് എനിവിടങളിൽ ഹാജരാകനതിനായം

മറാവശ്ങൾകമായി  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപഴതര വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് എ ലിസി , െനയാറിൻകര പി ഒ,െതാഴകൽ,ശാനി നിലയം , േബാധിപിച അേപക   െപരംപഴതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2021 -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ ലിസി ഭാര് 73

2 പശാന് ഡി എൽ മകന 43

3 പേശാഭ ഡി എൽ മകന 41

4 പകാശ ഡി എൽ മകന 36
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/2382/22 09-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരംപഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജ സി  െപരമഴതർ പി

ഒ,വടേകാട,കഷ  ഗിരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറാവശ്ങൾകമായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപഴതര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക കഷൻ

കടി , െപരമഴതർ പി ഒ,വടേകാട,കഷ ഗിരി , േബാധിപിച അേപക   െപരംപഴതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-12-2018  -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക കഷൻ കടി ഭരതാവ 66

2 സജിത െക ജി മകള 38

3 സജിത െക ജി മകള 36

15th February 2022Revenue Department5475
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/21097/21 04-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫിൻ ഡി സിൽവ  പു

വിള   പി  ഒ,കരിചൽ,വിമല  ഭവൻ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈലഫ  ൈടം  അരിയർ  ലഭികനതിനം

മറാവശ്ങൾകമായി    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരംകളം വിേലജില   പേരതയെട

മകന മാർടിൻ മസീൻ , പുവിള  പി ഒ,കരിചൽ,വിമല ഭവൻ   , േബാധിപിച അേപക   കരംകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ,മകൻ വേലര്യൻ േഗഷ്സ എനിവർ  ജീവിചിരിപില.വേലര്ൻ േഗഷ്സ നിസനതിയാണ

 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 എസയാസ മസീൻ എസ ഭരതാവ 87

2 മാർടിൻ മസീൻ മകന 51

3 വിമല മസീൻ െജ മകള 46

4 വിർജിൻ േസവ്ർ മകള 42
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/1496/22 04-02-2022
 
  െനയാറിനകര   താലകില    വിഴിഞം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബൾ  റഹീം

വിഴിഞം,െഠൗൺഷിപ് േകാളനി,െഹൗസ നമർ 237,മനീർ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,എൽ ഐ സി

എനിവിടങളിൽ ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നദീറ ബീവി , വിഴിഞം,െഠൗൺഷിപ് േകാളനി േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-11-2019  -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നദീറ ബീവി ഭാര് 53

2 ബദർ സമാൻ എ മകന 32

3 അബൾ കലാം എ മകന 30

4 മനീർ ഖാൻ എ മകന 28

5 അബൾ സലാം എ മകന 25

6 റാഷിദ ഖാൻ എ മകന 22
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/1239/22 01-02-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പനിയടിമ  േകാടപറം. പി.

ഒ,േകാടപറം,കടയളം േകാളനി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിസി , േകാടപറം.

പി.  ഒ,വിഴിഞം,േകാടപറം,കടയളം  േകാളനി  ,  േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-11-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്   ൈ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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിസി ഭാര് 34

2 സനീപ പി മകന 17

3 ജിഷ പി മകള 14
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/1283/22 01-02-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജിൽ വി   പാറശാല പി

ഒ,െനടേങാട,വാറതട് പതൻ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എം എ സി റി േകാടതിയിൽ ഹാജരാകനതിനം

മറാവശ്ങൾകമായി    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില   പേരതനെറ

മാതാവ േസതലകി റി , പാറശാല പി ഒ,െനടേങാട,വാറതട് പതൻ വീട  , േബാധിപിച അേപക   പാറശാല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

11-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെന പിതാവ  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസതലകി റി മാതാവ 44

2 വിജിത് വി സേഹാദരൻ 17
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/588/22 09-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാശിവൻ ആർ െവങാനർ പി

ഒ,കുെവടാൻകഴി,രാമ മനിരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ മകള െക എസ അമത

കമാരി, െവങാനർ പി ഒ,കുെവടാൻകഴി,രാമ മനിരം , േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021  -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞികടി ബി ഭാര് 80

2 അനിൽ കമാർ െക എസ മകന 52

3 അജിത കമാർ െക എസ മകന 51

4 െക എസ അമത കമാരി മകള 47
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/1912/22 03-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലതകമാരി എ  ബാലരാമപര

ം പി  ഒ,അനിയർ,ലത വിലാസം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ബാലരാമപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭരതാവ വി

സകമാരൻ നായർ ,  ബാലരാമപരം പി   ഒ,അനിയർ,ലത വിലാസം ,  േബാധിപിച അേപക   ബാലരാമപരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി സകമാരൻ നായർ ഭരതാവ 59

2 വിഷ എസ നായർ മകന 32

3 വിേഗഷ എസ നായർ മകന 28
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/1961/22 04-02-2022
 
  െനയാറിനകര   താലകില    കരംകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േമരി  ൂമി  വി  െജ

കരംകളം,പതിയതറ പി ഒ,കരംകളം,വി െജ എസ നിലയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം

സർവീസ െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കരംകളം  വിേലജില   പേരതയെട  ഭരതാവ ൈവ േഗാഡേഫ  ,  കരംകളം,പതിയതറ  പി

ഒ,കരംകളം,വി െജ എസ നിലയം , േബാധിപിച അേപക   കരംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപണ്  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈവ േഗാഡേഫ ഭരതാവ 50

2 േരഷ ബി േഗാഡേഫ മകള 21

3 േനഹ ബി േഗാഡേഫ മകള 19
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/1274/22 03-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   തിരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയിംസ എൻ  കഞാംപഴിഞി പി

.  ഒ,പാേനാടം  വീട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറാവശ്ങൾകമായി

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരപരം  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  േഗാറി  ,

കഞാംപഴിഞി പി. ഒ,തിരപറം,പാേനാടം വീട      , േബാധിപിച അേപക   തിരപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപില പിതാവ 30 വർഷങൾക് മൻേപ കാണാതായി     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 േഗാറി ഭാര് 45

2 ജിനീഷ ജി െജ മകന 28

3 ജിബിൻ ജി െജ മകന 26
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര: എ8/2074/22 07-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപി െജ  െവൺപകൽ പി

ഒ,അരങൽ,  കണംവിളാകം  േമേലതട്  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം

മറാവശ്ങൾകമായി     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അതിയനര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് അനിത എസ , െവൺപകൽ പി ഒ,അരങൽ, ക ണംവിളാകം േമേലതട് വീട      , േബാധിപിച അേപക

അതിയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2021  -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത എസ ഭാര് 46

2 അനിൽജിത് ജി എ മകന 24

3 േഗാപിക എ ജി മകള 23
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/464/22 03-02-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  സേരാജിനി  അമ

ബാലരാമപരം പി ഒ,പളിചൽ,കഴിവിള,ഭാസര മനിരം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം

മറാവശ്ങൾകമായി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമഴതർ

വിേലജില   പേരതയെട മകള എസ വതല ബി നായർ, െതാഴകൽ,െക ആർ എ-13,െകൗസഭം , േബാധിപിച അേപക

െപരമഴതർ,െകാലയിൽ,ബാലരാമപരം   വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ഭർതാവ

എസ ഭാസരൻ  നായർ എനിവർ ജീവിചിരി[പില  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 എസ വതല ബി നായർ മകള 65

2 ബി എസ മധചനൻ മകന 62

3 ഷീല ബി നായർ മകള 58
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/27308/21 03-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരംപഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജികമാർ െക  െപരമഴത

ർ പി ഒ,മളറവിള,േമേലേകാണം,തണവിള വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം വിവിധ

സർകാർ ആവശ്ങൾകം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപഴതര വിേലജില

പേരതനെറ  ഭാര്  ഗംഗ  എസ ,  െപരമഴതർ  പി  ഒ,മളറവിള,േമേലേകാണം,തണവിള  വീട  േബാധിപിച  അേപക

െപരംപഴതര,െകാലയിൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ 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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗ എസ ഭാര് 42

2 അഖില കഷ ജി മകള 11

3 സേലാചന എൽ മാതാവ 70
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/22311/21 09-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ നായർ  പാറശാല പി

ഒ,കീഴേതാടം,ഭാസര മനിരം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എം  എ സി  റി  േകാടതിയിൽ ഹാജരാകനതിനം

മറാവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് ജയകമാരി എസ , പാറശാല പി ഒ,കീഴേതാടം,ഭാസര മനിരം   , േബാധിപിച അേപക   പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2018 -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാരി എസ ഭാര് 63

2 രതീഷ കമാർ ആർ മകന 36

3 രമ് േമാൾ െജ മകള 34
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/28607/21 09-02-2022
 
  െനയാറിനകര   താലകില    പാറശാല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആർ  െപൗലയൻ

പാറശാല,പവതിയാൻ വിള,നിയർ റയിൽേവ ബിഡജ,ഷിബ നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ കടിശിക

ലഭികനതിന   ടഷറിയിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറാവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിബ പി സി , പാറശാല,പവതിയാൻ വിള,നിയർ റയിൽേവ

ബിഡജ,ഷിബ നിവാസ  , േബാധിപിച അേപക   പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-12-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ െചലകടി ഭാര് 73

2 ഷീജ പി സി മകള 46

3 ഷിബ പി സി മകന 43
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/2285/22 09-02-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില  തിരപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനബാലൻ  തിരപറം പി

ഒ,തിരപറം,കടവിള  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറാവശ്ങൾകമായി

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരപറം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഓമന െക ,  തിരപറം പി  ഒ,തിരപറം,കടവിള വീട ,  േബാധിപിച അേപക തിരപറം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-05-2021  -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന െക ഭാര് 53

2 ആദർശ സി ഒ മകന 26

3 അശ്തി സി ഒ മകള 24
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/1853/22 09-02-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   തിരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ രാജമ  മളവിള പി

ഒ,െനലിവിള,ശീ  ഭവനം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറിയിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറാവശ്ങൾകമായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന സാബ േജാർജ് ,

മളവിള പി  ഒ,െനലിവിള,ശീ ഭവനം ,  േബാധിപിച അേപക   തിരപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ഭർതാവ 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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജായ ജി ആർ മകന 49

2 സാബ േജാർജ് മകന 47
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ1/1778/2022 09-02-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിൻകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘ െക േമലിരമി

ൽ പതൻവീട,ഇരമിൽ, െനയാറിൻകര    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ. റി. ഓ യിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനയാറിൻകര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഇനേലഖ ഐ, േമലിരമിൽ പതൻവീട,ഇരമിൽ, െനയാറിൻകര   , േബാധിപിച അേപക   െനയാറിൻകര   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

12-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1/1764/2022  09-02-2022
 
  െനയാറിനകര   താലകില    പളിചല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പീതഉദയൻ

ഉപാസ,േനതാജിനഗർ, പാവചമലം,േനമം പി ഓ     എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിചല വിേലജില   പേരതയെട മകന

േബാണി ഉദയകമാർ , ഉപാസ,േനതാജിനഗർ, പാവചമലം,േനമം പി ഓ    , േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

12-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട പിതാവം ഭർതാവ ഉദയകമാറം ജീവിചിരിപില. മാതാവ പദമജാേദവിജീവിചിരിപണ്.      

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 ഇനേലഖ ഐ ഭാര് 39

2 രഹന. ഐ മകള 20

3 േമഘന. ഐ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാണി ഉദയകമാർ മകന 42

2 േസാണി ഉദയകമാർ മകന 38

3 േബാണി ഉദയകമാർ മകന 32
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നമര:എ1/1828/2022    09-02-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനഭായി എം . െക

വസനഭവൻ,പനയംമല,അമരവിള  പി  ഓ      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനമായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലയില വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ ശർമ െജ , വസനഭവൻ,പനയംമല,അമരവിള പി ഓ    , േബാധിപിച അേപക   െകാലയില വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    30-11-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  പേരത നിസനതിയാണ.    . 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: എ/1879/2022 09-02-2022
 
   െനയാറിനകര   താലകില    പളിചല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ലീല.  എ

ഷീലസദനം,പനമട,പളിചൽ പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിചല വിേലജില   പേരതയെട മകന

ഷാജി  എൽ എസ , ഷീലസദനം,പനമട,പളിചൽ പി  ഓ    ,  േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   19-01-2020 -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. 

 
നമര:എ1/1781/2022 09-02-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻേപാറി  .  എൻ

ശിവസായജ,മരതർേകാണം, പയറവിള  പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം

മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േകാടകാൽ    വിേലജില   പേരതനെറ

മകന  രേമഷ  ആർ  ,  വ ിശാഖം ,മരതർേകാണം,േകാടകാൽ  പി  ഓ       ,  േബാധിപ ിച  അേപക

േകാടകാൽ,െകാലംഈസ്,െനയാറിൻകര     വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശർമ െജ ഭരതാവ 71

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഷമ എൽ എസ മകള 64

2 ഷാജി എൽ  എസ മകന 52
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1/1941/2022 10-02-2022
 
  െനയാറിനകര   താലകില  ആനാവര  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ.   എസ

ആനനഭവൻ, കരികാമൻേകാട,കടയാൽ പി ഓ     എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അനാവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ആനനവലി. എ  , ആനനഭവൻ, കരികാമൻേകാട,കടയാൽ പി ഓ    , േബാധിപിച അേപക   അനവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2021 -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. 

 
നമര:എ1/1909/2022 10-02-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സണി കഞാലംവിളവീട,

നടർെകാല,അമരവിള പി  ഓ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലയില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െചലം.  സി,

കഞാലംവിളവീട, നടർെകാല,അമരവിള പി ഓ  , േബാധിപിച അേപക   െകാലയില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകളം മകൻ എസ രാേജഷം ജീവിചിരിപില. പേരതനായ രാേജഷ അവിവാഹിതനം നിസനതി യമാണ.

 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 സത്ഭാമ ഭാര് 74

2 സരസ്തി ആർ മകള 56

3 ശാന ആർ മകള 53

4 രേമഷ ആർ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനനവലി. എ ഭാര് 74

2 ജയശീ എ മകള 49

3 ശീേദവി എ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െചലം സി ഭാര് 53

2 സിന സി മകള 34
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നമര:എ1/2180/2022 11-02-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െകാലയില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  പഭാകരൻ  അഖില

ഭവൻ,വാര്ംകഴി,േമെകാല ,  മഞവിളാകം  പി  ഓ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലയില വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ഉഷകമാരി.എ , അഖില ഭവൻ,വാര്ംകഴി,േമെകാല , മഞവിളാകം പി ഓ    , േബാധിപിച അേപക

െകാലയില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2021  -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. 

 
നമര:എ1/2181/2022 11-02-2022
 
  െനയാറിനകര   താലകില    െകാലയില  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അമകടി.  ബി

മഞാകഴിവീട,െചങൽ,അമരവിള  പി  ഓ       എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനംമറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലയില വിേലജില   പേരതയെട മകള

ഉഷകമാരി.എ, അഖിലഭവൻ,വാര്ംകഴി,േമെകാല,മഞവിളാകം പി ഓ      , േബാധിപിച അേപക   െകാലയില വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

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. 

 
നമര:എ1/28290/2021 09-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിൻകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലിൻ @ േമരി എം

വാറവിളാകംവീട,ആർ സി ചർച്,െനയാറിൻകര    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനയാറിൻകര  വിേലജില   പേരതയെട

മകന േറാഷൻ െസബാസ്ൻ    , വാറവിളാകംവീട,ആർ സി ചർച്,െനയാറിൻകര   , േബാധിപിച അേപക   െനയാറിൻകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ    06-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷകമാരി.എ ഭാര് 64

2 അഖില യ. പി മകള 36

3 വീണ യ പി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷകമാരി.എ മകള 64
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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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസബാസ്ൻ ഭരതാവ 65

2 േറാഷൻ െസബാസ്ൻ മകന 31
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/2391/22 09-02-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െപരംപഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാമൻ ആചാരി

െപരമഴതർ പി ഒ,പനാവിള,മടയാട േറാഡ,ആർ പി സദനം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഫാമിലി  െപൻഷൻ

വാങനതിനം ഗവൺെമന് പസിൽ ഹാജരാകനതിനം   മറാവശ്ങൾകമായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരംപഴതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനമതി , െപരമഴതർ പി ഒ,പനാവിള,മടയാട േറാഡ,ആർ പി സദനം   ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  പേരതൻ

നിസനതിയാണ.  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി ഭാര് 70
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/2192/22 09-02-2022
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരങടവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഭിറാം ആർ  െപരങടവിള പ

ി  ഒ,െപരങടവിള,സായി  കപ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എം  എ സി  റി  േകാടതിയിൽ  ഹാജരാകനതിനം

മറാവശ്ങൾകമായി  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരങടവിള വിേലജില   പേരതനെറ

മാതാവ സിമി െക ജി , െപരങടവിള പി ഒ,െപരങടവിള,സായി കപ , േബാധിപിച അേപക   െപരങടവിള,െകാലയിൽ

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാപിതാകൾ  ജീവിചിരിപണ്.  പേരതൻ  അവിവാഹിതനം

നിസനതിയമാണ. 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിമി െക ജി മാതാവ 40
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/28843/21 07-02-2022
 
  െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഫൗസികണ്  വിഴിഞം പി

ഒ,ഹാർബർ േറാഡ,മതിപറം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതയെട മകള ജമീല ബീവി,

വിഴിഞം പി ഒ,ഹാർബർ േറാഡ,മതിപറം , േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ,ഭർതാവ,മകൾ ഫാതിമത് എനിവർ ജീവിചിരിപില   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  5 നെറ

  സംരകണതിലാണ. 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ബീവി മകള 42

2 റംല ബീവി മകള 40

3 ജമീല ബീവി മകള 38

4 ആമിന മകള 36

5 കാസീം പിള(മരണെപട മകൾ ഫാതിമതിെന ഭർതാവ) മകളെട ഭർതാവ 56

6 മബീന (മരണെപട മകൾ ഫാതിമതിെന മകൾ ) പൗതി 34

7 ജസീന എഫ (മരണെപട മകൾ ഫാതിമതിെന മകൾ ) പൗതി 33

8 ഫാതിമ എഫ (മരണെപട മകൾ ഫാതിമതിെന മകൾ ) പൗതി 30

9 ഷറഫദീൻ െക (മരണെപട മകൾ ഫാതിമതിെന മകൻ) പൗതൻ 29

10 ൈഫസൽ ഖാൻ െക (മരണെപട മകൾ ഫാതിമതിെന
മകൻ)

പൗതൻ 26

11 സഹലദീൻ  (മരണെപട മകൾ ഫാതിമതിെന മകൻ) പൗതൻ 24

12 അൽ അമീൻ െക  (മരണെപട മകൾ ഫാതിമതിെന മകൻ) പൗതൻ 21

13 മനീർ റഹമാൻ െക (മരണെപട മകൾ ഫാതിമതിെന മകൻ) പൗതൻ 16
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