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NOTICE

 
നമര:ജി4-44260/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  മണി ഭവൻ വി െക ആർ എ 1 വാേഴാടേകാണം വടിയർകാവ പ

ി  ഒ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജലകി എസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ജയകഷൻ െജ ആർ  േബാധിപിച

അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   31-05-2021-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. 

 
നമര:ജി4-44239/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  സൗഹദ റി സി 38/1124 പി ആർ എ 136 എ പടയണിേറാഡ

വടിയർകാവ പി ഒ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാ. എ സഹത കമാർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       ഭാര് ശീലത കമാരി േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021-ല മരണെപടതായം  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. 

 
നമര:ജി4-44411/2021 07-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  ആഴിമല പളിങടി  മൂർ പി  ഒ  താമസിചവരെവ അനരിച

േപായ  അപകടൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഗിരിലാൽ േബാധിപിച അേപക   െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയകഷൻ െജ ആർ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഡാ. െക റി ശീലത കമാരി ഭാര് 56

2 അശ്നി എസ മകള 30

3 അനന് എസ മകള 23
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അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-05-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ 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. 

 
നമര:ജി4-44448/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  ചാനിനി സദനതിൽ മടയാട മടയാട പി ഒ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  രാമചനൻ നായർ എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  ജയശീല എ  േബാധിപിച അേപക  െവങാനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-06-

2018-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-44571/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  TC 53/1786 ശീനിലയം എം ആർ എ 104 A പളാേങാണം എേസറ് പി ഒ

 താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജലകി അമ പി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള രാധാേദവി േബാധിപിച അേപക േനമം

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

20-10-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കിരൺ കമാർ മകന 45

2 ഗിരിലാൽ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയശീല ഭാര് 78

2 നിമി മകള 60

3 ബിന എൽ ആർ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ രാധാകഷൻ നായർ മകന 68

2 ആർ ചനകമാരി മകള 70

3 ആർ സതികമാരി മകള 65

22nd February 2022Revenue Department6101
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി4-44616/2021 07-02-2022
 
  തിരവനനപരം   താലകില   തിരമല   വിേലജില   TC  8/563  (1)  നീലവന  ഓടൻകഴി  േറാഡ  തിരമല  പി  ഒ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ നായർ മാധവൻ നായർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  വിജയലകി നായർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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. 

 
നമര:ജി4-44618/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില  തിരമല  വിേലജില  TC 8/1323 പണവം എൻ എസ എസ കരേയാഗം ൈലൻ വലിയവിള

തിരമല  പി  ഒ   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാജമ  െജ  പിള  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സജിത െജ പിള

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-11-2021-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. 

 
നമര:ജി4-44640/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില  തിരമല  വിേലജില  TC 19/2288 വടവിള ചിതിരയിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ഇ ൈഷലജ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ െക പി  േമാഹനൻ  േബാധിപിച അേപക  തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 11-12-2008-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

4 ആർ രാധാേദവി മകള 64

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആർ വിജയലകി നായർ ഭാര് 75

2 ശബരിനാഥ മരളീധരൻ നായർ മകന 51

3 മീനാകി യ പി കറപ് മകന 48

4 പതനാഭൻ മരളീധരൻ നായർ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജിത െജ പിള മകന 42

2 സൻജിത് െജ പിള മകന 40
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 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:ജി4-4464/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  ശീഹരി റി സി 48/817 തകണാപരം തിരമല പി ഒ താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  കഷൻ നായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ലതാകമാരി എസ  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-09-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-44772/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില ശീരംഗം കലേശഖരം െകാടങാനർ പി ഒ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ബി േഗാപിനാഥൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് രമണി േഗാപിനാഥ  േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  11-10-

2018-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക പി േമാഹനൻ ഭരതാവ 68

2 എം എസ രഞിത മകന 42

3 എം എസ ശീജിത മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലതാകമാരി എസ മകള 57

2 പസനകമാരി എസ മകള 63

3 വിജയകമാരി എസ മകള 57

4 അംബിക എസ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി േഗാപിനാഥ ഭാര് 68

2 ശീജിത് ജി മകന 41

3 ശീപിയ ആർ ജി മകള 40

22nd February 2022Revenue Department6103
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

6104 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-44702/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില TC 6/2517 സായഷ െകാടങാനർ പി ഒ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  അരൺ കമാർ എം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ പിതാവ മേനാഹരൻ നായർ െക േബാധിപിച അേപക  വടിയരകാവ

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

18-12-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-44646/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  TC 48/862 TKP MRA 266 േദവി നിവാസ തകണാപരം തിരമല പി

ഒ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉദയകമാർ  എസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ലതാകമാരി െക  േബാധിപിച അേപക

തിരമല   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന  22-05-2020-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  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. 

 
നമര:ജി4-42382/2021 07-02-2022
 
  തിരവനനപരം   താലകില    പാങപാറ  വിേലജില   ലളിതാഭവൻ  മണകൽ  െചലമംഗലം  െചമഴനി  പി  ഒ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ലളിത  െജ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബി ഭഗവതി അമ മാതാവ 75

2 ശിവസായ എ എസ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലതകമാരി െക ഭാര് 47

2 സേലാചന അമ ജി മാതാവ 71

3 നിരഞന എൽ മകള 21
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ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന സേരഷ എസ  േബാധിപിച അേപക

പാങപാറ  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ   29-10-2020-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. 

 
നമര:ജി4-44897/2021 07-02-2022
 
  തിരവനനപരം   താലകില   േനമം  വിേലജില  ചിറർ  വീട  TC  53/209  പാപനംേകാട  പി  ഒ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   വിജയമ  ജി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ജയശീ ആർ  േബാധിപിച അേപക  േനമം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-11-2021-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. 

 
നമര:ജി4-44941/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില െവങാനര വിേലജില എസ എൻ സദനം െപരിങമല കലിയർ പി ഒ  താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  െബൻവികർ ബി എൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഷീന  േബാധിപിച അേപക െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ 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 രഞിനി എൽ മകള 42

2 സഭാഷ എസ മകന 39

3 സതീഷ കമാർ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ ആർ മകള 52

2 ജയകമാർ ആർ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീന ഭാര് 37

2 ബസി മകള 14

3 ബസൻ മകന 9
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-1089/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ കമൽ ആർ,  TC 43/679

, മണകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് രാജിേമാൾ  േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021  -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:ജി3-1090/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ശീകണൻ നായർ,  KNRA-

12-A,  ജിതാര,  അയങാർ  േകാളനി,  മണകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ആർ രാേജശ്രി  േബാധിപിച അേപക

മടതറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2020  -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. 

 
നമര:ജി3-1375/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണി റി,   കലാ ഭവൻ, ഉളിനട,

ആറിൻകഴി   എനയാളെട   അവകാശിക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജിേമാൾ ജി ആർ ഭാര് 39

2 മീരാ കമൽ മകള 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജശ്രി ഭാര് 68

2 ജിേതഷ ശീകണൻ നായർ മകന 43

3 രാേകഷ ശീകണൻ നായർ മകന 38

4 ശിലി ശീകണൻ നായർ മകള 34
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സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പി ശശികല  േബാധിപിച അേപക   കഴകടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-11-2021  -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. 

 
നമര:ജി3-1047/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില  അയിരപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി ശശിധരൻ നായർ,  TC

2/1625,  ചനവിള,  കാടായിേകാണം  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന സജീവ കമാർ   േബാധിപിച അേപക

അയിരപാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021  -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:ജി3-1085/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ബീവി,  TC 46/266, പനറ

പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള ഷാഹിദ എം  േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

1 പി ശശികല ഭാര് 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജീവ കമാർ എസ എസ മകന 52

2 സധീർ കമാർ എസ എസ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാഹൽ ഹമീദ മകന 49

2 സബീന മകള 46

3 ഷാഹിദ എം മകള 39
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നമര:ജി3-3441/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപംകമാർ എസ,  TC 68/420(2)

,  കഷകപ,  മണകാട  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  ജയശീ എൽ  േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-3503/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില അയിരപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലമ ഐ,  െലജ െഡയ

ലിൽ,  പനയിേകാണം,  കാടായിേകാണം  വാർഡ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള െക ലളിതകമാരി േബാധിപിച അേപക

അയിരപാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    06-09-2021  -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:ജി3-3534/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എ േഗാപി,  ലകി നിവാസ

,  െതകംഭാഗം,  കഴകടം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന പഭാത എം ജി  േബാധിപിച അേപക   കഴകടം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ എൽ ഭാര് 53

2 വിജയമ മാതാവ 88

3 സമത് മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിതകമാരി മകള 67

2 പസനകമാരി മകള 66
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-3347/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനനൻപിള,  TC 22/1014

,  തണവിള പരയിടം,   വഞിയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ സേഹാദരി ബിന  േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2019 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-3220/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനമയമ െക,  നനനം, TC

98/685, കളതർ  പി ഒ  എനവരെട  അവകാശിക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന സി േഗാപാലകഷൻ നായർ , േബാധിപിച അേപക   ആറിപ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    18-11-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ  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 സന് ജി എസ മകള 45

2 പഭാത എം ജി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന സേഹാദരി 57

2 മീന െചലപൻ സേഹാദരി 58

3 സി േശഖർ സേഹാദരൻ 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി േഗാപാലകഷൻ നായർ മകന 73
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി-3221/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാൻസിലാസ െപേരര,  ഹൗസ

്  നമർ  169,  ചാൾസ  െലയിൻ,  പളിതറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഇസെബൽ സാൻസിലാസ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021  -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:ജി3-3364/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ വി,  TC 40/387(4),  മണകാട

്  പി  ഒ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള രമണി വി , േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    22-10-2021  -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:ജി3-3351/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി തമി,  TC 30/1078, േപട പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇസെബൽ സാൻസിലാസ ഭാര് 61

2 ഷിന സാൻസിലാസ മകന 34

3 ഷിജ സാൻസിലാസ മകന 32

4 ഷിേനാജ സാൻസിലാസ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി വി മകള 47

2 രതിേദവി മകള 42
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   പേരതനെറ ഭാര് ചനകമാരി എസ , േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2012 -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. 

 
നമര:ജി3-3223/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി,  TC 3/1765, കളതർ

 എനവരെട  അവകാശിക്  ബാങ്, മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള േശാഭ എസ , േബാധിപിച അേപക   ആറിപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    26-04-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 
നമര:ജി3-3219/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ എസ,  സൗമ്ാ ഭവൻ

,  ആറിപ,  അരശം  മട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ശാന െക , േബാധിപിച അേപക   ആറിപ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനകമാരി എസ ഭാര് 67

2 ജിേതഷ തമി മകന 40

3 ജിതിൻ തമി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ എസ മകള 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന െക ഭാര് 68

2 ശരണ് എസ മകള 31

3 സൗമ് എസ മകള 35

4 സരിത എസ മകള 33
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നമര:ജി2-44143/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ രേമനൻ,  ലിജ ഭവൻ,

ചിറയൽ, ചിറാറമക് പി ഒ, കണിയാപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ ആവശ്ങൾക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  ഭാര്  ലതിക  ജി   േബാധിപിച  അേപക

േമനംകളം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2021  -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:ജി2-44864/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാരൻ നായർ,  TC

9/1009(2), േഗാപി സതി, പണിേകഴസ െലയൻ ബി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് എസ പഭാേദവി  േബാധിപിച അേപക

ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2020  -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:ജി2-44866/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പരേമശ്രൻ നായർ,  T

C  28/2050,  SRMA  72/A,  22/2050,   അഞന നിയർ  SRK  മിഷൻ,  ശാസമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് എ

സർേവശ്രി അമ  േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലതിക ജി ഭാര് 62

2 ലിന എൽ ആർ മകള 29

3 ലിജ എൽ ആർ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ പഭാേദവി ഭാര് 67

2 എസ അരവിന് മകന 43

3 ധന് പി നായർ മകള 40
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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:ജി2-43145/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീശൻ നായർ ആർ,  എൽ എഫ

െസകന്, േബാക് നമർ 7/125, വനാവൻ ഗാർഡൻസ, പടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ഗീതാകമാരി എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2016 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ സർേവശ്രി അമ ഭാര് 81

2 സജ എസ കമാർ മകള 56

3 സേനാഷ കമാർ പി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാകമാരി എസ ഭാര് 58

2 സിബിൻ ജി നായർ മകന 33

3 അഭിലാഷ ജി നായർ മകള 31
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -44868/ 2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില ഡി 11 വസന വിഹാർ മലയിൽ െലയൻ ശാസമംഗലം പി ഒ എന

ന  വിലാസതിൽ    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബിജ  എം  േതാമസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ബീന ബിജ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2021 -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 -45016/ 2021 05-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില   കഷഭവൻ ടി  സി 36/  702 െപരനാനി വളകടവ പി  ഒ  എന

വിലാസതിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ എസ േവലായധൻ നായർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് ശാനകമാരി അമ , , േബാധിപിച അേപക   േപട 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:ജി 2 -45174/ 2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  ടി സി 21/ 862 (1 ) ശരവണ ഭവൻ കീഴാറനർ െനടങാട കരമന പി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീന ബിജ ഭാര് 44

2 അമൽ ബി േതാമസ മകന 19

3 ഏയഞൽ ബീന ബി മകള 5

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി അമ ഭാര് 86

2 ശശികല എസ മകള 60

3 വി എസ ശീകല മകള 49
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ഒ എന വിലാസതിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനസ്ാമി എൻ ടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണകാട വിേലജില

പേരതനെറ മകന േയാഗ ശരവണൻ ജി , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021 -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:ജി 2 -45165/ 2021 05-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില   ടി  സി  41/  2275 വിദ്ാധിരാജ നഗർ മണകാട പി  ഒ  എന

വിലാസതിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െപരിയസ്ാമി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന

തിരമാൾ പി , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021 -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:ജി 4 -17029/ 2021 07-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതല ബി  ആനന ഭവ

ൻ കടമനർ പാവചമലം േനമം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന അഭിലാഷ പി എസ , ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2020  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിതാബായി ഭാര് 71

2 ജി ശകിേദവി മകള 50

3 ജി ഗണസനരി മകള 49

4 േയാഗ ശരവണൻ ജി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി പി ഭാര് 55

2 തിരമാൾ പി മകന 35

3 രഘ പി മകന 34

4 സജിത പി മകള 31
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഭിലാഷ പി എസ മകന 39

2 അന സഹേദവൻ മകള 33
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-45187/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ സധാകരൻ  ,കാരികഴി

,കിഴകരിക  പതൻവീട  ,െവണിയർ  ,െനലിവിള  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേലാചന

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2018 -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:ജി4-45186 /2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ കമാർ െക  പദീപ

സദനം  ,മംഗലതേകാണം  ,കടചൽകഴി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയലകി ആർ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-10-2021  -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 4 -45185/2021 07-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന ഭാര് 57

2 ഷീജ മകള 37

3 ഷാജി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി ആർ എസ ഭാര് 40

2 ുതി മകള 16

3 ശാവൺ മകന 11

4 യേശാദ മാതാവ 75
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 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ രമണി  ,രാഹൽ സദൻ

,മടയാട  ,േകാവളം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതയെട മകന രാഹൽരാജ , , േബാധിപിച അേപക

െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2020  -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. 

 
നമര:ജി4-44344/2021 07-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ രവീനൻ നായർ  ടി  സി

54/591,ശീൈശലം ,ശീരാഗം േറാഡ ,പാപനംേകാട പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിർമല അമ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2020 -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:ജി4-44642/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക പരേമശ്രൻ  ടി സി

18/424/2  ,പനകമഗൾ  ,ആറാമട  ,ആറാമട  പി  ഒ  ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭനാഭായി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാഹൽരാജ െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിർമല അമ ഭാര് 74

2 ബിന ആർ എൻ മകള 50

3 പിയ ആർ എൻ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി 4 -44644/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െനൽസൺ എ  ,സാഫല്ം ,ടി സ

ി 18/100 (2 ),െജ ആർ എ 628 ,തിരമല പി ഒ യിൽ താമസം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയരാജ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2021 -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:ജി4-43121/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ ഷാനദീൻ  ,ടി സി 41 /1842

,ശീപരം വീട .ഇലങം നഗർ ,വലിയവിള വാർഡ ,തിരമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജന െജ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2021 -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:ജി4-44372 /2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െവങിടരാജ ശർമ  ടി സി 52/322

1 േശാഭനാഭായി ഭാര് 67

2 സബിൻ എ പി മകന 42

3 വിപിൻ എ പി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പബില കമാരി എൻ െജ മകള 62

2 റസൽ റാജ എൻ െജ മകന 60

3 ജയരാജ  എൻ െജ മകന 56

4 പഭകമാരി  എൻ െജ മകള 53

5 പീതാകമാരി എൻ െജ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജന എസ ഭാര് 40

2 മഹമദ ഇർഫാൻ എസ മകന 15

3 ഇഷ മറിയം മകള 5
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2 ,ഐ ആർ എ 67 ,വിശ്ംഭരൻ േറാഡ ,പാപനംേകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാംഭവി ശർമ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -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 4-44385/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ നായർ വി  േതാനയൽ

വിളകകത്  ,ശീഹരി  ,കാരകാമണപം  ,േനമം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശീകല െക , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2021 -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാംഭവി ശർമ ഭാര് 82

2 വി കഷമർതി ശർമ മകന 65

3 േമാഹിനി ഹരിദാസ മകള 60

4 വി ലളിത മകള 56

5 വി സജാത മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലം ഡി ഭാര് 68

2 ശീകല െക മകള 40

3 രശമി െക മകള 38
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3-34784/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   അയിരപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാർ െക  കഷഭവൻ

,ചനവിള ,കാടായിേകാണം  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയിരപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിതകമാരി എസ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2015  -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 3-34692/ 2021 03-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക േവലായധൻ  ടി സി 100/62

2 ,െവടിയാടിൽ വീട ,െനഹറ ജംഗഷൻ ,കഴകടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ആറിപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ടി  ഡി  ലീല

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2020 -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:ജി3-42693/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസറാഫിൻ മരിയദാസൻ , ഇൻസ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിതകമാരി എസ ഭാര് 46

2 ശീലാൽ എസ മകന 28

3 അരൺലാൽ എസ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി ഡി ലീല ഭാര് 61

2 കവിത വി വി മകള 38

3 ബബിത വി വി മകള 35
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ി  ഹൗസ ,കഴിവിളാകം  ,വലിയതറ ,വളകടവ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന െഡനിസൺ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2020 -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:ജി3-42308/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഹൽ ഹമീദ  ടി സി 35/518 ,ലാ

ൽ മൻസിൽ ,വിദ്ാ  ഗാർഡൻസ ,വളകടവ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലാൽസലാം , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2012 -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. 

 
നമര:ജി3-42403/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ രാജാംഗം  ടി സി 37/1220

,ഫൗഡദാർ  ഹൗസ ,സൗത് സടീറ്  ,േഫാർട്  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ എ

രാമസ്ാമി , , േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഡനിസൺ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബസാബീവി ഭാര് 66

2 ലാൽബീവി മകള 49

3 ലാൽസലാം മകന 48

4 ലാൽഖാൻ മകന 43

5 ലാൽഷാ മകന 42

6 ലാൽേമാൾ മകള 39

6124 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി3-28686/2021 01-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയലകിയമ െക ജി  ,പതവ

ൽ  മണകാടിൽ  വീട  ,പൗണകടവ  വാർഡ  ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ എം വി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2010 -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 സബഹണ് അയർ സേഹാദരൻ 69

2 കഷമാൾ സേഹാദരി 67

3 രാമസ്ാമി സേഹാദരൻ 65

4 അമിണി സേഹാദരി 64

5 ശാരദ സേഹാദരി 62

6 ശങരൻ സേഹാദരൻ 60

7 പതനാഭൻ സേഹാദരൻ 58

8 െവങിേടശ സേഹാദരൻ 54

9 പാർവതി സേഹാദരി 55

10 ഗേണഷ സേഹാദരൻ 53

11 ചനേശഖർ സേഹാദരൻ 51

12 ജയനി സേഹാദരി 48

13 രാേജശ്രി സേഹാദരി 47

14 കതിക സേഹാദരി 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ എം വി മകന 29

2 മീന വി എം മകള 26
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -45170/ 2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില ടി സി 39/ 761 സി എം ആർ എ -25 ഐസ ഫാകറി െലയൻ ചാല പി

ഒ   എന  വിലാസതിൽ   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഹഷീർ  ബി  െക   എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണകാട വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ബഷറ എൻ , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2020 -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. 

 
നമര:ജി 2 -45168/ 2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില ടി സി 22/ 473 ശീകഷസായ െകാഞിറവിള മണകാട പി ഒ എന

വിലാസതിൽ    താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആർ  ജനാർദനൻ  പിള   എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണകാട വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് എം ജയനികമാരി , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -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:ജി 2 -45168/ 2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില ടി സി 50/ 1426 െകാലവിള പതൻവീട തളിയൽ കരമന പി ഒ എന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബഷറ എൻ ഭാര് 41

2 അൽസാബിത് എച് മകന 15

3 പി ഖദീജ മാതാവ 63

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം ജയനികമാരി ഭാര് 73

2 ജീവൻ െജ െജ മകന 42

3 ജീന െജ െജ മകള 38
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വിലാസതിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി ലത  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന എസ ആഷിഖ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2019 -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:ജി 2 -45164/ 2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില   ടി സി 39/ 1854 -1 സരസ്തി ഭവൻ H.No.6  കാേവരി ഗാർഡൻസ

ഗംഗാനഗർ എന വിലാസതിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി   രാജൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണകാട വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ബി സധ , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021 -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:ജി 2 -45169/ 2021 05-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  ടി  സി 41/  1750 വനജാലയം KRWA-53 മണകാട പി  ഒ എന

വിലാസതിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ബേലശ്രി അമ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന

പവിതൻ സി , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാർ ഭരതാവ 54

2 ആഷിഖ മകന 25

3 അഭിേഷക എസ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബി സധ ഭാര് 54

2 പവീൺ ആർ എസ മകന 34

3 േസഹ ആർ എസ മകള 28
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പവിതൻ സി മകന 52

2 സി പഷകരൻ മകന 63

3 സി പസാദ മകന 55

4 രശമി  എസ നായർ (മരണെപട മകൾ വനജ എസ
നായരെട മകൾ)

പൗതി 35

5 േരാഹിത് എസ നായർ (മരണെപട മകൾ വനജ എസ
നായരെട മകൻ)

പൗതൻ 27
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-3218/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ ആർ  ടി സി 97/675, പിയങ

ക  ഭവൻ,  കളതർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ബിന പി േബാധിപിച അേപക   ആറിപ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2021 -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. 

 
നമര:ജി3-3225/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗതൻ ജി,  ടി സി 100/4120,

സിന നിവാസ, കളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് സിനേദവി  െക  േബാധിപിച അേപക   ആറിപ വിേലജ

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

10-2021  -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:ജി3-3349/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി രാമ അയങാർ  ടി സി 37/1252

,  േകാടയകത്, േഫാർട്  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന പി ഭാര് 40

2 പിയങ ബി മകള 18

3 പവീൺ പി മകന 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിനേദവി  െക ഭാര് 66

2 ബിന എസ  എസ മകള 47

3 ബിന എസ എസ മകന 45
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ജയശീ െജ ആർ  േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

11-2002  -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:ജി3-3350/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പേലാജമേദവി,  3 സി,

സായി,  അനിത  പാർക്,   നാലമക്   േപട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈകലാസ ഡി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2021 -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:ജി3-44334/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡാനിയൽ അലകാണർ,  ടി സി

14/2099,  േകായികൽ മിഡസ െലയിൻ,  പാളയം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള റേബക ഡി അലകസ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ െജ ആർ മകള 58

2 സനരി മകള 66

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദയാനനൻ ഭരതാവ 80

2 ൈകലാസ ഡി മകന 43

3 കല പി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിസി ഫിലിപ് മകള 55
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നമര:ജി3-44333/2021 08-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ, എൻ.,

ചിതഗിരി, ടി സി 27/1924, വഞിയർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് െക സതിേദവി  േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

12-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-44330/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണ െമതകമൽ ചനേശഖർ

പിള,  ടി സി 27/ 1498, സാചയ േറാഡ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന മേനാജ നാരായൺ    വി  േബാധിപിച അേപക   വഞിയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-10-2021  -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:ജി3-44331/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ ജി നാരായൺ,  ടി സി

30/1091, ലകിഗിരി, അമലതമക്, േപട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അഭിലാഷ നാരായൺ  േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ

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

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

2 റേബക ഡി അലകസ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക സതിേദവി ഭാര് 80

2 വിനേഗാപാൽ െക മകന 48

3 ഗിരിജ േമാഹൻ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  െക ജി ജയലകി ഭാര് 73

2 മേനാജ നാരായൺ  വി മകന 48
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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:ജി3-44329/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിത േഗസ ജയകമാർ,  വി എ

ൽ 55,  ടി  സി 12/1320,  വികാസ െലയിൻ,  കനകഴി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ എസ.  ജയകമാർ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021  -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

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-44328/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ നായർ,  ടി സി 13/300

, േശയസ്, കണമല  വാർഡ, പാറർ, അയൻകാളി നഗർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സിന തമി  എസ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി ഭാര് 71

2 അഭിലാഷ നാരായൺ മകന 46

3 ആദർശ നാരായൺ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ.  ജയകമാർ ഭരതാവ 84

2 നിർമല ജയകമാർ മകള 55

3 രാേജഷ ജയകമാർ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന തമി  എസ ഭാര് 53

2 ഭരത  ആർ നായർ മകന 19

6132 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:ജി3-42443/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീലാബീവി  േസാജ  മൻസിൽ

,  Opp.  Mosque,  േപട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള േസാജ  േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2020 -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 നർജഹാൻ നാസിമദീൻ മകള 55

2 േസാജ മകള 53

3 മഹമദ റഷീദ സേഹാദരൻ 64
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-44844/2021 08-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേഹഷ െചലപൻ,  പതവ

ൽ പതൻവീട,  കമേലശ്രം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രാധ െക  േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2020 -

നം  2-8-2020-നം  ഇടയിൽ   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:ജി3-44270/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ    സഭാഷിതൻ, ജി.,  ടി സി 4/421

,  വലിയവിള   വീട,   കിഴകംകര,   കളതർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി സി  േബാധിപിച അേപക

ആറിപ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2021  -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:ജി4-4376/2022 04-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ െക ഭാര് 35

2 അഞന എം എസ മകള 10

3 അശ്തി എം എസ മകള 9

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി സി ഭാര് 81

2 ബിന എസ ആർ മകള 52

3 സിന എസ ആർ മകള 50

4 സന് എസ  ആർ മകള 49
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 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  േശഖർ,  എസ െജ ഭവൻ,

െപരിങമല,  കലിയർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ജയകമാരി െജ േബാധിപിച അേപക   കലിയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

10-2021  -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:ജി4-19901/2020 04-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനകമാരി ആർ എസ,

േജ്ാതി ഭവൻ, പകലർ, പളിചൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന രാജീവ ശീധർ േബാധിപിച അേപക   കലിയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

12-2019  -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:ജി4-2091/2022 05-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി മേഹശ്രി   നനനം

, കകാംപാറ െലയിൻ, മണികേണശ്രം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന കഷകമാർ വി  േബാധിപിച അേപക   േപരരകട 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാരി െജ ഭാര് 54

2 സജി എസ  െജ മകന 32

3 അഖിൽ എസ  െജ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി ശീധർ മകന 42

2 രാജീവ ശീധർ മകന 39
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നമര:ജി4-2911/2022 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡവിഡ, സജി,  കരിശടിവിള വീട,

കാരയാമണപം, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതരെട  മകന െഡേനാ  ഡി എസ േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   15-04-2005 -

ലം  8-3-2021ലം  മരണെപടതായം പേരതരെട 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സംഗീത എം മകള 49

2 കഷകമാർ വി മകന 48

3 ശീവിദ് വി മകള 46

4 പശാന് വി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഡേനാ  ഡി എസ മകന 23

2 െഡലൻ  ഡി മകന 27
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-43144/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ       െക നടരാജൻ,   െക െക തങമ

,  TC 2/581,  കാപിൽ പണയിൽ വീട,  െമഡികൽ േകാേളജ പി  ഒ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട  മകന അഭിലാഷ എൻ റി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    16-08-2013, 16-2-2021 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട

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:ജി2-43664/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ വി ശങരികൽ,   32

, ശീനഗർ, പരതിപാറ, മടട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ശാന േജാസ  േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ

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

10-2021  -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:ജി2-43659/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഷറ െചറിയാൻ,  TC 11/2088,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആശ രാജൻ എൻ റി മകള 47

2 അഭിലാഷ എൻ റി മകന 44

3 അഞലി രാജൻ എൻ റി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന േജാസ ഭാര് 77

2 നിമി േജാസ മകള 57

3 ജബി േജാസ ചാേകാ മകള 52
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2087 (25/4050,4051), മറികംമടിൽ,  D4, കനക നഗർ, കവടിയാർ പി ഒ     എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് പീത െഷറ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021  -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:ജി2-43561/2021 05-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശാരദ,   TC 48/592,

േകാടപറം  വീട,  അമലതറ   എനവരെട   അവകാശിക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സേത്നൻ  േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    05-08-1993 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയനയാൾ  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:ജി2-43665/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എസ ശശിധരൻ,  TC

11/178(1), ഭാവന, YMR, നനൻേകാട, കവടിയാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ ശശിധരൻ േബാധിപിച അേപക

കവടിയാര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2020  -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 പീത െഷറ ഭാര് 53

2 കപ അനാ െചറിയാൻ മകള 22

3 കിരൺ െചറിയാൻ േതാമസ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേത്നൻ മകന 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ശശിധരൻ ഭാര് 70
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നമര:ജി2-43662/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ജി േജാസഫ,  TC 4/203,

18/675, KRA, D-57, കറവൻേകാണം, കവടിയാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന വി േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക

കവടിയാര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021  -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 ജിതിൻ ശശിധരൻ മകന 40

3 ഐശ്ര് ശശിധരൻ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ േജാസഫ മകന 60

2 അന  േജാസഫ മകള 59

3 വി േജാസഫ മകന 58

4 മാതയ വി മകന 51
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-43660/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക അപകടൻ,  TC 4/597

(17), GNRA-B 41A,  പറമേകാണം, കറവൻേകാണം, കവടിയാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള പർണിമ െക അപകടൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2021 -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. 

 
നമര:ജി2-39661/2021 05-02-2022
 
  തിരവനനപരം   താലകില   കടപനകന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻകമാർ ജി,

വാറവിളാകത് വീട,  opp.GHSS,  േപരർകട പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള ബി േഗാപികേമാഹൻ  േബാധിപിച

അേപക    കടപനകന്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2014 -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. 

 
നമര:ജി2-3023/2022 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനകമാരി അമ,  TC

5/99(5),  വാറവിളാകത്  വീട,  നീയർ  GHSS,  േപരർകട  പി  ഒ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട   െചറമകളായ  ബി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പർണിമ െക അപകടൻ മകള 49

2 അനപമ െക അപകടൻ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബി േഗാപികേമാഹൻ മകള 26

2 എം ഹരിേമാഹൻ മകന 23
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േഗാപികേമാഹൻ േബാധിപിച അേപക  കടപനകന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    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:ജി2-28302/2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയാൻ േജാർജ്, വതമ മാതയ,

 TC  2/1316,  PMRAA-53,  മങനർേകാണം  െലയൻ,  പടം  പി  ഒ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതരെട  മകള മാലിനി  പേജാദ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    01-08-2021, 16-1-2021 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട

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:ജി6-42819/2021 07-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി െക,  സകതം,

കാളിയമഠം,  ഉളർ,  ആകളം  േറാഡ,  MCPO   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സധർമജ ബി  േബാധിപിച അേപക

െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബി േഗാപികേമാഹൻ (പേരതനായ മകൻ േമാഹൻ
കമാറിെൻറ മകൾ)

പൗതി 26

2 എം ഹരിേമാഹൻ (പേരതനായ മകൻ േമാഹൻ കമാറിെൻറ
മകൻ)

പൗതൻ 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാലിനി പേജാദ മകള 42

2 കരിമിൽ െചറിയാൻ േജാർജ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധർമജ ബി ഭാര് 68

2 സബീന കഷ െക എസ മകന 41
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -45015/ 2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  ടി സി 36/ 1744 വാഴവിള പതൻവീട െപരനാനി എന വിലാസതിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിർമല എ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷ കമാർ എസ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2020 -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:ജി 2 -45171/ 2021 05-02-2022
 
  തിരവനനപരം   താലകില   മണകാട  വിേലജില  ടി  സി  21/  1038  ശീൈശലം  െനടങാട  കരമന പി  ഒ  എന

വിലാസതിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശകനള േദവി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന

ഷിബനാഥ േസാമനാഥൻ നായർ , ,  േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2016 -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:ജി 2 -45172/ 2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  ടി സി 48/ 937 (2 )സനൽ നിവാസ ATRA-D14 േതാടം അമലത

റ പനറ പി ഒ എന വിലാസതിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ രാധമ എനയാളെട  അവകാശിക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ കമാർ എസ മകന 39

2 ലകി എൻ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാജനാഥ േസാമനാഥൻ നായർ മകന 46

2 ഷിബനാഥ േസാമനാഥൻ നായർ മകന 44

22nd February 2022Revenue Department6143
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



പേരതയെട മകന ആർ ജയകമാർ , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട  നിയമാനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ  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 -45017/ 2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില കിഴകംപറതവീട കവറടി  േറാഡ തിരവനനപരം േപട പി ഒ   എന

വിലാസതിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വാമേദവൻ ബി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ മകന

രാജീവൻ വി , , േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  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. 

 
നമര:ജി 2 -44863/ 2021 05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില   സേരഷ ഭവൻ ടി സി 9/ 1939 ആശമം െലയൻ ശാസമംഗലം പ

ി  ഒ  എന  വിലാസതിൽ   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാപാലകഷൻ  നായർ  എൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

ശാസമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസനകമാരി ഡി , , േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആർ ജയകമാർ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിതകമാരി എസ മകള 63

2 ഗിരീശൻ വി മകന 62

3 രാജീവൻ വി മകന 57

4 അനിതകമാരി എസ മകള 52

5 സജീവൻ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി ഡി ഭാര് 65
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2 സേരഷകമാർ ജി മകന 47

3 സതീഷകമാർ ജി മകന 42

4 സേനാഷകമാർ ജി മകന 36
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-44554/2021 09-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില  മടതറ വിേലജില  ചിനാമണി ബി  േരാഹിണി SM േലാക പനറ പി ഒ  എനവരെട

അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട

ഭരതാവ ബാബ എസ േബാധിപിച അേപക മടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 13-03-2021-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. 

 
നമര:ജി3-44752/2021 09-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി അമ  TC 73/581 തളസ

ി നിവാസ ശീവരാഹം  എനയാളെട  അവകാശിക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള അംബിക  േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 29-07-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത 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. 

 
നമര:ജി3-44558/2021 09-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ പേതാസ  TC 69/149

0 പനറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് എസലിൻ േബാധിപിച അേപക മടതറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-05-2017-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാബ എസ ഭരതാവ 58

2 വിഷ ബി മകന 26

3 ജിഷ ബി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബിക മകള 50
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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:ജി3-44557/2021 09-02-2022
 
 തിരവനനപരം താലകില  മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാർ  കനംപറത് വീട േമലത

റ മടതറ  എനയാളെട അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് േബബി  േബാധിപിച അേപക  മടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-03-2014-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
നമര:ജി3-44555/2021 09-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ TC 48/288 അമലതറ

എനവരെട  അവകാശിക്  ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന എ രാജൻ  േബാധിപിച അേപക  മടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 21-02-2019-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത

അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ 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:ജി3-44335/2021 09-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസലിൻ ഭാര് 45

2 നിബിൻ മകന 27

3 നിതിഷ മകള 25

4 നിഷ മകള 21

5 നിേരാഷ മകള 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഭാര് 56

2 അനന മകന 28

3 നീത കമാർ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ രാജൻ മകന 62
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  തിരവനനപരം താലകില വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഞിത് ആർ  TC 30/1033

വാറവിളാകത  വീട  േമാസ്  െലയിൻ  േപട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശിക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ സേഹാദരി  ശീരഞിനി ൈവ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-11-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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. 

 
നമര:ജി3-44332/2021 09-02-2022
 
 തിരവനനപരം താലകില വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ നമതിരി  TC 80/1786

ദർശന വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള അപർണ േബാധിപിച അേപക വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-10-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
നമര:ജി3-44552/2021 09-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില  മടതറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എച് ശാന ശങർ നിവാസ TC

40/581 ശീവരാഹം െലയിൻ മണകാട  എനയാളെട  അവകാശിക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ ഹരിഹരശർമ േബാധിപിച അേപക  മടതറ വിേലജ

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

2019-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത അവകാശിയായി   താെഴ  പറയനയാൾ 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യമന ബി മാതാവ 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈശലജ കമാരി ഭാര് 51

2 അപർണ മകള 28

3 അചയതൻ നമതിരി മകന 22

4 ഗൗരി മാതാവ 83
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നമര:ജി3-44564/2021 09-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില  മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം അബൾ ഹാഫിസ  TC 41/244

0  (2)  മണകാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന    ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ഷീബ എ  േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ 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. 

 
നമര:ജി3-44755/2021 09-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ അയബ  TC 48/1245 പന

റ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് െഷരിഫാ ബീവി േബാധിപിച അേപക  മടതറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  29-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ 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 ഹരിഹരശർമ ഭരതാവ 79

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമാ ബീവി എ മകള 60

2 അഷറഫ എ മകന 53

3 ഷീബാ എ മകള 47

4 ഖർഷിദാ ഹസൻ എച് (പേരതയായ ഐഷാ ബീവിയെട
മകൾ)

പൗതി 37

5 ഫരീദാഹസൻ എച് (പേരതയായ ഐഷാ ബീവിയെട മകൾ) പൗതി 33

6 റിഫാസ റഹീം (പേരതനായ അബൾ റഹീമിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 33

7 േരഷ റഹീം (പേരതനായ അബൾ റഹീമിെൻറ മകൾ) പൗതി 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഷരിഫാ ബീവി ഭാര് 65

2 ഷബിന മകള 48

3 െസയദാലി മകന 46

4 മാഹീൻകണ് മകന 44

5 ഷാഹൽ ഹമീദ മകന 42

6 ഫാതിമ മകള 37
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7 നാസർ മകന 35

8 സൈഹൻ (പേരതയായ സലീനയെട മകൻ) പൗതൻ 29

9 സൽതാന (പേരതയായ സലീനയെട മകൾ) പൗതി 27

10 സൈഹന (പേരതയായ സലീനയെട മകൾ) പൗതി 25
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -44563/ 2021 09-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ റസാക  ടി സി 43/ 419

(5  )കമേലശ്രം  മണകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇർഷാദ , , േബാധിപിച അേപക   മടതറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  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. 

 
നമര:ജി 3 -44562/ 2021 09-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ മരിയദാസി  ടി സി 47/ 851

േജാസി  ഭവൻ പനറ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതയെട മകന പവീൺ േതാമസ , , േബാധിപിച അേപക

മടതറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021  -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. 

 
നമര:ജി 3 -44899/ 2021 09-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തളസി  കിടങിൽ വീട കഴകടം പ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാജിദാ ബീവി ഭാര് 58

2 ഇർഷാദ മകന 38

3 ഹാഷിം മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പവീൺ േതാമസ മകന 35

2 തിേയാഫിലിൻ േതാമസ മകള 32

3 സസൻ േതാമസ മകള 30
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ി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഴകടം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഉഷാകമാരി , , േബാധിപിച അേപക   കഴകടം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3 -2099/ 2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജയ േജാസഫ േഗാമസ  ട

ി  സി  27/  243  വഞിയർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റീബ േഗാമസ , , േബാധിപിച അേപക

വഞിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2021  -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. 

 
നമര:ജി 3 -2097/ 2022 09-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽ ശാനകമാരി  സിന

നിവാസ ടി സി 28/ 369 ൈകതമക  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട മകള സിന , ,  േബാധിപിച അേപക

വഞിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബിക മകള 58

2 തങമണി മകള 55

3 ഉഷാകമാരി മകള 53

4 സധർമ (മരണെപട മകൻ പദീപിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 58

5 അരൺ   (മരണെപട മകൻ പദീപിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 32

6 അഖിൽ (മരണെപട മകൻ പദീപിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 29

7 ജനനി  (മരണെപട മകൾ ജയയെട മകൾ) പൗതി 26

8 ദർഗാദാസ (മരണെപട മകൾ ജയയെട മകൻ) പൗതൻ 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റീബ േഗാമസ ഭാര് 47

2 േറാഹിത േജാസഫ േഗാമസ മകന 21

3 േറാഹൻ േജാസഫ േഗാമസ മകന 19

6152 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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 സിന മകള 44

2 രാധാകഷൻ മകന 55

3 രാജകമാർ എൻ എസ മകന 57
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-3335/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസമാബീവി എം,  ജബാർ

മൻസിൽ,  ഗാനിപരം  േറാഡ,  ശീകാര്ം  പി  ഒ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന മഹമദ ഷാ  േബാധിപിച അേപക

പാങപറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  07-11-2021 -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:ജി4-4409/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസനകമാർ പരേമശ്രൻ

നായർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ബിന പി േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-12-2021  -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:ജി4-3684/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷമ എൽ,  സേനാഷ വിഹാർ

, മണാറമല, പാറംേകാട ഇൻഡസടിയൽ എസേററ് പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഷാ മകന 51

2 താജദീൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന പി (TC 36/2980(1) കറികനത് പഭിത ഇറയർേകാണം
േറാഡ കരവികാട)

ഭാര് 42

2 പരേമശ്രി അമ മാതാവ 75

3 പബിത മകള 17

6154 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള സജിതകമാരി െക എസ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    11-07-2021  -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:ജി4-44134/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കപാബായി റി,   6/1911,

േദവസി േകാേടജ, സ്ാഗത െലയൻ, എസ എൽ ആർ എ, ഇലിേപാട പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ എ വർഗീസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    29-11-2021 -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:ജി- 3393/2022 08-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീതാേദവി  വാര്ർ,

പാരിജാത, TC 38/74,  PTP നഗർ പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ശശികമാർ വാര്ർ   േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     21-04-2021  -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  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജിതകമാരി െക എസ മകള 57

2 സേനാഷ എം എസ മകന 53

3 ലതിക െക എസ മകള 50

4 േശാഭ െക എസ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ വർഗീസ ഭരതാവ 80

2 ആനണി വി െക മകന 50

3 എലിസബത് വി െക മകള 45

4 േഗസി വി െക മകള 39
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നമര:ജി-3404/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റഷീദ,  െതങവിള വീട

,  ആമൂർ, അണർേകാണം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അൻസിഫ എ  േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

07-1992  -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:ജി4-3409/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറാബീവി,  അയണിമടിൽ വീട

, നിയർ യ പി സകൾ, കണിയാപരം പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന അബൾ ഹലിം  േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

07-10-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-3413/2022 08-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശികമാർ വാര്ർ മകന 70

2 േപമലത ശർമ മകള 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നസീറ എസ ഭാര് 61

2 അൻസിഫ എ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൽ ഹലിം മകന 61

2 സഫീറ ബീവി എസ മകള 59

3 സലീം ലബ എസ എ മകന 57

4 ഷാനിമ ബീവി മകള 55

5 ബീഗം ജസീന നാസറദീൻ മകള 48

6 മഹമദ ഹാഷിം മകന 42
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 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേകശിനി അമ ബി,  സാഹിതി,

പാപനംേകാട പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള വിദ് െക എസ േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    03-05-2021  -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. 

 
നമര:ജി4-3485/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈകപിളലിൽ ചാേകാ മാതയ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് െജസി മാതയ േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2021 -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:ജി4-3573/2022 08-02-2022
 
  തിരവനനപരം   താലകില    േപരരകട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാജമ  െക,

അർതലപതൻവീട,  TC 35/374,  പാപാട,  െനടയം പി  ഒ   എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള മീന എം ആർ  േബാധിപിച അേപക

േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    03-09-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിദ് െക എസ മകള 45

2 വീണ െക എസ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െജസി മാതയ ഭാര് 74

2 േജായൽ േജകബ മാതയ മകന 49

3 ജലി എലിസബത് മാതയ മകള 45

4 െജനി ഹന മാതയ മകള 41
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിശ്നാഥൻ ആചാരി എം മകന 68

2 മീന എം ആർ മകള 66

3 മരകമ എം ആർ മകള 65

4 രാജമേനാഹരി എം ആർ മകള 63

5 മേഹശ്രി ആർ മകള 52
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -2106/ 2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ എച്  ടി സി 27/ 201

9  ൈചതന്ം  ചിറകളം േറാഡ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകള നിഷ േസാമൻ , , േബാധിപിച അേപക

വഞിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2021  -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. 

 
നമര:ജി 3 -2102/ 2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി ശിവശങരൻ നായർ  ടി

സി  25/  1717  കിഴേക കനവിളാകതവീട  മാഞാലികളം  േറാഡ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഓമനഭായി എസ , , േബാധിപിച അേപക   വഞിയര 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:ജി 3 -2103/ 2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി െവങിടരാമൻ  ടി സി 37/ 122

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 70

2 നിഷ േസാമൻ മകള 42

3 നിജ േസാമൻ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമനഭായി എസ ഭാര് 76

2 ലതിക നിർമൽ മകള 51

3 പിയ എസ നായർ മകള 49
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6 സൗത് സീറ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി ൈമഥിലി , , േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

07-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3 -2104/ 2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ ടി വി  DTKSRA-

117രാജലകി തമം സീറ് േഫാർട് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമാമണി പതനാഭൻ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2021 -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. 

 
നമര:ജി 3 -2105/ 2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതകഷൻ ഡി  രാജീവ നിവാസ

ടി സി 80/ 2003  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കസതരിഭായി എസ , , േബാധിപിച അേപക   വഞിയര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-11-2021  -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈമഥിലി സേഹാദരി 72

2 ഭമ േഗാപാലൻ സേഹാദരി 70

3 േഗാവിനരാജൻ ശീനിവാസൻ സേഹാദരൻ 68

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമാമണി പതനാഭൻ ഭാര് 57

2 രാജലകി പി മകള 37

3 സബഹണ്ൻ പി വി മകന 35

4 പതജ പി മകള 33
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കസതരിഭായി എസ ഭാര് 71

2 രാജീവ കഷണ എം മകന 35
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-3335/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസമാബീവി എം,  ജബാർ

മൻസിൽ,  ഗാനിപരം  േറാഡ,  ശീകാര്ം  പി  ഒ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന മഹമദ ഷാ  േബാധിപിച അേപക

പാങപറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  07-11-2021 -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:ജി4-4409/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസനകമാർ പരേമശ്രൻ

നായർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ബിന പി േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-12-2021  -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:ജി4-3684/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷമ എൽ,  സേനാഷ വിഹാർ

, മണാറമല, പാറംേകാട ഇൻഡസടിയൽ എസേററ് പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഷാ മകന 51

2 താജദീൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന പി (TC 36/2980(1) കറികനത് പഭിത ഇറയർേകാണം
േറാഡ കരവികാട)

ഭാര് 42

2 പരേമശ്രി അമ മാതാവ 75

3 പബിത മകള 17
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള സജിതകമാരി െക എസ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    11-07-2021  -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:ജി4-44134/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കപാബായി റി,   6/1911,

േദവസി േകാേടജ, സ്ാഗത െലയൻ, എസ എൽ ആർ എ, ഇലിേപാട പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ എ വർഗീസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    29-11-2021 -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:ജി- 3393/2022 08-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീതാേദവി  വാര്ർ,

പാരിജാത, TC 38/74,  PTP നഗർ പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ശശികമാർ വാര്ർ   േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     21-04-2021  -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  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജിതകമാരി െക എസ മകള 57

2 സേനാഷ എം എസ മകന 53

3 ലതിക െക എസ മകള 50

4 േശാഭ െക എസ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ വർഗീസ ഭരതാവ 80

2 ആനണി വി െക മകന 50

3 എലിസബത് വി െക മകള 45

4 േഗസി വി െക മകള 39
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നമര:ജി-3404/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റഷീദ,  െതങവിള വീട

,  ആമൂർ, അണർേകാണം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അൻസിഫ എ  േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

07-1992  -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:ജി4-3409/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറാബീവി,  അയണിമടിൽ വീട

, നിയർ യ പി സകൾ, കണിയാപരം പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന അബൾ ഹലിം  േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

07-10-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-3413/2022 08-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശികമാർ വാര്ർ മകന 70

2 േപമലത ശർമ മകള 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നസീറ എസ ഭാര് 61

2 അൻസിഫ എ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൽ ഹലിം മകന 61

2 സഫീറ ബീവി എസ മകള 59

3 സലീം ലബ എസ എ മകന 57

4 ഷാനിമ ബീവി മകള 55

5 ബീഗം ജസീന നാസറദീൻ മകള 48

6 മഹമദ ഹാഷിം മകന 42
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 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേകശിനി അമ ബി,  സാഹിതി,

പാപനംേകാട പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള വിദ് െക എസ േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    03-05-2021  -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. 

 
നമര:ജി4-3485/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈകപിളലിൽ ചാേകാ മാതയ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് െജസി മാതയ േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2021 -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:ജി4-3573/2022 08-02-2022
 
  തിരവനനപരം   താലകില    േപരരകട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാജമ  െക,

അർതലപതൻവീട,  TC 35/374,  പാപാട,  െനടയം പി  ഒ   എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള മീന എം ആർ  േബാധിപിച അേപക

േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    03-09-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിദ് െക എസ മകള 45

2 വീണ െക എസ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െജസി മാതയ ഭാര് 74

2 േജായൽ േജകബ മാതയ മകന 49

3 ജലി എലിസബത് മാതയ മകള 45

4 െജനി ഹന മാതയ മകള 41
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിശ്നാഥൻ ആചാരി എം മകന 68

2 മീന എം ആർ മകള 66

3 മരകമ എം ആർ മകള 65

4 രാജമേനാഹരി എം ആർ മകള 63

5 മേഹശ്രി ആർ മകള 52
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-2813/2022  05-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി,  ടി സി 42/3182, അവൻറിസ

, കാടേറാഡ, പജപര   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന േസാന മണി  േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-1993  -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:ജി4-29267/2021 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചന േശഖര വാര്ർ,  ടി സ

ി 5/1979, പശാനം, േപരർ വാര്ം,  പി എൻ ആർ എ ഡി 24, ശീകഷ െലയിൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  രാധാ  വാര്ർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2017 -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:ജി4 -11068/2021 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗന ബായി,  ടി സി 52/1085,

ഹൗസ നമർ 18,ഫസ് സീറ്, ശങർ നഗർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാന മണി മകന 42

2 രാമലകി ഭാര് 69

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാ  വാര്ർ ഭാര് 75

2 ബിന വാര്ർ മകള 56

3 ഇനേലഖ വാര്ർ മകള 54

4 ചനചഡ വാര്ർ മകന 51
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ സി ടി േചാതി  േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-32810/2020 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവാനനൻ,  െനടിയവി

ള പതൻകാനം, കടചൽകഴി  പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സധ േബാധിപിച അേപക   െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2020 -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:ജി4-3572/2022 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിയൻ,  ധനഷ ഭവൻ,

െചറേകാണത്  േമെല  വീട,  മടയാട,  േകാവളം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  ഭാര്  ലീല  പി   േബാധിപിച  അേപക

െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021  -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:ജി4-3574/2022 04-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി ടി േചാതി ഭരതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധ ഭാര് 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല പി ഭാര് 60

2 കഞേമാൻ മകന 42
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 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗേണശൻ,  വാറവിളാകത വീട

, െക എസ  േറാഡ,  േകാവളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള അംബി െക  േബാധിപിച അേപക   െവങാനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

10-2007  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-3573/2022 04-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ നായർ െക,

പതാലയം, പനേങാട, െവങാനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ജി ഭാരതി േദവി  േബാധിപിച അേപക   െവങാനര 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-3575/2022 04-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശാലാകി പി,  വലിയവിള

വീട, കടചൽകഴി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട മകന ജയകമാർ ബി  േബാധിപിച അേപക   െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2015 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബി െക മകള 48

2 ബിന (മരണെപട ജയകമാറിൻെറ  ഭാര് ) മകെന ഭാര് 47

3 അഞന    (ടി മകൾ ) പൗതി 19

4 പാർതസാരഥി  (ടി മകൻ ) പൗതൻ 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജി ഭാരതി േദവി ഭാര് 72

2 എസ  ബി പതകമാർ മകന 49

3 ജയ മകള 46
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-4013/2022 04-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണ ജി   കിഴേകക

ര പതൻവീട, ജി ആർ എ 122, കാവൂർ,  വടിയർകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ബാബ എൻ േബാധിപിച അേപക

േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2021  -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:ജി4-44684/2021 04-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ രേമഷ കമാർ,

മലികാസരസ,  ഓേപാസിറ്  േകാർഡിയൽ  അപാർടെമൻറസ, െകാടങാനർ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് നിഷ െക സി

േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ 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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ മകന 58

2 പഭ മകള 56

3 ൈശലജ മകള 54

4 ജയകമാർ ബി മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാരി എ മകള 52

2 പതീഷ കമാർ എൻ മകന 49

3 ബാബ എൻ മകന 46

4 സേരഷ എൻ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷ െക സി ഭാര് 42

2 അഭിജിത് ആർ പിൈള മകന 16

3 അരൾകാന് ആർ പിൈള മകന 11

4 സാറാ രാമൻ മാതാവ 72

6170 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി4-43526/2021 04-02-2022
 
   ത ിരവനനപരം   താലകില    വട ിയരകാവ  വ ിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ

              േതാമസ വർഗീസ,  ടി  സി  6/1466,  ഫാറ്  നമർ 223,  പി  ടി  പി  നഗർ,  വടിയർകാവ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ

മകള മറിയാമ പനൻ  േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2003 -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 മറിയാമ പനൻ മകള 69

2 സഷ വികർ മകള 65

3 റബി ജയൻ േജാർജ മകള 64

4 േതാമസ വർഗീസ മകന 60

5 ൈസമൺ വർഗീസ മകന 56
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3-44560/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    ബി സേരഷ കമാർ,  TC-75/55(1

),  വാറവിളാകത് വീട,  പനറ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് ബാങ്,  മറാവശ്ങൾക് ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് അനിത  േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2020 -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. 

 
നമര:ജി 3-34820/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീന േജാർജ്, േജാർജ് ഒ,

 വിളയിൽ വീട, പതകറിചി, പതൻകറിചി  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾക് ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതരെട  മകന േബാസേകാ ജി  േബാധിപിച അേപക   കഠിനംകളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

15-03-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതരെട  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:ജി 3-44901/2021 08-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത ഭാര് 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീന മകള 50

2 ലൗചൻ മകന 49

3 േബാസേകാ ജി മകന 45

4 മേനാജ േജാർജ് മകന 42

5 മഞ ജി മകള 40

6 മേഹഷ ജി മകന 38

7 രതീഷ േജാർജ് മകന 37
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 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ ബാബ,  മണകാടവിളാകം,

കരിയിൽ,  കഴകടം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറാവശ്ങൾക്  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് രമണി െക  േബാധിപിച അേപക   കഴകടം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2019 -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:ജി 3-44999/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   എസ ആൻ്റണി െപേരര, TC-

77/122(3),  ടിനിറി  ഭവൻ,  വലിയതറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറാവശ്ങൾക്  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് കഞമ േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-06-2021 -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:ജി 3-44904/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    വി െക രാജേശഖരൻ നായർ,

ഭദവിലാസം, കിഴകംഭാഗം, കഴകടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾക് ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് എസ പസനകമാരി അമ േബാധിപിച അേപക   കഴകടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-10-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി െക ഭാര് 62

2 രതീഷ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞമ ഭാര് 71

2 െകവിൻ ആൻ്റണി മകന 50

3 വിപിൻ ആൻ്റണി മകന 48

4 ഫിജിൻ ആൻ്റണി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി 3-44561/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ കബീർ,  മാണിക്വിളാകം

,  പനറ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറാവശ്ങൾക് ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  റംലബീവി  േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  24-08-2021  -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 3-45138/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങരാജ ടി,  ശിവശകി, കലംപളി

, ശീകാര്ം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾക് ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് മിത ജി എസ  േബാധിപിച അേപക   ഉളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  05-09-2021  -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. 

 
നമര:ജി 3-45142/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     ബി സമംഗല,  Jeks, CKRA-237,

േമെലകരിയം,  ശീകാര്ം  പി  ഒ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറാവശ്ങൾക്  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ കമലൻ ബി േബാധിപിച അേപക ഉളര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

1 എസ പസനകമാരി അമ ഭാര് 67

2 അർചന രാജേശഖരൻ മകള 33

3 അനപ രാജൻ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റംലബീവി ഭാര് 41

2 ൈശലബീവി മകള 24

3 അബദള മകന 19

4 റിയാസ മകന 11

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിത ജി എസ ഭാര് 58
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3-45141/2021 08-02-2022
 
  തിരവനനപരം താലകില ഉളര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജിജി  എൻ ആർ,   ശങരമംഗലം,

അരവിേയാട,  മണനല   എനവരെട    അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറാവശ്ങൾക്  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള ദശ് പി നായർ  േബാധിപിച അേപക   ഉളര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-05-2021 -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. 

 
നമര:ജി 3-45064/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനമ സി,  TC-40/1106

,  ശീവരാഹം,  മണകാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറാവശ്ങൾക്  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന  ഇ മരകൻ േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-11-2020 -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 കമലൻ ബി ഭരതാവ 73

2 ജീൻ കമൽ മകന 43

3 േജാജിൻ കമൽ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദശ് പി നായർ മകള 22

2 ദിയ പതകമാർ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇ മരകൻ മകന 53

2 പതിനി മകള 57

3 ഷണഖമാൾ മകള 55
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3-45054/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം താലകില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാധ എ,  പടതരതി വീട, ഇടയാർ, തിരവലം പി ഒ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾക് ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന മണികണൻ എ  േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -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 ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3-1046/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   അയിരപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയകമാർ ജി െക,  േതരവിള

വീട, അയിരപാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾക് ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മാതാവ സി കമലമ  േബാധിപിച അേപക   അയിരപാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2019  -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. 

 
നമര:ജി 3-1048/2021 08-02-2022
 
  തിരവനനപരം   താലകില   അയിരപാറ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി  അമ,

കലാനിലയം,  ചനവിള,  കാടായിേകാണം  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറാവശ്ങൾക്

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ എം രാജൻ  േബാധിപിച അേപക

അയിരപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മണികണൻ എ മകന 34

2 േരണക മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി കമലമ മാതാവ 79

6176 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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 3-1087/2021 08-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബദാബീവി  എ,  TC-

48/360(12), ചാനിനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറാവശ്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന ആരിഫ അബൾ സലാം  േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2019 -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:ജി 3-1088/2021  08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     എ അബൾ സലാം,  TC-

48/360(12)   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറാവശ്ങൾക്     ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ആരിഫ അബൾ സലാം  േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-11-2021 -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. 

 
നമര:ജി 4-2087/2021 08-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം രാജൻ ഭരതാവ 87

2 ആർ എസ ശീകല മകള 53

3 ആർ എസ ഉണികഷൻ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷർമിലി എ മകള 51

2 ഷബനം മകള 49

3 ആരിഫ അബൾ സലാം മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷർമിലി എ മകള 51

2 ഷബനം മകള 49

3 ആരിഫ അബൾ സലാം മകന 45
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 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാഗമാൾ ടി, തങപൻ ആശാരി

,   അശ്തി,  TC-5/2033,  ശീകഷണ ൈലൻ, കവടിയാർ പി ഒ  എനിവരെട അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതരെട  മകന േജായി  ടി   േബാധിപിച  അേപക

േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം 30-06-2013, 17-12-1998 എനീ തീയതികളിൽ -ല മരണെപടതായം പേരതരെട

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 4-2088/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള നടരാജ െജ െക,  TC-

5/833, മയരം, മണാമല, േപരർകട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശസർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ നടരാജപിള ആർ  േബാധിപിച അേപക േപരരകട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-02-

2017  -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:ജി 4-2089/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ൈനനാൻ പിള,  േദവി

ഭവൻ, TC-5/495, ഹൗസ നമർ 145, നീതിനഗർ, േപരർകട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് കശലകമാരി എസ  േബാധിപിച അേപക

േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമരാജ ടി മകന 66

2 വിജയകമാർ ടി മകന 64

3 ചനേമാഹൻ ടി മകന 62

4 ധർമരാജൻ ടി മകന 56

5 സതീഷകമാർ ടി മകന 55

6 േജായ ടി മകന 54

7 സന്ാറാണി ടി എൻ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നടരാജപിള ഭരതാവ 82

2 അരൺ എൻ എസ മകന 47

3 ആനന് എൻ എസ മകന 43
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പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-11-2021 -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. 

 
നമര:ജി 4-2092/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽ സജ,  ടി ടി നിവാസ,

PRA-74, TC-5/738(1),  പതവിലാസം ൈലൻ, േപരർകട പി ഒ  എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ ഡി ഐസക്  േബാധിപിച അേപക

േപരരകട  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വനറിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2019  -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:ജി 4-2093/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ േഗാപാലകഷൻ നായർ,

 TC-10/1642(1), ുതി, TERA-92, െതാഴവൻേകാട െടമിൾ േറാഡ, വടിയർകാവ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  മകള  അനിത  ജി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2021 -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കശലകമാരി എസ ഭാര് 57

2 ശിവപസാദ എൻ െക മകന 32

3 േദവി പിയ എൻ െക മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഡി ഐസക് ഭരതാവ 83

2 േടാജി എസ ഐസക് മകന 43

3 േടാണി എസ ഐസക് മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമ നായർ ഭാര് 73

2 അജയകമാർ ജി െക മകന 54
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 4-2094/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ചനാനനൻ, ഇൻകം ടാകസ

്  ഓഫീസ  ക്ാർേടഴസ  നമർ  311,  കവടിയാർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ലീല ചനാനനൻ േബാധിപിച അേപക

േപരരകട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2021  -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. 

 
നമര:ജി 4-30928/2021 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം താലകില േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശാരദ ആർ,  TC-53/1652, ഇൻഡസിയ

ൽ  എേസറ്,  സത്ൻ  നഗർ,  ഇടകരമൺേകാണത്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള റീന എസ േബാധിപിച അേപക േനമം

വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-06-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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. 

 
നമര:ജി 44377/2022 08-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന എം,  തണവിള വീട,

വണിതടം,  െവളായണി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല ചനാനനൻ ഭാര് 57

2 രതി സി എൽ മകള 37

3 സേരഷ കമാർ സി എൽ മകന 34

4 ശീകമാർ സി എൽ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റീന എസ മകള 30
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭരതാവ എസ ബാബ േബാധിപിച അേപക   കലിയര വിേലജ

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

11-2021  -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:ജി 4-3044/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായൽ േജകബ എനയാളട

െ അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ

പിതാവ എ എം േജകബ, TC-32/154, NPP നഗർ, ൈലൻ 1, അമരത് വീട, VP 1/39, േപരർകട പി ഒ   േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ

പറയനയാൾ  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 4-3382/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ റി,  തിരവാതിര, AK

G NRA-18, AKG നഗർ, പാങപാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ശീകല  േബാധിപിച അേപക   പാങപാറ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ ബാബ ഭരതാവ 69

2 അഭിലാഷ ബാബ മകന 41

3 പിയേമാൾ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ എം േജകബ പിതാവ 73

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീകല ജി ഭാര് 60

2 വരൺകമാർ മകന 34

3 അരൺകമാർ മകന 36
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നമര:ജി 4-1852/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജലജാമണി സി,  ലക്മി, തണവി

ള സിഗനൽ േസഷന സമീപം, വണിതടം, െവളായണി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള ഷീജ െജ എസ  േബാധിപിച അേപക

വടിയർകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2020  -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:ജി 4-2086/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പടിയംകനത് ബാലകഷൻ,

TC-5/2161(1),  മഹാരാജാഗാർഡൻസ,  കവടിയാർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള േരഖാരാേകഷ  േബാധിപിച അേപക

േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2012  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ െജ എസ മകള 40

2 ഷീന െജ എസ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമാബാലകഷൻ ഭാര് 71

2 േരഖാ രാേകഷ മകള 50

3 രാജീവ േമകാട് മകന 46
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-3514/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറജിേമാൾ െജ,  TC 7/330,

വി.െക.പി.നഗർ, അഞാമട, ഹരിജൻേകാളനി, കാഞിരംപാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീലാസ ൈവ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-03-2021 -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:ജി4-3515/2022 08-02-2022
 
  തിരവനനപരം   താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം  സരസ്തി  േദവി,

നാരായണ നിവാസ, റിസി 5/1180,  െപാനപിളെലയിൻ, േപരർകട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതയെട മകള

അനിത എസ നായർ   േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2021 -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:ജി4-3516/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻൂ എൽ,  തണവിള വ

ീട, ആയർേകാണം, വഴയില, രാധാകഷെലയിൻ, േപരർകട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ എ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജിജിേമാൾ ആർ എസ മകള 32

2 രഞ ആർ എസ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത എസ നായർ മകള 53

2 ജയേഗാവിന് േഗാപിനാഥൻനായർ മകന 43
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േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2020 -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:ജി4-3517/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജ ആർ, നിധീഷ ഭവൻ,

സി.ആർ.എ.-43,  കാവൂർ,  വടിയർകാവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതയെട മകന നിധീഷകഷൻ െക

ജി േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-12-2021  -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:ജി4-3535/2022 08-02-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി സേരാജിനി അമ,

നൂർേകാണത് വീട, വി.എൻ.ആർ.എ.സി.274, വലിയവിള, വടിയർകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവി

ധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ േമാഹനകമാരൻ നായർ േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി വസനകമാരി ഭാര് 65

2 േസാഫിയ വി മകള 41

3 േശബ വി മകള 38

4 സേനാഷ എ മകന 37

5 മിനി വി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിധീഷകഷൻ െക ജി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനകമാരൻ നായർ ഭരതാവ 72
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2 മേഹഷ എം എസ മകന 38

3 അരവിന് എം എസ മകന 33
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-2109 /2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സലിം , ഷാജി മൻസിൽ

,വടകം ഭാഗം  ,കഴകടം  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴകടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നബീസാബീവി   േബാധിപിച അേപക

കഴകടം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021  -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:ജി3-2108/2021 08-01-2022
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക ശിവദാസ പണികർ

,കറവൻ  വിളാകം  ,അമലതിൻകര  ,കഴകടം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴകടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നളിനി െക , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2004 -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:ജി3-2100/2022 08-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നബീസ ബീവി ഭാര് 60

2 ഷാജി എസ മകന 44

3 ഷാജ സലിം മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നളിനി െക ഭാര് 79

2 അനിത എൻ എസ മകള 60

3 സനിത എൻ എസ മകള 59

4 അംബിക എൻ എസ മകള 56

5 ജയറാം എസ മകന 54
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  തിരവനനപരം   താലകില   വഞിയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ലീല  െജ   ,ടി  സി  13

/499,ഷാേരാൺ  േഡൽ  ,കലാവിഹാർ  ,കനകഴി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹൻ  െജ

ദാസ , , േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-07-2017  -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:ജി 4-3571/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   െക അപ  തചൻവിളാകത്

േമെലപതൻവീട  ,െപരിങമല  ,കലിയർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിൽകമാർ എ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-05-2021  -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:ജി4-2090/ 2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ െക  ,പതവിലാസ

ം വീട ,ബി ജി  ആർ എ 78 ,ഇനിര നഗർ ,േപരർകട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി െജ ആർ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹൻ െജ ദാസ മകന 59

2 അനിൽ െജ ദാസ മകന 57

3 സനിൽ െജ'ദാസ മകന 55

4 േപം െജ ദാസ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ കമാർ എ മകന 53

2 അനിൽകമാർ എ മകന 50

3 അജിതകമാരി ശശികമാർ മകള 48
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-3888 /2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൽസൻ @ േപംകമാർ വ

ൈ , ടി സി 6/2227 (3),അജിഭവൻ ,വലിയവിള ,വടിയർകാവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകള െലജി വി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2001 -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:ജി4-2112 /2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില  കലിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നായർ ആർ  ,വി െക

സദനം ,കാകാമല ,കലിയർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലിയർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതലകമാരി അമ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി െജ ആർ ഭാര് 47

2 അബിജിത് വി എം മകന 23

3 അകര എം വി മകള 18

4 രതാമ മാതാവ 79

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി െക ഭാര് 72

2 അജി പി മകന 44

3 െലജി വി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വതലകമാരി അമ പി ഭാര് 70

2 ഗീതാകമാരി വി മകള 48

3 ഗേണഷകമാർ െക വി മകന 45

4 ഗിരീഷകമാർ െക വി മകന 40
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നമര:ജി4-2078/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ േജകബ  കാവനാ

ൽ ,ശീകാര്ം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പാങപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആശാ േജകബ , , േബാധിപിച അേപക   പാങപാറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-12-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആശാ േജകബ ഭാര് 54

2 െജയ്സ  േജകബ മകന 33

3 ഫിലിപ് േജകബ മകന 31
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-3576/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി െക,   TC 49/2629,  ൈവഷവി,

 എൻ ആർ എ 110,  േപാലീസ ക്ാർേടഴസ േറാഡ,  േനമം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പിയാ ഷാജി  േബാധിപിച അേപക

േനമം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2021  -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:ജി4-3570/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ എസ,  മളവിളാകം,

െതാഴിചൽ, േകാവളം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് മഞ എൽ വി േബാധിപിച അേപക   െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2018  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പിയ ഷാജി ഭാര് 44

2 േദവ ൈവഷണവി മകള 19

3 എ സശീല മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഞ എൽ വി ഭാര് 45

2 അഞന ചനൻ മകള 25

3 ജിത ചനൻ മകന 23
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -4192/ 2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ വിലാസചനൻ നായർ  ടി സ

ി  40/  1018  (4  )മണകാട പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി എം എസ രാധാമണി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം എസ രാധാമണി സേഹാദരി 69

2 എം എസ ലീലാകമാരി സേഹാദരി 79
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-1145 /2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി ബാലചനൻ  വരദ ,ടി സ

ി 21/2446/,പാലാംവിള െലയൻ ,പി വി ആർ എ -9 ,എൻ സി സി േറാഡ , എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ലതിക െക , , േബാധിപിച അേപക   കടപനകന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2021 -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലതിക െക ഭാര് 61

2 സബിൻ ബി മകന 34

3 സപർണ മകള 28
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 6-1271/2022 08-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനമ എൽ, എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന

അനിൽ പസാദ  േബാധിപിച അേപക   െവയിലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിത പസാദ മകന 60

2 അനിൽ പസാദ മകന 55

3 അനിത മകള 53
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -5684/ 2022 16-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഫി മഹമദ നാസർ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബി െറജീന , , േ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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബി െറജീന ഭാര് 46

2 തമന ഇഫാത നാസർ മകള 21

3 സകീർ ഹൈസൻ എം സേഹാദരൻ 54

4 ഷാജഹാൻ എം എം സേഹാദരൻ 49
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2-2082/2022 01-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ ശശിധരൻ നായർ , ആ

ർ എൻ ആർ എ -35 ,കളഭം ,രശി നഗർ ,മടട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മായ ശശിധരൻ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മായ ശശിധരൻ ഭാര് 69

2 മേനാജ എസ എം മകന 45

3 സരജ മകന 43
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -44005/ 2021 11-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില അഗസ് കറിചൽേകാണം െലയൻ കടപനകന് പി ഒ എന

വിലാസതിൽ   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എസ  അബദൽ  ജലീൽ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് എസ നബീസബീവി , , േബാധിപിച അേപക   കടപനകന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2021 -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ നബീസബീവി ഭാര് 53

2 ജസീന െജ എൻ മകള 33

3 ബിസമിത െജ എൻ മകള 27

4 എസ എം സലിം സേഹാദരൻ 69
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-5859/2022 14-02-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളിയാഴറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എബി അേശാക  വലിയവി

ള  പതവൽ  പതൻവീട,  െചമഴനി,  തിരവനനപരം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ പിതാവ അേശാകൻ ആർ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2019  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അേശാകൻ ആർ പിതാവ 58

2 ശീേദവി എ മാതാവ 50
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