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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-25421 /2021 29-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരങടവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    എസ പരേമശ്രൻ നായർ

, കനിൽവീട,പളിമാംേകാട, െപരങടവിള പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരങടവിള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ലളിതകമാരി ജി , കനിൽവീട,പളിമാംേകാട, െപരങടവിള പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െപരങടവിള വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021 -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. 

 
നമര:എ 8-25545/2021 29-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരംപഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    സി ശശിധരൻ നായർ ,

ഭഗവതിവിലാസം,പഴിഞികഴി, െപരമഴതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ സർകാർ അവശ്ങൾക

േവണിയം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപഴതര വിേലജില

പേരതനെറ മകള ശീലകി എസ എസ , ഭഗവതിവിലാസം,പഴിഞികഴി, െപരമഴതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

െപരംപഴതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021 -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. 

 
നമര:എ8-25672/2021 29-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിതകമാരി ജി ഭാര് 56

2 രാഹൽ പി എൽ മകന 28

3 േരാഹിത പി എൽ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭനകമാരി ഭാര് 56

2 അബിത എസ എസ മകള 37

3 ശീലകി എസ എസ മകള 31
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 െനയാറിനകര  താലകില   കരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജലിയാൻ ടിയാസ ,

ഇരയിമൻതറ,പുവിള,പുവിള പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകാവിഡ ധനസഹായം ൈകപറനതിനം മ

റ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ലസി , ഇരയിമൻതറ,പുവിള,പുവിള പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കരംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -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:എ8-26197/2021 29-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     േഗാപി ബി , കിഴകരിക വീട

, െനലികന് ,മൂർ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ ജി ,

കിഴകരിക വീട , െനലികന് ,മൂർ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവക

ാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    17-05-2021 -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:എ8-25395/2021 29-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കനതകാൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലമ ആർ

ദീപിയിൽ,കനവിള ,കനതകാൽ ,കാരേകാണം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ

ആവശ്തിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതകാൽ വിേലജില

പേരതയെട മകന ജയകമാർ എം , ദീപിയിൽ,കനവിള ,കനതകാൽ ,കാരേകാണം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

കനതകാൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലസി ഭാര് 66

2 േശാഭ വർഗീസ മകള 47

3 േറാബിൻ െജ മകന 42

4 േജാസിറ െജ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല എം ഭാര് 55

2 ജയ എൽ മകള 37

3 സേനാഷ ജി മകന 35
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളംഭർതാവം ജീവിചിരിപില . അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രവികമാർ എം മകന 60

2 ജയകമാർ എം മകന 55

3 കമാരി ഷാൻറി എം െക മകള 54

4 കമാരി ഷീല എം െക മകള 54
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-25415/2021 27-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എഡിസൺ എസ , സത് നിവാസ

് ,െവങാനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗാറി െജ , സത് നിവാസ ,െവങാനർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -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:എ8-25028/2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹാേബൽ െജ

മണറതവിളാകതവീട, േകാടകാൽേകാണം,കടചൽഴി    പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ബാലരാമപരം

വിേലജിൽ  പേരതനെറ മകന ലാൽകമാർ എച് , മണറതവിളാകതവീട, േകാടകാൽേകാണം,കടചൽഴി    പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   ബാലരാമപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2021 -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:എ8-25015/2021 25-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗാറി െജ ഭാര് 70

2 രജീഷ ഇ മകന 42

3 അനീഷ ഇ ജി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിർമല സി ഭാര് 63

2 ബിജകമാർ എച് മകന 41

3 ബിനകമാർ എച് മകന 39

4 ലാൽകമാർ എച് മകന 37
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 െനയാറിനകര  താലകില   കനതകാൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷകമാർ എസ

അമിളിവിലാസം,െനടറതല, കനതകാൽ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എം എ സി ടി േകാടതിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതകാൽ

വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ അമിളി അമ റി , അമിളിവിലാസം,െനടറതല, കനതകാൽ പി ഒ  , േബാധിപിച

അേപക   കനതകാൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപില ,പേരതൻ അവിവാഹിതനാണ

. 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:എ8-25371/2021 27-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ

കാഞിരവിളാകം,തലയിൽ ,റസൽപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ചമടെതാഴിലാളി േകമനിധി േബാർഡിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ബാലരാമപരം വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് ഗീത എസ , കാഞിരവിളാകം,തലയിൽ ,റസൽപരം , േബാധിപിച അേപക   ബാലരാമപരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2016 -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:എ8-25370/2021 27-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാകായണി  ഇലവംഗം

േകാളനി,കണറവിള,  െനലിമട പി ഒ,അതിയനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിയനര വിേലജില   പേരതയെട മകന

സത്ൻ എ , ഇലവംഗം േകാളനി,കണറവിള,  െനലിമട പി ഒ,അതിയനർ , േബാധിപിച അേപക   അതിയനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവ ആനിേയാസം ജീവിചിരിപില . അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമിളി അമ റി മാതാവ 63

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത എസ ഭാര് 45

2 അശ്തി ജി മകള 22

3 ആതിര ജി മകള 19
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ എ മകന 52

2 സേരാജം ഡി മകള 49

3 സത്ൻ എ മകന 45

4 േമാഹനൻ എ മകന 42
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -24963/ 2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശശിഭഷണൻനായർ  പാമടക

ട പി ഒ നൂർവടം കഷസരസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ െപൻ

ഷൻ ആനകല്ങൾകേവണിയം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കളതര വിേലജില  ടി വീടിൽ  പേരതനെറ ഭാര് പതകമാരി അമ െക , , േബാധിപിച അേപക   കളതര വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ 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 -25681/ 2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില  െനയാറിനകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബൻസൺ സി

െനയാറിൻകര പി ഒ വഴതർ ടൗൺചർചിനസമീപം ജീസസ് േകാേടഴസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ

േപരിൽ െനയാറിൻകര സബ ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനയാറിനകര  വിേലജില ടി വീടിൽ   പേരതനെറ മകന ൈസജ ബി , , േബാധിപിച അേപക

െനയാറിനകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര് ഡി േബബി സകതവം ജീവിചിരിപില.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതകമാരി അമ െക ഭാര് 70

2 രഞഭഷൺ പി എസ മകള 40

3 സരസമ മാതാവ 90

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസജ ബി മകന 42

2 ബീനാസകതം ബി മകള 39
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-25547/2021 27-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിരാജ എം ,

പളിവിളാകത് വീട,ആർ സി സീറ്,ബാലരാമപരം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   എം എ സി ടി േകാടതിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ബാലരാമപരം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഫാറി സി , പളിവിളാകത് വീട,ആർ സി സീറ്,ബാലരാമപരം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

ബാലരാമപരം 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:എ8-20499/2021 22-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   മാറനൂർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജേശഖരൻ നായർ ജി

ൈമേലാടേകാണം,േപാങംമട,കവളേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മാറനൂർ    വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് വിജയലകി എസ റി , ഭാമാ വിലാസം,െവങാനർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മാറനൂർ  വിേലജ

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

05-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഫാറി സി ഭാര് 60

2 ഷാജി എസ മകന 40

3 െസബാസ്ൻ സതീഷ എസ മകന 38

4 രതീഷ എസ മകന 36

5 സരിത എഫ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി എസ റി ഭാര് 60

2 ആദർശ ആർ വി മകന 31

3 വിേവക ആർ വി മകന 31
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നമര:എ8-25342/2021 27-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ നായർ  മയരം

,െവൺപകൽ,െവൺപകൽ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,ടഷറി സംബനമായ ആവശ്തിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

കമാരിശാനി  ഐ എസ , മയരം ,െവൺപകൽ,െവൺപകൽ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   അതിയനര വിേലജ

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

01-2021 -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:എ8-24298/2021 24-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിതാഭായി  േവടംപളി

വീട,ആറയർ   പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ സംബനമായ ആവശ്തിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീതകമാരി ,

പളിയറയൽ വീട,ആറയർ , േബാധിപിച അേപക   െചങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021 -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:എ5-25282/2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതനാകരൻ നാടാർ

കലറതലവിളാകത െതേകപതൻവീട,െവങടമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ സംബനമായ

ആവശ്തിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതര വിേലജില

പേരതനെറ മകന ജയകമാർ ആർ സി , െജ വി ഭവൻ,പാങാലവിള,പഴികന് ,െവങടമ് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമാരിശാനി ഐ എസ ഭാര് 58

2 അശ്ിൻ  ചനൻ മകന 27

3 അനരപ ചനൻ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി കഷൻ നായർ മകന 63

2 എൽ പതാവതി മകള 51

3 എൽ ഗീതകമാരി മകള 43
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കളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിസിലി ഭാര് 74

2 ജയകമാർ ആർ സി മകന 57

3 ശാനകമാർ ആർ സി മകന 55

4 അേശാക കമാർ   ആർ സി മകന 54

5 േമാഹനകമാര മകന 52
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5 -24721/ 2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     േജാൺ എൽ ,

െപായപളിവിളാകം,സൗത് െകാലേങാട,െപാഴിയർ േപാസ്,കളതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   മത്െഫഡ

ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമഴസി ഇ , െപായപളിവിളാകംസൗത് ,െകാലേങാട,െപാഴിയർ േപാസ്,കളതർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2020 -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. 

 
നമര:എ5-24705/ 2021 27-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ          െക ഗിരിജകമാരി

പരേമശ്രവിലാസം,ആറയർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ കടിശിക തിരിെക ലഭികനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില   പേരതയെട മകള

അഖില എൻ ജി , പരേമശ്രവിലാസം,ആറയർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -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:എ5-24679/2021 27-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി ഇ ഭാര് 47

2 ഷിബി എം മകള 28

3 ഷിജി എം മകള 26

4 േബബിേജാൺ െജ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഖില എൻ ജി മകള 27

2 അജയ എൻ ജി മകന 22
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 െനയാറിനകര  താലകില   കാേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം െക  സധ

സദനം,അയിര,അയിര  പി ഒ കാേരാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി സംബനമായ ആവശ്തിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേരാട വിേലജില   പേരതയെട മകന

പദീപകമാർ വി , സധ സദനം,അയിര,അയിര  പി ഒ കാേരാട , േബാധിപിച അേപക   കാേരാട,മലയിൻകീഴ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

  10-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-25971/2021 27-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ      കമലം എസ

ലാൽഭവൻ,മാവിളകടവ ,െവങടമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതര വിേലജില   പേരതയെട മകന

ഷാജിലാൽ എൽ െക , ലാൽഭവൻ,മാവിളകടവ ,െവങടമ് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കളതര ,തിരപറം വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 25-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-25963/2021 27-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാരി റി , ചകിവിള

വീട,ൈകതകഴി,േകാടങര ,െചങൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

ൈസലസ ൈവ , ചകിവിള വീട,ൈകതകഴി,േകാടങര ,െചങൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചങല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട പിതാവ ജീവിചിരിപില മാതാവ തങമ ജീവിചിരിപണ് . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമാരി പീത വി ടി മകള 42

2 പദീപകമാർ വി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജസിൻലാൽ എൽ െക മകന 53

2 ഷാജിലാൽ എൽ െക മകന 51

3 ലതികാലാൽ എൽ െക മകന 45
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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 ൈസലസ ൈവ ഭരതാവ 63

2 പിയങ വി എസ മകള 30

3 പിയ വി എസ മകള 27
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
No: A1-15450/2021 23-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Usha R., Usha Bhavan, Anayikkonam, Manchavilakam,

Kollayil Village, Neyyattinkara Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before various purpose in respect of the legal  heirs of late Wilson, Manavoorkonam House, Palukal P.O. Palukal

Village, Vilavancode Taluk, Kanyakumari District who expired on 24-05-2020 and that it has been reported to this office that

the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Wilson,. that it is proposed to issue a legal

heirship certificate according to this to the applicant . the parents  of the deceased are no more.Minor(s) is/are under the

protection of Sl.No 1 in the below list. Enquiry conducted through the Village Officers Kollayil and Tahsildar Vilavancode

reveals that the following persons are the legal heirs of the deceased. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship

certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of

the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar Vilavancode  within 30 days from the date

of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be

considered. 

 
SCHEDULE

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Usha  R. Wife 45

2 Vineeth  W. Son 17

3 Malu  U. Daughter 16
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-25862/2021 27-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി റി

േമെലകഴിഞാൻവിള,കറംസന,കാേരാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേരാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

ഗമാലി എം , േമെലകഴിഞാൻവിള,കറംസന,കാേരാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കാേരാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-18651/2021 27-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺസൺ എ  ആശ നിവാസ

് ,കാേരാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേരാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമതാസി , ആശ നിവാസ ,കാേരാട പി ഒ

, േബാധിപിച അേപക   കാേരാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗമാലി ഭരതാവ 68

2 വിേനാദ ജി മകന 35

3 വിേമാദ ജി മകന 32

4 ൈഷനി ജി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമതാസി ഭാര് 60

2 അനീഷ െബബിൻ െജ എ മകന 34

3 ആശ ബിബിൻ െജ എ മകള 33

4 അന െബബിൻ െജ എ മകന 29
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നമര:എ5-25282/2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതാകരൻ നാടാർ

കലറതലവിളാകത െതേകപതൻ വീട ,െവങടമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ സംബനമായ

ആവശ്തിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളതര വിേലജില

പേരതനെറ മകന ജയകമാർ ആർ സി , െജ വി ഭവൻ ,പാങാലവിള,പഴികന്,െവങടമ് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

കളതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2021 -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:എ1-25742/2021 27-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പവാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈവ മണി, , മനീഷ ഭവൻ

,െകാടികകം ,പവാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പവാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമകമാരി ആർ ,

മനീഷ ഭവൻ ,െകാടികകം ,പവാർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പവാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2021 -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 ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിസിലി ഭാര് 74

2 ജയകമാർ ആർ സി മകന 57

3 ശാനകമാർ ആർ സി മകന 55

4 അേശാക കമാർ ആർ സി മകന 54

5 േമാഹനകമാര മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമകമാരി ആർ ഭാര് 57

2 മനീഷ മണി മകന 31

3 മന മണി മകന 29
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-26333/2021 03-12-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരങടവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി േഗാപി   മഞവിളാകം പി

ഒ േകാടയൽ െകാകിടിേമെല പി ജി നിലയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  സർവീസ സംബനമായ

ആവശ്തിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരങടവിള വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ഗീതാകമാരി എസ , മഞവിളാകം പി ഒ േകാടയൽ െകാകിടിേമെല പി ജി നിലയം , േബാധിപിച അേപക

 െപരങടവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2021 -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:എ8-25048/2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപൻ എം  െനയാറിൻകര

പി ഒ ഊരടകാല നിയർ എം റി എച് എസ ഷീജ ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ െപൻഷൻ

ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അതിയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദാനമ , ഊരടകാല ഗവ. എം റി എച് എസ ന സമീപം തറകനിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാകമാരി എസ ഭാര് 62

2 അനപ ജി ജി മകന 36

3 അനപിയ ജി ജി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദാനമ െജ ഭാര് 74

2 േസഹലത ഡി മകള 51

3 ഷീബാറാണി ഡി സി മകള 48

4 ഷീജ ഡി സി മകള 42

17208 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:എ8-25049/2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാകമാർ ജി എസ

ആറാലംമട പി ഒ അതിയനർ ജി എസ നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിയനര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സന് പി , ആറാലംമട പി ഒ അതിയനർ ജി എസ നിവാസ , േബാധിപിച അേപക

അതിയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  പിതാവ ജീവിചിരിപില   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില

കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ8-25148/2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി സകമാരപണികർ

െവൺപകൽ പി ഒ  പതംേകാട കരികകത് പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ

ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അതിയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതി പി , െവൺപകൽ പി ഒ  പതംേകാട കരികകത് പതൻ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2020 -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:എ8-25099/2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പാറശാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ വിശ്നാഥൻ  പാറശാല പി

ഒ അയങാമം മഴങവിള േശയസ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ടഷറിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറശാല വിേലജില

പേരതനെറ മകള വി എസ അനിത , പാറശാല പി ഒ അയങാമം മഴങവിള േശയസ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സന് പി ഭാര് 41

2 അമതഗംഗകമാർ എസ മകള 13

3 അതൽ ഗംഗൽ മകന 11

4 രാധ എസ മാതാവ 69

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതി പി ഭാര് 84

2 പഭകമാർ എസ മകന 56
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പാറശാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:എ8-25047/2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈബജ എസ മണി  െനലിമട

പി ഒ െനലിമട ചമടതാങി മണിലീല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിയനര വിേലജില    ഭാര് ബിന ആർ ,

െനലിമട പി ഒ െനലിമട ചമടതാങി മണിലീല, േബാധിപിച അേപക   അതിയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഭദ എ എം ഭാര് 77

2 വി എസ പതകമാരി മകള 57

3 വി എസ ശീകല മകള 53

4 വി എസ അനിത മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന ആർ ഭാര് 51

2 നനകിേഷാർ ബി ബി മകന 25
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ1- 25638/2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ ജി  പയറവിള പി ഒ

േകാടകാൽ  െപാറയിൽ  ലകം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർകാർ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ൈലല എ െക ,

പയറവിള പി ഒ  േകാടകാൽ  െപാറയിൽ  ലകം വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   േകാടകള വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021 -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:എ1-24996/2021 24-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ആനാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരപണികർ  കടയാൽ പ

ി ഒ ഉരേളാടവിളാകം പതൻവീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ലളിത എം , കടയാൽ പി ഒ ഉരേളാടവിളാകം പതൻവീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകളം മകൻ േസതവം

ജീവിചിരിപിെലനം േസത അവിവാഹിതനം  ആയിരന. 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 24801/2021 25-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലല എ െക ഭാര് 51

2 ആനന് പി എൽ മകന 29

3 അശ്തി പി എൽ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിത എം ഭാര് 69

2 അമിളികമാർ മകന 45

3 ഗീത മകള 41
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 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ആർ സഭാഷിണി

െനയാറിൻകര വഴതർ, പൗർണമിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ബിന ശിവരാജ ,

െനയാറിൻകര പി ഒ  വഴതർ,  ബാലഭവൻ േറാഡ, വി ആർ എ 156  പൗർണമിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനയാറിങര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   11-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-25469/2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ സരസ്തി  െവടിവചാൻ

േകാവിൽ പി ഒ  െവടിവചാൻേകാവിൽ  ൈമങലിയർ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ

ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ ഭവേനനൻ  ആചാരി െക , െവടിവചാൻ േകാവിൽ പി ഒ  െവടിവചാൻേകാവിൽ  ൈമങലിയർ

ഹൗസിൽ േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-24861/2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരൻ നായർ െക  േനമം പി

ഒ പാവചമലം കമാരി ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ എച് , േനമം പി

ഒ പാവചമലം കമാരി ഭവൻ  േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന ശിവരാജ മകള 53

2 ബിജി ശിവരാജ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭവേനനൻ  ആചാരി െക ഭരതാവ 76

2 സരജ മകന 46

3 രശി  എസ മകള 45
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പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-23541/2021 24-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ സേലാചനബായി

െനയാറിൻകര പി ഒ  ഓലതാനി  വരമിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം

മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ശരതചന കമാർ

െക എസ , െനയാറിൻകര പി ഒ  ഓലതാനി ശീനിലയതിൽ   േബാധിപിച അേപക   െനയാറിങര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-25064/2021 24-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജശ്രി ബി

ചായേകാടേകാണം  പി ഒ  കളതാമൽ പറേയാടേകാണം  ബിജ ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്

ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ബിജകമാർ ആർ ,

ചായേകാടേകാണം  പി ഒ  കളതാമൽ പറേയാടേകാണം  ബിജ ഭവൻ  േബാധിപിച അേപക   െനയാറിങര വിേലജ

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

06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ എച് ഭാര് 74

2 ശീകമാർ ഡി മകന 51

3 േഗാപകമാർ ഡി മകന 49

4 കമാരി ബിന  ഡി മകള 47

5 വിനകമാർ ഡി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയചനകമാർ െക എസ മകന 59

2 ചനേലഖ െക എസ മകള 56

3 ശരതചന കമാർ െക എസ മകന 53

4 സദിൻ ചനകമാർ െക എസ മകന 50

5 വിപിൻ  ചനകമാർ െക എസ മകന 48
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നമര:എ1-24992/2021 24-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക  െനയാറിൻകര പി ഒ

ഇരമിൽ തലേകാണം അഭിനവ നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എം എ സി ടി േകാടതിയിലം മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനയാറിങര വിേലജില   പേരതയെട മകന

രാജീവ എ , െനയാറിൻകര പി ഒ  ഇരമിൽ തലേകാണം അഭിനവ നിവാസ , േബാധിപിച അേപക   െനയാറിങര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

07-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം  മകൻ രാേജഷ എ -യം ജീവിചിരിപില .ൈമനർ  സനാനങൾ മാതാവ ദീപ

എം -ൻെറ  സംരകണയിൽ .  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  --select-- 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:എ1-25468/2021 24-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പളിചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉദയകമാർ െക  േനമം പി ഒ

ഇടയേകാട തറടയിൽ  പേഭാദയതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ  വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് പഭ എസ , േനമം പി ഒ

ഇടയേകാട തറടയിൽ  പേഭാദയതിൽ  േബാധിപിച അേപക   പളിചല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഘവരൻ വി ഭരതാവ 74

2 ബിജകമാർ ആർ മകന 44

3 വിേനാദകമാർ ആർ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ എ മകന 42

2 അനന ആർ ഡി (മരണെപട മകൻ രാേജഷിൻെറ  മകൻ ) പൗതി 16

3 ആരതി ഡി      (ടി മകൾ ) പൗതൻ 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഭ എസ ഭാര് 54

2 ആദർശ പി യ മകന 29

3 അഭിരാമി പി യ മകള 22
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ1-22818/2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാഞിരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക  എം  കാഞിരംകള

ം പി ഒ  െപാടകളം വടകതവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ അപ ബി എം , കാഞിരംകളം പി ഒ  െപാടകളം

വടകതവീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-25822/2021 27-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാഞിരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങം സി  കഴിവർ പി

ഒ പാവിള  പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എം എ സി ടി  േകാടതിയിലം  മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ എസ  െപാനനാടാർ , കഴിവർ പി ഒ

പാവിള  പതൻവീടിൽ േബാധിപിച അേപക   കാഞിരംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-25525/2021 25-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അപ ബി എം ഭരതാവ 55

2 സാന സി എ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െപാനനാടാർ എസ ഭരതാവ 81

2 രാജൻ പി മകന 54

3 ഷീല റി മകള 51

4 ബിന പി റി മകന 46

17216 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 െനയാറിനകര  താലകില   പപരശവയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ ഐ  പരശവയൽ പ

ി ഒ  പരശവയൽ  െപരവിള കടയാറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർവീസ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ആശ  വി , പരശവയൽ

പി ഒ  പരശവയൽ  െപരവിള കടയാറ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   പരശവയൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  പിതാവ ഇസയിൽ  ജീവിചിരിപണ് . മാതാവ ജീവിചിരിപില.   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1

നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

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

േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1-16554/2021 25-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ നായർ പി

െനയാറിൻകര പി ഒ മണലർ സരസ്തി നിലയതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ

വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ഗീത

എസ , െനയാറിൻകര പി ഒ മണലർ സരസ്തി നിലയതിൽ  േബാധിപിച അേപക   െനയാറിങര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  മാതാപിതാകളം ഭാര്യം 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:എ1-25878/2021 27-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െനയാറിങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസൽവരാജ ഡി

െനയാറിൻകര  പി ഒ ഊരടകാല  കണിയാംകളം  േമെല പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്

ആവശ്തിനം ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േമഴസി എസ ,

െനയാറിൻകര  പി ഒ ഊരടകാല  കണിയാംകളം  േമെല പതൻവീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   െനയാറിങര വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആശ  വി ഭാര് 44

2 അകയ എസ  എ മകള 20

3 അനഷ എസ  എ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േവണേഗാപാലൻ നായർ വി മകന 67

2 ജയലകി എസ മകള 65

3 രാജലകി എസ മകള 62

4 ശഭ എസ മകള 59

5 ഗീത എസ മകള 56
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി എസ ഭാര് 58

2 മാർസൽ  എസ മകന 37
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-26536/2021 06-12-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കരംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജിൻ െബയസിൽ  കരംകളം

പതിയതറ പി ഒ  കഴിവിള െബേഥൽ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എം എ സി ടി േകാടതിയിലം മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മാതാവ വിജയറാണി എസ ,

കരംകളം  പതിയതറ പി ഒ  കഴിവിള െബേഥൽ ഹൗസ  േബാധിപിച അേപക   കരംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  മാതാവ  ജീവിചിരിപണ്. പേരതൻ അവിവാഹിതനം  നിസനതിയനം ആയിരന . 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:എ5-23488/2021 02-12-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകണൻ നാടാർ പി  പാമടകട പ

ി ഒ  എറിചൂർ ബീന ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ  ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി സി , പാമടകട പി ഒ  എറിചല

ൂർ ബീന ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   കാേരാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   28-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

പേരതൻ നിസസനതിയ.നാണ  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:എ1-25369/2021 03-12-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   പരശവയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന  എ  പരശവയൽ പി ഒ

 െനടിയാംേകാട ചാമവിള  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ അനേലാല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള അജിതകമാരി റി  ഒ ,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െബയസിൽ എഫ പിതാവ 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി സി ഭാര് 71

17220 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



പരശവയൽ പി ഒ  െനടിയാംേകാട പനവിളാകം  ശീൈശലതിൽ  , േബാധിപിച അേപക  പരശവയൽ  വിേലജ

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

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിതകമാരി റി  ഒ മകള 59

2 അനിൽകമാർ റി മകന 57

3 അനിതകമാരി റി ഒ മകള 55

4 സജിതകമാരി  റി  ഒ മകള 48

5 സനിതകമാരി റി ഒ മകള 44
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-13896/ 2021 05-11-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരവിനാകൻ റി ആർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ലിസി എഫ , ലിറിൽ ഫവർ ഹൗസ, പറേണാട (പി ഒ) ഈസ് േചരപളി , േബാധിപിച അേപക

ആര്നാട,   അതിയനര വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2018 -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 ലിസി എഫ ഭാര് 30
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