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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 6 -28881/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജീഷ എ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മായ േബാധിപിച അേപക   െവയിലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6-28207/2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി സിൽവയൻ  ബീച് പി

ഒ  കണാംതറ  ടിസി  -34/  463  ജഡി  േകാേടജിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജഡി ശശി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28205/ 2021 30-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ  ബീച്  പി ഒ

കരികകം ടിസി -79/ 1966 മടമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മായ ഭാര് 33

2 ആേരാൺ അജീഷ മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജഡി ശശി ഭാര് 51

2 വാൻ േരാഹൻ ശശി മകന 30

3 േറായൻ എൽടൺ  ശശി മകന 24

4 േഷാൺ ബൺണൻ ശശി മകന 17
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എ പി ശാന േബാധിപിച അേപക

കടകംപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28208/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി രവീനനാഥൻ  ആനയറ

കുംമട  മധമക്  ടിസി  -30/  306  (1  )േരവതിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടകംപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശകനള

സിേബാധിപിച അേപക   കടകംപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28213/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിദ്ാനനൻ ബി  ആനയറ പി

ഒ  ടിസി  4  എ  -91/  43  േകാടകഴി  പതവൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കടകംപളി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്

സശീലേബാധിപിച അേപക   കടകംപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ പി ശാന ഭാര് 70

2 വനിത എസ എസ മകള 48

3 പീത മകള 46

4 കവിത മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശകനള സി ഭാര് 78

2 ലകി ആർ നാഥ മകള 47

3 വിേനാദ ആർ എസ മകന 45
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല ഭാര് 69

2 കവിത എസ മകള 43

3 സമ എസ (മരണെപട മകൾ സരിതയെട
മകൾ )

പൗതി 18

9652 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

 
:ജി 6 -28209/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന എൽ  ആനയറ പി ഒ

ഒരവാതിൽേകാട  ടിസി  -79/  245  പാമടിൽവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന അജിത് എം , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -27804/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസനി ടി  കരമന പി ഒ

ശാസാനഗർ  -100  ടിസി  -20  /  41(2  )വസനതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ൈതകാട  വിേലജില    പേരതയെട  മകന പി  ടി

ഷാജിേബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6-27808/ 2021 30-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജ എം മകന 47

2 അജിേമാൾ എം ഒ മകള 46

3 അജിത് എം മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന വി മകള 52

2 പി ടി ഷാജി മകന 51

3 െഗണി മരകൻ മകള 45

4 വി സന് മകള 44
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 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ാനനൻ  മരകംപഴ പി ഒ

െവയിലർ െഫരിേറാഡ ശീരംഗതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൽ രാധാമണി േബാധിപിച അേപക

െവയിലര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28210/  2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ മേനാജ  ആനയറ പി

ഒ കിഴകതിൽ ജംഗഷൻ ടിസി -76/ 534 (1 )സായികപയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപ വി വി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28215/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹദയകമാരി വി  ആനയറ പി

ഒ വി ആർ എ -57 ശിവ േജ്ാതിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ടി എം രാേജനൻ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽ രാധാമണി ഭാര് 63

2 എസ കണൻ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ വി വി ഭാര് 44

2 നിഖിൽ ഡി മേനാജ മകന 19

3 നീരജ ഡി മേനാജ മകന 16
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി എം രാേജനൻ ഭരതാവ 86

2 ഗീത മകള 47

3 ഗിരീഷ ആർ മകന 43
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി4-28324/2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷകമാർ എസ  ഗൗരി മനിര

ം  െകാങളം   കനപഴ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന കഷകമാർ , ഗൗരി മനിരം െകാങളം

കനപഴ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   07-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി4-28318/2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം   താലകില    പളിപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  അബബകർ കഞ് പി എം

 എസ  എസ  െജ   മൻസിൽ    പാചിറ   പളിപറം   എനയാളെട    അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകള സൈബദ ബീവി

എം , എസ എസ െജ മൻസിൽ പാചിറ  പളിപറം , േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2007  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി4-28093/2021 29-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന കഷകമാർ ഭാര് 49

2 രഗ െക നായർ മകള 26

3 യദ കഷ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം ബീവി ഭാര് 89

2 സൈബദ ബീവി എം മകള 71

3 ൈഷല ബീവി എം മകള 59

4 നൗഷാദ എ മകന 55

5 നിസാർ എ മകന 53
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 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ജി േജാർജ  േഗസ  വീട

പാങപാറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാങപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അലകസ വർഗീസ സി േജാർജ , േഗസ  വീട  പാങപാറ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-28163/2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാരൻ പി  േമടയിൽ വീട ട

ി  സി  30/1852  േപട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്ങൾകം   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിതകമാരി ജി ,

േമടയിൽ വീട ടി സി 30/1852 േപട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി6-30967/2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷപാംഗദൻ എൽ   അജനീഷ

 ഭവൻ ടി  സി  25/595  -1  തമാനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസൽവ സേരാജം എൽ  , അജനീഷ

ഭവൻ ടി സി 25/595 -1 തമാനർ , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലകസ വർഗീസ സി േജാർജ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിതകമാരി ജി ഭാര് 57

2 ശിവ േഗാവിന് എസ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:ജി6-28132/2021 30-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യ നാഗമാൾ  െചനിട

പാടവിളാകം  െതരവ ടി  സി 38/576  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ   സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട  വിേലജില   പേരതയെട  മകന  രാജ എൻ , െചനിട പാടവിളാകം

െതരവ ടി സി 38/576 , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   12-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി6-28204/2021 30-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    കടകമളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എസ സദർശനൻ

ശീമരവിളാകം   കടകംപളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടകമളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  െക പി  പസന ,  ശീമരവിളാകം

കടകംപളി , േബാധിപിച അേപക   കടകമളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി628027/2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ബാബകടൻ നായർ  എസ

് എം ടി ഹൗസ േതാപിൽ േറാഡ ചിറേയാണം മരകംപഴ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

1 എൽ  െസൽവ സേരാജം ഭാര് 54

2 ശീറാം എന അനീഷ പി എസ മകന 36

3 അജീഷ പി എസ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മതലകി മകള 57

2 േശഖർ എൻ മകന 53

3 രാജ എൻ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി പസന ഭാര് 68

2 െക എസ  അമിളി മകള 50

3 അനിത െക എസ മകള 45

4 അനീഷമാർ െക എസ മകന 40
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ െക , എസ

എം ടി ഹൗസ േതാപിൽ േറാഡ ചിറേയാണം മരകംപഴ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവയിലര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ െക ഭാര് 64

2 സേനാഷകമാർ മകന 45

3 സനൽ കമാർ മകന 42

4 സജി കമാർ മകന 40
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NOTICE

 
:ജി 6 -27946/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഹ കണ് എം  വഴതകാട എ

ം പി അപൻേറാഡ ടിസി -15/ 1590 -ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈറഗാനത ബീവി  േബാധിപിച അേപക

 ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28506/ 2021 30-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   കടകംപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     ഗീത  ചകപാണി

െമഡികൽേകാേളജ പി ഒ കമാരപരം ബി ആർ ആർ എ -40 ടിസി 14/ 428 പിയയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ പശാനൻ എൻ േബാധിപിച അേപക   കടകംപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28216/ 2021 30-09-2019
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺസൺ െപേരര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈറഗാനത ബീവി ഭാര് 66

2 സമീമാ ബീവി എൻ മകള 47

3 അൻവർ ഖാൻ മകന 45

4 സധീർ ഖാൻ എൻ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പശാനൻ എൻ ഭരതാവ 78

2 പിയ പശാനൻ നാണ മകള 43
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െകാചേവളി െവടകാട ടിസി -80/ 223 -ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫിേലാമിന േബാധിപിച അേപക

കടകംപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28388/ 2021 30-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാഗരാജൻ എം  കരമ

ന  ദർഗനഗർ  ടിസി  -20/  1006  ഭഗവതി  ഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മനീഷ എൻ

എൻേബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി  6-27672/2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽ കമാർ ബി  ശീകാര്ം

പി  ഒ  െചറവയൽ  പമം  തലയൽ  േമെല   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ

സേരഷകമാർ ബി േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന ഭാര് 59

2 ൂേണാ േജാൺസൺ മകന 36

3 റിനി േജാൺസൺ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭഗവതി അമ അമ 67

2 മനീഷ എൻ എൻ മകന 19

3 ബബിശ എൻ എൻ മകള 15
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ കമാർ ബി സേഹാദരൻ 50

2 സേരഷ കമാർ ബി സേഹാദരൻ 47

3 ഉദയ  കമാർ ബി സേഹാദരൻ 45
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി6-28114/2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ ബി  ടി സി 16/800 കഷ

ൻ  േകാവിലിന  സമീപം  ജഗതി  ൈതകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത പി , ടി സി

16/800  കഷൻ േകാവിലിന സമീപം  ജഗതി  ൈതകാട പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി3-30823/2021 30-09-2020
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി വനജകമാരി  ടി സി 49/950-2

(ബി)  ഭവാനി കഞിപര കളിപാൻകളം മണകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിജ വി എസ ,

ഭവാനി ടി സി 49/950-2 (ബി) കഞിപര കളിപാൻകളം മണകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-29282/2021 04-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ് അമ 80

2 ഗീത പി ഭാര് 53

3 നിബിൻ ബാബ മകന 26

4 നീത ബാബ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജ വി എസ മകന 51

2 ആനന് വി എസ മകന 48

3 അരവിന് വി എസ മകന 46
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 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാഹരൻ ഡി  അച ഭവ

ൻ  എസ ജി  ആർ  എ  19  കടാടവിള  നാലാഞിറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങം എ , അച

ഭവൻ എസ ജി  ആർ എ 19  കടാടവിള  നാലാഞിറ പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക   കടപനകന്  വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി4-28394/2021 11-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമഷ കമാർ ടി വി  ദകി

ൺ അപാർട്െമന് മണാമല േപരർകട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജ എസ  െജ , ദകിൺ അപാർട്െമന്

മണാമല േപരർകട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി6-44939/ 2019 11-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ദിവാകരൻ ആചാരി  എച

്  നമർ ടി  സി  14/1314  ചരവിള  വീട  െചനിേയാട  െമഡികൽ േകാേളജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകമളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ശാന സി പി  ,  എച് നമർ ടി  സി 14/1314 ചരവിള വീട െചനിേയാട െമഡികൽ േകാേളജ ,  േബാധിപിച അേപക

കടകമളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2006  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം എ ഭാര് 56

2 ശിൽപ എം മകള 26

3 ഷാേരാൺ എം മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജ എസ െജ ഭാര് 50

2 പാർവതി ആർ എസ മകള 23

3 കഷ ആർ എസ മകന 17
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി പി ശാന ഭാര് 69

2 ഡി എസ  സേനാഷകമാർ മകന 44

3 ഡി എസ  സിന മകള 43
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 6 -28456/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േലാേഖഷൻ  തിരവലം പാചല

്ലർ കനാലം മടമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സക എൽ േബാധിപിച അേപക   തിരവലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28835/ 021 30-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    െചറവയല വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാപകമാർ  െക

െമഡികൽേകാേളജ പി ഒ കമാരപരം ടിസി -12/ 1131 പളികാട പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ലതകമാരി എസേബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28459/ 2021 30-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലഖ എൻ മകള 61

2 രാജം മകള 58

3 വികമൻ എൽ മകന 56

4 ഉഷ എൻ മകള 48

5 സക എൽ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത കമാരി എസ ഭാര് 55

2 േഗാപിക എൽ മകള 25

3 േദവിക എൽ മകള 22
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 തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ നാടാർ  തിരവലം പ

ി ഒ പഞകരി കലടി തകിടിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരവലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ടി  നിർമലേബാധിപിച അേപക

തിരവലം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28458/ 2021 30-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ശീലൻ  പാചൂർ പി

ഒ പറമിൽ േതാടം ടിസി -68/ 1651 -എ േചാതിനിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എസ പഭാവതി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28217/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ശീധരൻ ഭടതിരി  കരികക

ം സി എൻ ആർ എ -47 ടിസി -91/ 1450 (1 )െപരികമനയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടകംപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ബിന വി

പിേബാധിപിച അേപക   കടകംപളി 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം ഭാര് 72

2 ടി നിർമല മകള 49

3 ടി അനിത മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ പഭാവതി ഭാര് 62

2 ൈബജ എസ മകന 47

3 ബിന എസ മകള 42
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന വി പി ഭാര് 40

2 േദവദതൻ നമതിരി പി മകന 19

3 േദവനന മകള 11
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 6 -28606/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പാർവതി  െചനിട സീറ് ടിസ

ി  -38/  224 -ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന  സാംരാജേബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

03-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28834/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീല ഡി  ശീകാര്ം  പി ഒ

െചറവയൽ മാധവ വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക രേമശ കമാർ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2012  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28837/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ വിശ്ംഭരൻ  ശീകാര്ം പ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാേമാദരൻ ഭരതാവ 68

2 ഡി സാം രാജ മകന 36

3 സാം പശാന് ഡി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക രേമശ കമാർ ഭരതാവ 59

2 അഭിരാഷ ആർ െക മകന 24

3 അർഷ എസ നായർ മകള 19
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ി  ഒ  ശീകഷനഗർ  ടിസി  5/  1084  അശ്തി  ഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകള സജ എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -27853/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി ഗിരീശൻ  ൈതകാട പി ഒ

ജഗതി െജ ഡു ആർ എ -22 ടിസി -44/ 2664 നിതതിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ൈതകാട  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  സഗീത

ജിേബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28623/ 2021 30-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    െവയിലര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാേകഷ   കറകട

ൈകലാതേകാണം രാഹൽ നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   പേരതനെറ അചന പകാശൻ ആർ േബാധിപിച അേപക

െവയിലര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി എസ സനിൽകമാർ മകന 48

2 സജ എസ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഗീത  ജി ഭാര് 69

2 ഗിരിനനൻ ജി എസ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശൻ ആർ അചന 58
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 6 -28828/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാം എം എസ    എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദിവ് വി േബാധിപിച അേപക   കടകംപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2005 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -30822/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ  പി ആർ  ടിസി 43/ 142

8 (2 )െചരെനലി നാഥ നിവാസ മടതറ വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്. മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശാനകമാരി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -29276/ 2021 30-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി മേനാൻമണി അമ 72

2 ദിവ് വി ഭാര് 41

3 ഐശ്ര് ഡി എസ മകള 21

4 അർജൻ എസ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി ഭാര് 64

2 മഞ നാഥ മകന 32

3 മലിക നാഥ മകന 29

4 ദാകായണി അമ 91
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 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജാബീവി  ടിസി 35/ 560 പി ഡ

ി  നഗർ  വളകടവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതയെട മകള സൈലഖേബാധിപിച അേപക   മടതറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-02-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -30826/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ആൻ്റണി  ടിസി 87/ 360 (1 )

െക സി േജാഷ വില വലിയതറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മാകസെവൽ േബാധിപിച അേപക

മടതറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -29214/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ എസ  ടിസി 40 / 965 (

2 )ഭാസരം ശീവരാഹം മണകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി ശീകമാരി എ േബാധിപിച അേപക

മടതറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ മകള 52

2 നസീമ മകള 46

3 മാഹീൻ കണ എ മകന 43

4 സധീർ എ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിയാടിസ മകള 55

2 െപടീഷ് മകള 54

3 സാൽവേഡാർ മകന 50

4 മാകസെവൽ മകന 49
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരൻ  നായർ സേഹാദരൻ 72

2 വസനകമാരി എ സേഹാദരി 65

3 ശീകമാരി എ സേഹാദരി 60
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 6 -22806/ 2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  േമൽേതാനയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജപൻ നായർ സി

,േതാനയൽ പി  ഒ ,  േമൽേതാനയൽ ,  പാടതിൻകര ,രാജീവ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  മകന രാേജഷ ആർ

േബാധിപിച അേപക             േമൽ േതാനയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -28092/ 2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസമ നായർ പി  പാങപാറ

,  പതവൽ  ഹൗസ  TMRA  -10   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള ഷീല േപംദാസ  േബാധിപിച അേപക   പാങപറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

03-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -22377/ 2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാഹരൻ , ൈകമനം പി ഒ ,

നീറമൺകര ,  ഊറിട  വീട  ,  ശിവൻ നഗർ  ,TC  55/  1157   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതിക കമാരി ബി ഭാര് 55

2 രാേജഷ ആർ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല ശീേദവൻ മകള 65

2 ഷീല േപംദാസ മകള 61

3 വിജയ നായർ മകന 56
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന വിഷ എം  േബാധിപിച അേപക   േനമം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -31315/ 2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ശീധരൻ നായർ , തിരമല പ

ി ഒ , ജയ നഗർ ,JRA -445 , TC 48/ 2409 (18/ 1856 ), കാർതിക ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  ശാനമ എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -30744/ 2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റിചാർഡ ദാസ ജി , ആറാമട പി

ഒ ,  കനപഴ ,  െകാചനിറയകത െതേക പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള േഡാണ എം ആർ ദാസ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിഷ എം മകന 27

2 ദീപിക പി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ എസ ഭാര് 72

2 ബിന മകള 46

3 ബിജ എസ നായർ മകന 43

4 ബീന എസ നായർ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:ജി 4 -30723/ 2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മാഹീൻ,  ശീകാര്ം പി

ഒ , ശീകാര്ം, പളിവിളാകത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് അസീന യ  േബാധിപിച അേപക   പാങപറ 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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -30721/ 2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരഖ കമാരി ഒ , കാര്വടം പി ഒ

, കരിമവിള , വിഷ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ വിജയൻ ബി  േബാധിപിച അേപക   പാങപാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2015  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -30640/ 2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ബാബ , ഇൻഡസിയൽ എേസറ

് പി ഒ , വിഷ നഗർ , കപ ഭവൻ TC 52 / 1393 ,49 / 1419 (നയ ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് എൽ കമാരി ശശികല േബാധിപിച അേപക

േനമം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

1 മിനികമാരി ഭാര് 47

2 അനിഷമ എം ആർ ദാസ േഡാണ എം
ആർ ദാസ

മകള 26

3 േഡാണ എം ആർ ദാസ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസീന യ ഭാര് 36

2 ഫാതിമ എ മകള 15

3 മഹമദ ഫഹദ മകന 14

4 ഫയാസ എം മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ ബി ഭരതാവ 61

2 വിഷ വി നായർ മകന 22

02th November 2021Revenue Department9677
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -30600/ 2021 29-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    വടിയരകാവ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െപാനമ  ബി,

െകാടങാനർ പി ഒ , െവൈളകടവ , പാണാങര , TC 35/ 903 , വാഴവിളാകം പതൻവീട , തിരവാതിരയിൽ എനയാളെട

അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ജലജ

എസ വി േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത

അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -30584/ 2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാശിവൻ നായർ വി ,  േനമം പി ഒ

,  ഗീത നിവാസ ,  TC 52/  2241  ,  TC 49/  2284  (പതിയത) എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന േമാഹനകമാർ എസ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽ കമാരി ശശികല ഭാര് 56

2 സനീപ എസ ബാബ മകന 33

3 സ്രപ എസ ബാബ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജ എസ വി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാകമാരി എൽ മകള 60

2 േമാഹനകമാര എസ മകന 56
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:ജി 4 -29507/ 2021 29-09-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലാചന എൽ ,

െകാടങാനർ പി ഒ , KLRA 71 ,   േതരിവിള പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിന    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട  മകള ഗീത  വി   േബാധിപിച  അേപക

വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -29454/ 2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ ആചാരി െക ആർ , േനമ

ം പി ഒ , ശിവൻ േകാവിൽ േറാഡ, TC 52/ 2215 (1 ), അനഘം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിന  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് എസ ഗിരിജ  േബാധിപിച അേപക   േനമം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-07-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത വി മകള 53

2 ഷീല മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ ഗിരിജ ഭാര് 62

2 അനഘ എസ മകള 24

3 അഖില എസ മകള 21
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 3 -29423/ 021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ സദാശിവൻ െചടിയാർ  ജ

െ എസ ഭവൻ ചാനാങര പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഠിനംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ എസ േബാധിപിച അേപക

കഠിനംകളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -29425/ 2021 30-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    കഠിനംകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സനിൽ  കമാർ

മണകാടവിളാകം  പടിഞാറമക ചിറാറമക പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഠിനംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന എം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -28838/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമളകമാരി െക  ശീകാര്ം പ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ എസ ഭാര് 57

2 അജിത് മകന 33

3 സജിത എസ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന എം ഭാര് 47

2 അശ്ിൻ സനിൽ മകന 15

3 അപർണ സനിൽ മകള 12
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ി  ഒ  ശീകഷനഗർ  ടിസി  5/  1084  അശ്തി  ഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െചറവയല വിേലജില   പേരതയെട  മകള സജ

എസേബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -30633/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരി വി  ടിസി 99/ 2604

വാറിൽ  വീട  കളതർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീജ ആർ േബാധിപിച അേപക   ആറിപ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-08-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി എസ സനിൽ കമാർ മകന 48

2 സജ എസ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ ആർ മകള 45

2 നിഷ ആർ മകള 37
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 3 -30631/ 2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന െജ  ടിസി 4/ 1917 േവളിമല

വീട  കഴിവിള  കരിമണൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശിക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതയെട മകന സജീവ പി േബാധിപിച അേപക   ആറിപ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-12-2013  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 3 -30630/ 2021 04-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ശശിധരൻ  ടിസി 14/ 1984 (1

)വറവിളാകത വീട  െചനിേലാട   എനയാളെട   അവകാശിക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീവ  േബാധിപിച അേപക   ആറിപ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-06-2012  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയന  ഒരാൾ

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -19964 /2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  ഹസൻ  ഹിമ റസിെഡൻസ

ി മാേങാട  െലയിൻ കരമന പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹസീന ഹസൻ േബാധിപിച അേപക

ൈതകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീവ പി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീവ മകന 47
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പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -25341/ 2021 06-10-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    പാപനംേകാട  േമേല  കൽപകേശരി  വീട  ടിസി  54/  2146  എന  വിലാസതിൽ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശീകണൻ നായർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ശീരാഗ എസ നായർ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -26955/ 2021 06-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമൽേതാനയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽ അസീസ എ

കടവർ പി  ഒ  പതിനാറാം  കലല േസാഫിയ മൻസിലിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േമൽ േതാനയല വിേലജില   പേരതനെറ മകള

േസാണിയ എ േബാധിപിച അേപക   േമൽേതാനയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതെൻറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശകനള െക അമ 82

2 ഹസീന ഹസൻ ഭാര് 60

3 ഹിബ മഫീബ മകള 33

4 സേനാഷകമാർ റി സേഹാദരൻ 56

5 റി പഷ്പൻ സേഹാദരൻ 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല പി എസ ഭാര് 55

2 ശീരാഗ എസ നായർ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആരിഫാ ബീവി എ ഭാര് 71

2 േസാഫിയ എ മകള 48
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3 േസാണിയ എ മകള 47

4 സിനിഷ എ മകള 42
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 3 -31207/ 2021 05-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക സാജദീൻ  ടിസി 47/ 146

4  നസീമ  മൻസിൽ  ആലകാട  ചനറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹാന സിറാജ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 6 -24389/ 021 05-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലം  വികാസ ഭവൻ ടിസി 14

/  499  -ൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ ബി  േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-11-1991  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹാന സിറാജ ഭാര് 42

2 മഹമദ ഇർഫാൻ മകന 20

3 ലബാബ ബതൽ മകള 18

4 മറിയം ബതൽ മകള 14

5 സൽമാ ബീവി അമ 90

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ െക മകള 57

2 അയപൻ ബി മകന 56

3 ഗീത ബി മകള 50

4 അനിൽകമാർ ബി മകന 45

5 വിജയകമാർ വി െക പേരതയായ മകൾ
സാവിതിയെട ഭർതാവ

മകളെട ഭർതാവ 61
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:ജി 2 -29070/ 2021 06-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണ ഡി  ടിസി 22/ 464 രാേജഷ

്  നിവാസ  െകാഞിറവിള  ആറകാൽ  വാർഡ  മണകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന

വിേനാദ കമാർ വി  േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതന നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -33389/ 2021 16-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  േഗാപാലൻ നായർ

വടിയർകാവ പി  ഒ േമലത േമെല ഖാദിേബാർഡ െലയിൻ എം എം ആർ എ -44  (1  )ആനനം എന വിലാസതിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സർവീസ  ആനകല്ങൾകം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി ആനനവലി അമ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -14874/ 2021 12-10-2021

6 സൗമ് വി എസ     പേരതയായ മകൾ
സാവിതിയെട   മകൾ

പൗതി 33

7 വിമൽ വി എസ   പേരതയായ മകൾ
സാവിതിയെട മകൻ

പൗതൻ 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി തങം എൻ ആർ ഭാര് 62

2 രാേജഷ വി മകന 45

3 വിേനാദകമാർ വി മകന 42

4 വിഷണ വി െക മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി ആനനനവലി അമ ഭാര് 82

2 ലത എ മകള 61

3 േവണേഗാപാൽ ജി മകന 59

4 രാജ േഗാപാൽ ജി മകന 53
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 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനകമാർ ടി വി  എസ

് ആർ എ -238 വസന വിഹാർ ശാസാനഗർ പാേങാട തിരമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമാനസതമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമാംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള

രാധിക എം ആർ , ടിസി 17/ 1248 (1 )എസ ആർ എ -238 വസന് വിഹാർ ശാസാനഗർ പാേങാട തിരമല , േബാധിപിച

അേപക   ശാസമാംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധിക എം ആർ മകള 18

2 രാഹൽ രാജ എം മകന 27
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 3 -31016 / 2021 25-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക അംബികാ േദവി  അഭയം, റ

ി സി 28 / 1179, PRA 180, ശീകണേഠശ്രം േഫാർട് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ െക ഭാസരൻ നായർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-12-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -29252 / 2021 25-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    േനമം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഏലിയാമ   േജാസഫ

പാപനംേകാട എേസറ് പി ഒ െസന് േജാർജ ക്ാർേടഴസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ എൽ രാജ  േബാധിപിച അേപക

േനമം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -29208 / 2021 25-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ േജാൺ  കവടിയാർ

പി ഒ ,േഗാൾഫ ലിങ്സ േറാഡ, KNRA -19 , േനരിയം പറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ഭാസരൻ നായർ ഭരതാവ 78

2 െക ബി ജയേദവ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽ രാജ ഭരതാവ 64

2 സിജിൻ എൽ രാജ മകന 26

3 അനീറ അന രാജ മകള 21
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള ആശ േതാമസ  േബാധിപിച അേപക

േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -29379 / 2021 25-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വിജയൻ  ആറാമട പി ഒ

,  പനയാമകൾ,  കമൽ  മിഷൻ,  ടി  സി  18572/  2  -ൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത എസ   േബാധിപിച അേപക

തിരമല   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-12-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 4 -29418/ 2021 25-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േജാസഫ മാതയ , തിരമല,

ഉദയഗിരി നഗർ, സി-3, കയാലയകകം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന െക എം മാതയ   േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ

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

09-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 അൽേഫാൻസ പി എസ ഭാര് 62

2 ആൻ േതാമസ മകള 33

3 ആശ േതാമസ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി ഭാനമതി അമ 77

2 ഗീത എസ ഭാര് 49

3 വിജയ കമൽ മകന 23

4 വിജയ കഷ മകന 18
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:ജി 4 -29244/ 2021 25-09-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    േപരരകട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േബബിസില   ഡി

െകാടങാനർ പി ഒ, മനാംമട, MMRAC -7, JM േസവാ സദനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന അരൺ ബി രാജ   േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി മാതയ ഭാര് 80

2 െക എം േജാസഫ മകന 54

3 അലകസ മകന 49

4 െക എം മാതയ മകന 48

5 റാണി േപാൾ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അർചന ബി രാജ മകള 41

2 അരൺ ബി രാജ മകന 36
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി6-28206/2021 30-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘവരൻ നായർ വി  ബീച് പ

ി ഒ കരികകം പതവൽ പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് രാേജശ്രി എസ  േബാധിപിച അേപക  കടകംപളി  വിേലജ

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

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജശ്രി എസ ഭാര് 51

2 വസേദവ ആർ മകന 7

3 വസിഷഠ ആർ മകന 7
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി4=33132/ 2021 12-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദർശന കമാർ ബി,

ുതിലയം ,പനേങാട െവങാനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതകമാരി , േബാധിപിച അേപക

െവങാനര 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതകമാരി ഭാര് 55
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി4-30923/2021 05-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ              സി ആർ രഘനാഥൻ

നായർ  പാപനംേകാട പി ഒ അമത നഗർ TC 55/291(2) (old) കരണാമതം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആർ

കഷകമാർ , പാപനംേകാട പി ഒ അമത നഗർ TC 55/291(2) (old) കരണാമതം , േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 െക ശാനകമാരി അമ ഭാര് 84

2 ആർ കഷകമാർ മകന 58

3 ജയശീ എസ മകള 56
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി6-22496/2021 09-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി േദവരാജൻ  െമഡികൽ

േകാേളജ പി ഒ കമാരപരം കടയൽ െലയിൻ TC-14/700(95/2042) ബിന വിഹാറിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ബിനരാജ ഡി എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2021-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിനരാജ ഡി എസ മകന 42

2 ബിന ഡി എസ മകള 39
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി4-19244/2021 05-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായൽ െജ എബഹാം

െകാടങാനർ  പി  ഒ  ഷാേലാം  എന  വിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ അചന ജസിൻ

എബഹാം എ െജ , െകാടങാനർ പി ഒ ഷാേലാം എന വിലാസതിൽ , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ

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

09-2019  -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. 

 
:ജി6-291552021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനികേദവി ആർ       തമാന

ർ േമാസക െലയിൻ വി  വി  ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന മേഹഷ ബാബ , തമാനർ േമാസക

െലയിൻ വി വി ഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട 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 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. 

 
:ജി6-29154/2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ നായർ വി  തമാന

ർ േമാസക െലയിൻ വി വി ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേഹഷ ബാബ , തമാനർ േമാസക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജസിൻ എബഹാം എ െജ അചന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേഹഷ ബാബ സി ബി മകന 41

2 ചിഞ സി ബി മകള 37
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െലയിൻ വി വി ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട 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 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. 

 
:ജി3-27000/2021 13-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റീത േജാസഫ  TC 14/327,

PCCE-8 പാളയം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഒ വി  റാേഫൽ ,  TC 14/327,  PCCE-8  പാളയം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2020 -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. 

 
:ജി4-245272021 05-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ശശിധരൻ  ആനയറ പി

ഒ െകാചമടമിൽ വീട  76/2603-ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതിക ബി ആർ ,  ആനയറ പി  ഒ

െകാചമടമിൽ വീട 76/2603-ൽ , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട 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 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേഹഷ ബാബ സി ബി മകന 41

2 ചിഞ സി ബി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഒ വി റാേഫൽ ഭരതാവ 77

2 േറാണി റാഫൺ റാേഫൽ മകന 41

3 റിന റാേഫൽ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതിക ബി ആർ ഭാര് 54

2 നന എൽ എസ മകന 23
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:ജി2-27381/2021 09-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജ ജി വി  TC 15/707(1)

തറവാട  വീട  പാേലാടേകാണം  ഇടപഴിഞി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമാംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരിറാണി സി

എസ , TC 15/707(1) തറവാട വീട പാേലാടേകാണം ഇടപഴിഞി , േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി2-34396/2021 22-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി നായർ  TC 4/1410/88,

സീസൺസ, കാവ െലയിൻ, കറവൻേകാണം  കവടിയാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി നായർ ,

TC 4/1410/88, സീസൺസ, കാവ െലയിൻ, കറവൻേകാണം ക കവടിയാർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

3 നിതിൻ എൽ എസ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരിറാണി സി എസ ഭാര് 41

2 അശ്ിൻ എം വിജ മകന 15

3 പിയംഗ വി എം മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി നായർ ഭാര് 73

2 ഗായതി സനിൽ മകള 51

3 ഹരിശങർ പി മകന 44
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:ജി2-26780/2021 22-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ജി ബാലൻ  ടി സി 36/532 (1 )

ഗേണഷിയ  െപരനാനി  വളകടവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമാരി ചനിക ബി , ടി സി

36/532 (1 ) ഗേണഷ പിയ െപരനാനി വളകടവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി ചനിക ബി ഭാര് 67

2 േദവിപിയ സി മകള 41

3 ഗേണഷ ബി മകന 38
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
:എ൩ -28106/2021 29-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ അസീസ,  മദീന , ടി സി

46/436(3),പളിെതരവ, ഐകരവീടമറി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് , മറാവശ്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ജാസിം എം േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2002 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാസിം എം മകള 36

2 അബൽ റഷീദ സേഹാദരൻ 61

3 മഹസമ ബീവി സേഹാദരി 50

4 സഹറ ബീവി സേഹാദരി 53

5 റഹീല ബീവി (പേരതനായ സേഹാദരൻ യാകബിെൻറ ഭാര് 0

6 മഹമദ സൈബർ (പേരതനായ സേഹാദരൻ യാകബിെൻറ മകന 17
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