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NOTICE

 
നമര:എ8-2798/2021 12-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില പാറശാല വിേലജില പാറശാല പി ഒ െനടവാൻവിള മാേവലിേതാടം വീടിൽ  താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  േസാമൻ എ എനയാളെട  അവകാശിക് പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വിളവംേകാട താലകിൽ െചറവൂർ പി ഒ

ഇടയനത് കടേകാട  ഇടയാനത പതൻ വീടിൽ  രാജപൻ   േബാധിപിച അേപക പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    03-10-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. പേരതൻ അവിവാഹിതനം നിസനതിയനമായിരന. അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:എ8-24685/2021 17-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരങടവിള വിേലജില  അരവിപറം പി ഒ അയിരർ ഷിംന നിവാസിൽ താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  ആദർശ എസ എസ എനയാളെട  അവകാശിക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം

മറ്  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മാതാവ ടി വീടിൽ ഷിംന വി റി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപണ്.  അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-24872/2021 12-11-2021
 
  െനയാറിനകര താലകില പളിചല വിേലജില നരവാമട പി  ഒ മകനട പി  െക പതൻവീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   േഗാപാലകഷൻ  എൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ടി

വീടിൽ ദമയനി എസ േബാധിപിച അേപക  അതിയനർ, പളിചല, മടതറ വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജപൻ എ സേഹാദരൻ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിംന വി റി മാതാവ 43
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-09-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-24794/2021 12-11-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ  വിേലജില െചാവര പി ഒ അടിമലതറ അമലതംമല വിച ഹൗസിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൻെസന് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ എം എ സി റി

േകാടതിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ടി വീടിൽ മലിക ആർ  േബാധിപിച അേപക  േകാടകാൽ  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ

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

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാവ അമേലാതവം ജീവിചിരപെണനം പിതാവ ജീവിചിരിപിെലനം അറിയന   ൈമനരമാർ താെഴയള  ലിസില

കമനമര  1-നെറ   സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-24771/2021 12-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില േകാടകാൽ  വിേലജില േകാടകാൽ പി ഒ ചപാത് ഗാനിപരം കിഴകംകരതണിൽ വീടിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ നായർ എസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ

െനയാറിൻകര സബ ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ടി  വീടിൽ േബബി െക  േബാധിപിച അേപക േകാടകാൽ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-02-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദമയനി എസ ഭാര് 65

2 കഷപിയ ഡി മകള 39

3 ലകി ഡി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക ആർ ഭാര് 40

2 വിന വി മകന 19

3 വിച എം മകള 17

4 വിമൽ വി മകന 14
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-24736/2021 12-11-2021
 
  െനയാറിനകര   താലകില  േകാടകാൽ  വിേലജില  താനിമട  പി  ഒ  േകാേഴാട  പഴഞിയതകണം  വീടിൽ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആനണി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ലഭികാനള

ആശിതനിയമനതിനം  മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ

ഭാര് ടി വീടിൽ നിർമല പി  േബാധിപിച അേപക   േകാടകാൽ  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-24773/2021 12-11-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   ആനാവർ  വിേലജില കടയാർ പി  ഒ  െവളറട മണടിേകാണം കാരണ്ാഭവനിൽ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി  വികർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ടി

വീടിൽ േബബിേശാഭന പി  േബാധിപിച അേപക ആനാവർ  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-10-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി െക ഭാര് 62

2 പതകമാർ പി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല പി ഭാര് 56

2 അനിത് എ എൻ മകന 25

3 അജിത് എ എൻ മകന 25

4 അനന് എ എൻ മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബിേശാഭന പി ഭാര് 57

2 ബീനാേമാൾ വി എസ മകള 41

3 ഷീനാേമാൾ വി എസ മകള 35
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 1 -23036/ 2021 08-12-2021
 
  െനയാറിനകര   താലകില    െനയാറിൻകര   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സഭദയമ ബി

െനയാറിൻകര പി ഒ വി െക ആർ എ -100 േഫാർട് വിരതിവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട

േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനയാറിൻകര വിേലജില  ടി വീടിൽ  പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ ഡി , , േബാധിപിച അേപക   െനയാറിങര വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 1 -25013/ 2021 24-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിൻകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജേഗാപാലൻ സി െക

െനയാറിൻകര പി  ഒ മണലർ േദശം കവളാകളം തണതട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്   പേരതെൻറ േപരിൽ

ലഭികാനള ആകസിഡൻറ   െകയിം വാങനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനയാറിൻകര  വിേലജില   ടി വീടിൽ , പേരതനെറ മാതാവ ഭവാനി റി , േബാധിപിച അേപക

െനയാറിൻകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-10-2021-നം  06-10-2021-നമിടയ്   മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപില. പേരതൻ

അവിവാഹിതനം നിസനതിയനമായിരന.  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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി എസ മകള 69

2 എസ പസനകമാരി മകള 64

3 ബാലചനൻനായർ ഡി മകന 60

4 അംബികാേദവി എസ മകള 59

5 രാധാകഷൻനായർ ഡി മകന 55

6 അനിൽകമാർ ഡി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭവാനി റി മാതാവ 74
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നമര:എ 5 -26843/ 2021 06-12-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ ശിവരാമൻനായർ, സരസ്ത

ി അമ  ബി  മര്ാപരം പി ഒ േകാടങര ജയനിവാസിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  പേരതരെട േപരിൽ ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില

പേരതനെറ മകന ജേയഷ എസ എസ , മര്ാപരം പി ഒ േകാടങര കാർതികയിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചങല,

ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം    07-04-2021, 12-09-2021 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ എസ എസ മകള 52

2 ശീജ എസ എസ മകള 50

3 ജേയഷ എസ എസ മകന 48

14th December 2021Revenue Department16591
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5 -24714/ 2021  25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിജി ഭവനിൽ   ലീല എൻ , െവങടമ

് പി ഒ , കാലമഖം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കാനറാ ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം , മറ്  ആവശ്ങൾകം  േവണി

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പാലയൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട  മാതാപിതാകൾ  ജീവിചിരിപില . അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5 - 25607/2021 23-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െവടവിള  പാങാല  വീടിൽ പഷപം

,  കാേരാട,   ആയിര  പി  ഒ,   െചങവിള   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  ,  മറ്

ആവശ്ങൾകം  േവണി    ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കാേരാട  വിേലജില

പേരതയെട മകന പസാദ േബാധിപിച അേപക   കാേരാട, ഉപതറ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവം,  മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില .  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാലയൻ ഭരതാവ 71

2 വിജി പി എൽ മകള 33

3 നീത  പി എൽ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസൽവി മകള 48

2 റബി മകള 45

3 വിൻെസന് ആർ മകന 46

4 പസാദ മകന 44
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ1-25513/2021 24-11-2021
 
 െനയാറിനകര താലകില പളിചല വിേലജില നരവാമട പി ഒ െവളാപളി ഡി പി സദനതിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ദിവാകരൻ െക   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിനo അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ടി വീടിൽ പസന െക േബാധിപിച അേപക

പളിചല, ബാലരാമപരം, തിരമല  വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-10-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.    അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-25604/2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിൻകര  വിേലജില െനയാറിൻകര പി ഒ കവളാകളം മാവനവിള വിജയാംബിക

വിലാസതിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻനായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ

േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിനo  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ടി വീടിൽ

വിജയാംബിക േബാധിപിച അേപക  െനയാറിൻകര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-03-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-24827/2021 12-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന െക ഭാര് 60

2 പദീപകമാർ മകന 40

3 പേശാഭ ഡി പി മകള 37

4 പശാന് ഡി പി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയാംബിക ഭാര് 56

2 അരവിന് എ വി മകന 34

3 ആര് എ വി മകള 31

4 ആനന് എ വി മകന 29
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 െനയാറിനകര  താലകില പവാർ വിേലജില പവാർ പി ഒ അരമാനർ ഊറകഴി വലിയവിള  വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   അംബികാവതി  റി  ആർ എനയാളെട   അവകാശിക്    ലഭികാനള െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ടി

വീടിൽ മീര എ  േബാധിപിച അേപക   പവാര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപിലാെയനം

അറിയന. 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:എ5-25262/2021 20-11-2021
 
 െനയാറിനകര താലകില കാേരാട വിേലജില  െപാഴിയർ പി ഒ നറൽ ഹദാ സളിന സമീപം പനയറകാല വീടിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനീഷ െഫർണാണസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ സർവീസ

സംബനമായ ആവശ്തിനേവണിയം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ടി  വീടിൽ െജസപിൻ േബാധിപിച അേപക കാേരാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-10-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ  ജീവിചിരിപണ്.      ൈമനര  കമനമര  1-നെറ  സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവ

കാശ 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:എ8-24803/2021 17-11-2021
 
 െനയാറിനകര താലകില വിഴിഞം വിേലജില  െവങാനർ പി ഒ കീെഴ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

വിജയകമാർ എസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ടി വീടിൽ വിജിലാൽ വി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീര എ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസപിൻ ഭാര് 29

2 ഇമിെഫർണാഡസ മകള 1
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നമര:എ8-24697/2021 17-11-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില വിഴിഞം വിേലജില  മൂർ പി  ഒ വലയംനിനവിള വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിച

േപായ  സേരനൻ െജ എനയാളെട അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനമായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ടി വീടിൽ സബിൻ ബി

എസ േബാധിപിച അേപക വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപിലാെയനം മാതാവ െചലമ

ജീവിചിരപെണനം അറിയന. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ8-24852/2021 17-11-2021
 
  െനയാറിനകര   താലകില    െപരങടവിള  വിേലജില  െപരങടവിള  പി  ഒ  െപരങടവിള  ഷാേലാം  വിലയിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  ഫാൻസിസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ടി

വീടിൽ ജമാൾ ആർ േബാധിപിച അേപക   െപരങടവിള വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-07-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില,

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ8-24778/2021 17-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമദ എസ ഭാര് 48

2 വിജിലാൽ വി മകന 30

3 സജിത എ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന സി എസ ഭാര് 48

2 സബിൻ ബി എസ മകന 25

3 അപർണ ബി എസ മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമാൾ ആർ ഭാര് 58

2 ഷാഫി ഫാൻസിസ റി മകന 36

3 ഷാനി ഫാൻസിസ മകള 31
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  െനയാറിനകര   താലകില    പാറശാല  വിേലജില  പാറശാല  പി  ഒ  മര്ങര  പാറയംവീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ലളിതകമാരി െക എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ലഭികാനള എൽ ഐ സി

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ടി വീടിൽ അരൺകമാർ എസ എൽ  േബാധിപിച അേപക   പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന    04-10-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ഭർതാവ സകമാരൻനായർ എനിവർ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരൺകമാർ എസ എൽ മകന 25

2 അശ്തി എൽ മകള 23
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