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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-34350/2021 30-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ  കാഞിരംപാറ വാർഡ

്  കാവൂർ  KRWA  138  ഹരിദർശൻ    വിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ ചനേശഖരൻ

വിേബാധിപിച അേപക   േപരരകട 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  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34705/2021 30-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ എ  കടചൽകഴി പി

ഒ  വടവിള  അജിത  ഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീന ആർ  േബാധിപിച അേപക

െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2019  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34704/2021 30-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  എസ  ലളിത മാതാവ 66

2 പാർവതി വിജയ ഭാര് 33

3 േദവന പി രാജ മകള 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന ആർ ഭാര് 46

2 അഞപിയ എ ബി മകള 22

3 അജിത് എ ബി മകന 20

4 തങ വടവ മാതാവ 78
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 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽ സേലാചന  കടചൽകഴ

ി  പി  ഒ  മംഗലതേകാണം  എം  എസ  എ  മനിരതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34703/2021 30-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ശിവജാനം  െവങാനർ

പി  ഒ  െവണിയർ  വിതറതാൻവിള  സരസ്തി  ഭവൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക ഡി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021 -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 മിനി മധ മകള 50

2 സനികമാരി എസ എസ മകള 47

3 അനിൽകമാർ എസ എസ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ഡി ഭാര് 63

2 ദീപ സി എസ മകന 33

30th November 2021Revenue Department14193
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-33804/2021 28-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിത സി  ടി  സി 25/1189

ബാർടൺഹിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള സിനേമാൾ എൽ േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-33519/2021 28-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  എസ എൻ കഷൻ  ടി സി

41/682   പതനഗർ   സീറ്  നമർ  1  കരിയാതി   ഐരാണിമടം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  ഭാര് ബി പതാവതി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-50247/2019 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം   താലകില   പടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ   ടി എൻ തങപൻ നായർ  ടി സി

13/2083 രകിണി സദനം ആടറ െലയിൻ െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ    സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് രഗിണി 'അമ എസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിനേമാൾ എൽ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി പതാവതി ഭാര് 53

2 േരഖ പി കഷൻ മകള 32

3 അനാമിക പി െക മകള 30

4 ഐശ്ര് പി െക മകള 26
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േബാധിപിച അേപക   പടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-33807/2021 30-10-2021
 
 തിരവനനപരം   താലകില   വഞിയര   വിേലജില   താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ  രാമചനൻ എം  സി ആ

ർ ആർ എ 122 എ  ചിറകളം േറാഡ  തിരവനനപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  ഭാര് ജയലകി വി ,േബാധിപിച അേപക

വഞിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-33958/2021 28-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കീേഴാനയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സത്ൻ  ൈമതാനിവി

ള  തടതരികത്  വീട   േവേങാട   കടവർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് പസനകമാരി എസ േബാധിപിച അേപക

 കീേഴാനയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2021  -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 രഗിണി 'അമ എസ ഭാര് 73

2 ൈശലജ ആർ മകള 48

3 ശീലത ആർ മകള 46

4 സനിത ആർ ടി മകള 43

5 സ്പ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി വി ഭാര് 54

2 അകയ റാം മകന 26

3 അൈദ്ത റാം മകന 23
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നമര:ജി3-33805/2021 28-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  പി സധാകരൻ നായർ  ടി സി

28/1822  ശീനിലയം  അനനൻകര സീറ്  േഫാർട് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  ഭാര് ശീലത എസ ഡി േബാധിപിച  അേപക

വഞിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-33847/2021 28-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  അഥീല സൾഫികർ  അസ  ട

ി  സി  43/724  (1)  കണൻേതാപ്  മണകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  ബാങ്   മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട  ഭരതാവ സൾഫികർ അഹമദ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില   ടിയാന  18-03-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34700/2021 30-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി എസ ഭാര് 53

2 നിതിൻ എസ പി മകന 26

3 നയന പി എസ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലത എസ ഡി ഭാര് 64

2 േജ്ാതിഷ എസ നായർ മകന 46

3 ശീകാന് എസ മകന 41

4 െക രാജമ മാതാവ 92

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൾഫികർ അഹമദ ഭരതാവ 69

2 ഫാതിമ സൽഫികർ മകള 31

3 ആമിന സൽഫികർ മകള 26
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 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ  െവങാനർ മടയാട

് പി ഒ    േകാളിയർ   ആനനസദനതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  ഭാര് സമംഗല െജ  േബാധിപിച അേപക   െവങാനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ മാതാവ 85

2 സമംഗല െജ ഭാര് 66

30th November 2021Revenue Department14197
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 3 -34113/ 2021 30-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില കഴകടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ വി ,  പതവൽ പതൻ വീട

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴകടം  വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ശകനള , , േബാധിപിച അേപക

കഴകടം   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2021  -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 ശകനള മാതാവ 49
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-34702/2021 30-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മരകൻ  ഭഗവതിനട

ഇടവയിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അരൺ പിയദർശൻ എം എ  േബാധിപിച  അേപക   െവങാനര വിേലജ

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

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-23305/2021 30-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  െവങാനര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജയകമാർ  േകാവളം പി ഒ ക

െ എസ േറാഡ  സാരതി  നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ബിന ആർ  േബാധിപിച  അേപക   െവങാനര  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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34698/2021 30-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ നായർ ആർ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശ പിയദർശിനി എം എ മകള 36

2 അരൺ പിയദർശൻ എം എ മകന 34

3 അരൾ പിയ പതാപൻ എം എ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ആർ ഭാര് 44

2 അഞന െജ ബി മകള 19

3 പാർതസാരഥി െജ ബി മകന 16
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െവങാനർ  പി  ഒ   പനേങാട   അനിൽ  വിഹാർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ജയകമാരി പി േബാധിപിച അേപക

െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34366/2021 30-10-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക നാരായണൻ

െകാടങാനർ  പി  ഒ   പാേവാട   ചിങം  വിളാകം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ബി സഭാഷിണി  േബാധിപിച അേപക

വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34365/2021 30-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില  വടിയരകാവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ സി സബയ പിള

വടിയർകാവ  െകാടങാനർ പി  ഒ   കലേശഖരം   അമാചാൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  ഭാര്   എ കാനിമതി

േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   15-08-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാരി പി ഭാര് 71

2 സനിൽകമാർ എം മകന 50

3 എം സേരഷകമാർ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി സഭാഷിണി ഭാര് 82

2 എൻ സേരനൻ മകന 66

3 എൻ രാേജനൻ മകന 63

4 സധ എസ മകള 60

5 ലത മകള 57
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34363/2021 30-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവൻകടി െക  ൈടറാനിയം

 പി ഒ  ടി സി 78/5041 അമിളി ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  ഭാര് േരാഷനി േജാർജ  േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-08-2021  -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:ജി4-34364/2021 30-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈവ േമാഹനദാസ

െകാടങാനർ  പി  ഒ   പനകളം   പനയറവിളാകം   എം  ആർ  നിവാസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് രാധ െക  േബാധിപിച

അേപക   വടിയരകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ കാനിമതീ ഭാര് 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാഷനി േജാർജ ഭാര് 41

2 േരഷ ശിവൻ മകള 20

3 രാഹൽ ശിവൻ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ െക ഭാര് 61

2 താരാദാസ എം ആർ മകള 36

3 പവീൺദാസ എം ആർ മകന 33

30th November 2021Revenue Department14201
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 6 -13333/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാക കമാർ എസ  ബി

എൻ ആർ എ 75 ടി സി 38/ 729 കമകവിളാകം െലയിൻ   മരകട േറാഡ ചാല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഇനിര ആർ , , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6 -30593/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളിയാഴറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻനായർ , ശശികല

െചമഴനി  പി  ഒ  െചമഴനി  തലചിറ  വികാസ ഭവനിൽ  എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളിയാഴറ  വിേലജില   പേരതരെട  മകള ശരണ് , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ  യഥാകമം  22-07-2018, 09 -07 -2011  എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം

പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 4 -35776/ 2021 17-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   പാങപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിന എൻ  പാങപാറ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര ആർ ഭാര് 52

2 േസഹ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വികാസ ആർ എസ മകന 40

2 സജ ആർ എസ മകള 39

3 ശരണ് ആർ എസ മകള 26
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പാങപാറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീകാന് എസ ബി , , േബാധിപിച അേപക   പാങപാറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2003 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3 -35970/ 2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ വാസേദവൻ േപാറി  ടി സ

ി  28/  1330  ശിവദം  ശീകണേഠശ്രം  േഫാർട്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറാവശ്ങൾക്

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശ്ാമളകമാരി വി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാർ ബി ഭരതാവ 61

2 ശീകാന് എസ ബി  െചനാവിള പതൻവീട െചനാവർ
െചമഴനി പി ഒ പാങപാറ

മകന 37

3 ശീജിത് എസ ബി മകന 35

4 ശീത എസ ബി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമളകമാരി വി എസ മകള 65

2 പതജേദവി വി എസ മകള 62

3 വി രാമചനൻ മകന 57

4 എസ മഞ മകള 49
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-35251/2021 05-11-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില  കീേഴാനയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജി ജി  കറമൻവിളാകത

വീട കേണവാരം മഞമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് മഞ പി എസ  േബാധിപിച അേപക  കീേഴാനയല വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    15-

09-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞ പി എസ ഭാര് 44

2 ഗൗരി നനന മകള 20

3 ഗൗരി വനന മകള 17

4 ശാനമ ജി മാതാവ 70
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-29016/2021 09-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം വിേലജില  കഴിവിളാകത് പതൻവീട േവടമക്  തിരമല പി  ഒ എന

വിലാസതിൽ  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പാറകടി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന സി േമാഹനൻ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന  15-12-1978-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-34837/2021 10-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി  വിേലജില ആനയറ പി ഒ ഒരവാതിൽേകാട TC-79/333 (old) 91/561 (new

) മഖകാടിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനനാഥൻ റി െക    എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  ഭാര്  സശീല  എസ വി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  26-07-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി രാജൻ മകന 71

2 സി ശശി മകന 69

3 സി േമാഹനൻ മകന 68

4 എസ വിജയകമാരി (മരണെപട മകൻ കഷൻ കടിയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 62

5 രജനി െക െക (മരണെപട മകൻ കഷൻ കടിയെട മകൾ) പൗതി 41

6 ശാലിനി െക െക (മരണെപട മകൻ കഷൻ കടിയെട മകൾ) പൗതി 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല എസ വി ഭാര് 53

2 കാർതിക എസ നാഥ മകള 26

3 അനന കഷ ആർ മകന 23

30th November 2021Revenue Department14205
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-32158/2021 30-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  കലിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സേരനൻ  േനമം പി ഒ

െതനർ   േകാണതവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അരൺകമാർ എസ  േബാധിപിച അേപക  കലിയർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-33621/2021 30-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാർ  ശീകാര്ം പി

ഒ   ശീകാര്ം   െവഞാേവാട   പിരിയാേവാട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  ശീേദവി  പി  േബാധിപിച  അേപക

പാങപാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-31296/2021 30-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില കലിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി െഡയസി, സകമാരൻ കടി

െവളായണി പി  ഒ  വണിതടം  വലിയെപാറവിള വീടിൽ എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതരെട  മകന രാജീവ എസ േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവീൺകമാർ എസ മകന 33

2 അരൺകമാർ എസ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി പി ഭാര് 51

2 സരഭി സേരഷ മകള 29
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കലിയർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ   14-07-2016, 13-1-2006 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-33911/2021 30-10-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില കീേഴേതാനയല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കരണാകരൻ നായർ പി

കരണാകര വിലാസം  േനതാജിപരം പി  ഒ  ശാനിഗിരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്   മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ശീകമാർ െക  േബാധിപിച അേപക

കീേഴേതാനയല  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ   വിചാരണ നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന  14-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ഡി മകള 51

2 സജികമാർ എസ മകന 50

3 രാജീവ എസ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതാമണിയമ സി ഭാര് 70

2 ശീകമാർ െക മകന 48

3 ശീേരഖ എസ    (പേരതനായ മകൻ ഹരികമാർ െക യെട
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 47

4 ഗൗതംഹരി                  ( ടി   മകൻ  ) പൗതൻ 23

30th November 2021Revenue Department14207
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-26942/2021 24-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  കരിപവീട കാലടി കരമന  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േവലായധൻ ആശാരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന വരദരാജൻ വി  േബാധിപിച അേപക  മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന     20-01-1991-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 അംബിക റി  (മരണെപട മകൻ സദാശിവൻ ആശാരിയെട
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 61

2 സേനാഷ കമാർ എസ എ (മരണെപട മകൻ സദാശിവൻ
ആശാരിയെട മകൻ)

പൗതൻ 40

3 അഭിലാഷ എസ എ (മരണെപട മകൻ സദാശിവൻ
ആശാരിയെട മകൻ)

പൗതൻ 37

4 അരവിന് എസ എ (മരണെപട മകൻ സദാശിവൻ
ആശാരിയെട മകൻ)

പൗതൻ 35

5 തളസി വി (മരണെപട മകൻ േവണേഗാപാലൻ ആശാരിയെട
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 58

6 പവിത റി (മരണെപട മകൻ േവണേഗാപാലൻ ആശാരിയെട
മകൾ)

പൗതി 39

7 പശാന് വി (മരണെപട മകൻ േവണേഗാപാലൻ
ആശാരിയെട മകൻ)

പൗതൻ 36

8 കമൽരാജ വി (മരണെപട മകൾ വസനകമാരിയെട മകൻ) പൗതൻ 39

9 സജിത എ (മരണെപട മകൾ വസനകമാരിയെട മകൻ
വിമൽരാജിെൻറ

ഭാര് 33

10 ൈകലാസ വി എസ (മരണെപട മകൾ വസനകമാരിയെട
മകൻ വിമൽരാജിെൻറ

മകന 9

11 േദവരാജ വി െക (മരണെപട മകൾ വസനകമാരിയെട മകൻ) പൗതൻ 36

12 വിപിൻരാജ വി (മരണെപട മകൾ വസനകമാരിയെട മകൻ) പൗതൻ 33

13 സാബരാജ വി (മരണെപട മകൾ വസനകമാരിയെട മകൻ) പൗതൻ 32

14 വരദരാജൻ വി മകന 58

15 സിബി ബി എസ (മരണെപട മകൾ ലളിതാംബികയെട മകൻ) പൗതൻ 29

16 സബി ബി എസ (മരണെപട മകൾ ലളിതാംബികയെട മകൻ) പൗതൻ 27

17 ഉണികഷൻ വി മകന 55
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-34932/2021 16-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    മണകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ൈശലജകമാരി,

അംബികവിലാസം,  െനടങാട,  കരമന  പി   ഒ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്ങൾക്

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ രാധാകഷൻ വി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    15-06-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷൻ വി ഭരതാവ 56

2 അനന ആർ എസ മകന 20

3 അർജൻ കഷൻ ആർ എസ മകന 15

30th November 2021Revenue Department14209
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 4 -36276/ 2021 17-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ നായർ െക

മണികണേഠശ്രം പി ഒ േവറിേകാണം കഴിവിള SRA-C/2, TC 32/2572 ഗിരീഷ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ

മകന ഗിരീഷ കമാർ വി എ , , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 4 -36439/ 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാൻസിസ  ദാസ നഗർ കനപ

ഴ തകണാപരം ടി സി 18/ 1402 (3 ), 48/ 1491 അയണിവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിസബത് , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 4 -35621/ 2021 17-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തളസി വിശ്നാഥൻ ഭാര് 68

2 സേരഷ കമാർ വി മകന 53

3 സേനാഷ കമാർ വി മകന 50

4 ഗിരീഷ കമാർ വി എ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസബത് ഭാര് 57

2 അേജഷ എഫ മകന 34

3 അനീഷ എഫ മകന 33

4 േറായി എഫ മകന 32
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 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ എസ  േനമ

ം െപാനമംഗലം എൻ ജി നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജകമാരി എം , , േബാധിപിച അേപക

േനമം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2006  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -28736/ 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഇ വർഗീസ    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഈപൻ വർഗീസ , , േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-1983 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -34933/ 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    ടി സി 49/ 346 -1  വസനം വില

ല കമേലശ്രം മണകാട പി ഒ എന വിലാസതിൽ  േജ്ാതി കടി എം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

വസന െജ , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജകമാരി എം ഭാര് 52

2 നിത് ജി എൻ മകള 35

3 നിധീഷ എൻ ജി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഈപൻ വർഗീസ മകന 66

2 എലിസബത് വർഗീസ മകള 62

3 സേരഷ വർഗീസ മകന 57

4 സജിത വർഗീസ മകന 51

30th November 2021Revenue Department14211
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -34934/ 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ടി സി 50/ 261 െകാടപകഴി വീട

്  കാലടി  സൗത്  കരമന എന വിലാസതിൽ രാജേശഖരൻ ബി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഗിരിജ എസ , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -34868/ 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമകറ വീട േമനംകളം കഴകട

ം എന വിലാസതിൽ    വിജയമ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േമനംകളം  വിേലജില   പേരതയെട മകന ആർ േഗാപകമാരൻ നായർ ,  ,

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന െജ ഭാര് 64

2 ബബിത വി  െജ മകള 33

3 ബിജിത വി െജ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ എസ ഭാര് 60

2 താരേമാൾ മകള 38

3 മേനാജ ആർ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ േഗാപകമാരൻ നായർ മകന 60

2 ഉണികഷൻ നായർ ആർ മകന 55

3 സധകമാരി മകള 57

4 ജയകമാരി വി മകള 51
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നമര:ജി 2 - 34928/ 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാരണത് വീട 315 ഇടഗാമം

കരമം പി ഒ എന വിലാസതിൽ  സതീഷ കമാർ എ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പിയ ഒ ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2021-നം 01-07-2021  -നം ഇടയിൽ  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. 

 
നമര:ജി 4 - 35500/ 2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  പാങപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേബാസ  കാര്വടം പി ഒ

കാര്വടം  രമാ  മനിരതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പാങപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന ഐ , , േബാധിപിച അേപക

പാങപാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -26120/ 2020 03-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ടി  സി 49/  807 (1  )വിളയി

ൽ േസഹതീരം വീട മലിയിടം കളിപാൻകളം വാർഡ എന വിലാസതിൽ   െസൻകമാർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണകാട വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര്  സിജി െസൻകമാർ , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2016 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ ഒ ഭാര് 35

2 ുതി പി മകള 14

3 വിശാഖ എസ മകന 7

4 സശീല മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന ഐ ഭാര് 42

2 േഗാകൽ സി മകന 21
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിജി െസൻകമാർ ഭാര് 45

2 ആകാശ െസൻ മകന 25
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-33070/2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമനാഥൻ ജി  T.C. 30/1251

വിജയ  ഭവൻ   KRA-37  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െജ വിജയകമാരി   േബാധിപിച അേപക

വഞിയര  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. 

 
നമര:ജി3-33611/2021 25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഭരതൻ  മാലിനി മനിരം

പൗണകടവ വലിയേവളി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞിത്   േബാധിപിച അേപക   ആറിപ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-33612/2021 25-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജ വിജയകമാരി ഭാര് 70

2 രാേകഷ ശർമ  ആർ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ ഭാര് 81

2 മധ ബി പി മകന 54

3 മാലിനി ബി പി മകള 52

4 രഞിത്  ബി പി മകന 50

5 അജിത് ബി പി മകന 48
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 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷ എസ  പുകാട െസറിൽെമ

ന് േകാളനി കരിമണൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്     ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷിബ ആർ   േബാധിപിച അേപക

ആറിപ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-33610/2021 25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി രവീനൻ നായർ  സമതി,

ശീേവലി നഗർ, ൈകതമക് പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഹമലത എം ആർ   േബാധിപിച അേപക

 വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-33609/2021 25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരികഷൻ  അമാടി,  T.C.

82/4080,   MRRA-13,  മാതവിളാകംെലയിൻ,  മൂർ േറാഡ,  വഞിയർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ബാങ്  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ശീകമാരി എസ    േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബ ആർ മകന 32

2 ഷിമ ആർ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഹമലത എം ആർ ഭാര് 65

2 നിതിൻ രവീനൻ മകന 36

3 നീത രവീനൻ മകള 29
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നമര:ജി3-33608/2021 25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ എം  T.C.

27/861 (2), അതാണിെലയൻ,  ARA 86, വഞിയർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ് മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സജല ബി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-33606/2021 25-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഉഷാകമാരി,  െകാല

്ലർ  േതാടവരമിൽ  വീട,  കണൻമല  M.C.P.O.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ചനബാബ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-33527/2021 25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവരാജൻ  T.C. 43/558 (1),

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാരി എസ ഭാര് 59

2 ജയകഷൻ എച് മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജല ബി മകള 50

2 ജയലകി ബി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനബാബ എസ ഭരതാവ 58

2 േഗാകല യ സി മകള 23

3 േഗാപിക യ സി മകള 22

4 കഷമ മാതാവ 64
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െതെകമടമിൽ വീട, കമേലശ്രം വാർഡ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സംഗീത എസ പി  േബാധിപിച അേപക

മടതറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-12311/2021 15-03-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാക കമാർ  ജി  Central

Excise  &  Customs  Quarters  No.  5,  വലിയതറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധിനിറാണി ബി പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-33803/2021 25-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമണിയമ  T.C. 18/471,

സരിത് പാൽകളങര ൈകതമക് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന സതീഷ ആർ    േബാധിപിച അേപക

വഞിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സംഗീത എസ പി ഭാര് 50

2 അതൻേദവ ഡി എസ മകന 29

3 സസിതേദവ ഡി എസ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധിനിറാണി ബി പി ഭാര് 47

2 േരഷമ അേശാക മകള 25

3 കഷ അേശാക മകള 13
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരിത ആർ മകള 45

2 സതീഷ ആർ മകന 43
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-33607/2021 25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി േഗാപി  T.C. 29/441, TRA

250,  െവളിവിളാകത  വീട,  േതങാപര  ൈലൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകള മഹാലകി സി ജി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-33334/ 2021 25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകകമാർ T,  V.V.

നഗർ, ഹൗസ നം. 62 , അേശാകം, കിണപർ വാർഡ,  N.C.C. േറാഡ, േപരർകട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ജയലകി എസ    േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-33340/2021 25-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ഭാര് 65

2 മഹാലകി സി ജി മകള 41

3 ശിവകമാർ ജി മകന 40

4 റാണി സി ജി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി എസ ഭാര് 51

2 അഞന അേശാക മകള 30

3 അഖിൽ അേശാക മകന 26

4 സശീല എ മകള 74
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 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജേഗാപാൽ െക,  PRA-12,

 േരാഹിണി,  കനബംഗാവ ,  മേകാലയൽ പി  ഒ  ,  കടപനകന്  ഔട്േഗാത്    എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കടപനകന് വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് കമദകമാരി ബി  േബാധിപിച അേപക  കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-33514/2021 25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ൈമതീൻ എ,  െനൽപള

ി  ഹൗസ,  ഐരാണിമടം,  മണകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അഫസൽ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-33370/2021 25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കഷൻകടിനായർ  ൈകലാസ

,  TC 4/1330,    കറവൻേകാണം,  കവടിയാർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക സി പതകമാരി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമദകമാരി ബി ഭാര് 60

2 രാഹൽ ആർ മകന 35

3 രാേകഷ ആർ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഫസബീവി ഭാര് 55

2 ൈഫസൽ മഹമദ മകന 37

3 മഹമദ അഫസൽ എം മകന 33

4 ഫാതിമ ഹനീഷ മകള 31

5 ഐഷ എം മകള 24
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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. 

 
നമര:ജി2-33511/2021 25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹൈസൻഖാൻ എൻ,

TC 49/90(1), റഫീകമൻസിൽ, കമേലശ്രം, മണകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദാബീവി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-33513/2021 25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ പി ഷൺമഖം,  TC 41/100,

KRP  നിവാസ,  പഠനവ  െലയൻ,  മണകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനനി എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021 -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 െക സി പതകമാരി ഭാര് 76

2 െക രാജേശഖർ മകന 55

3 ഇനേശഖർ െക നായർ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദാബീവി എസ ഭാര് 61

2 എച് മഹമദ റാഫി മകന 43

3 റഫീക  എസ മകള 41

4 എച് മഹമദ ഷാഫി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനനി എസ ഭാര് 46

2 ദീപശീ മകള 28

3 സദർശനൻ എസ മകന 25
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നമര:ജി2-33341/2021 25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ആർ രാജേശഖരൻ നായർ,

 TC  5/221,  NRA-11,  അനി  നിവാസ,  േപരർകട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സരജ ആർ

നായർ   േബാധിപിച അേപക കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-08-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34352/2021 30-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരർകട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതനാഭായ  എസ,  പാവി

ള പതൻവീടിൽ, കാവടിതലയൽ, മണികേണശ്രം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരർകട  വിേലജില   പേരതയെട മകള ശഭ ആർ

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34351/2021 30-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികല െജ ആർ,  േഗാകലം

,  മണറേകാണം,  TC  2415  (5),  വടിയർകാവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബാല ഡി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരജ ആർ നായർ മകന 47

2 ചാനിനി ആർ നായർ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശഭ ആർ മകള 39
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാല ഡി ഭരതാവ 62

2 േഗാകൽ ബി മകന 28

3 ൈമഥിലി എസ ബി മകള 22
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -27127/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസതമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    6  സി ൈവറ് െഹവ

ൻ ഇലങം േറാഡ ആൽതറ നഗർ െവളയമലം എന വിലാസതിൽ  പറകനത് കരണാകരൻ കടിഎനയാളെട

അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

ശാസമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമ െക കടി , , േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം  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

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -2628/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   T C  4/ 750 BCRA  C-1ഹണി

ലാന്സ  കവടിയാർ  പി  ഒ  എന വിലാസതിൽ  െക  ആർ  നാരായണൻ നായർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് പി  ജയഭാരതി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 - 25215/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി സി 9/ 46 (1 )ൈഷൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ െക കടി ഭാര് 52

2 േസ്ത െക കടി മകള 29

3 സിദി െക കടി മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ജയഭാരതി ഭാര് 73

2 വിപിൻ നാരായണൻ മകന 49

3 വീണ ജയഭാരതി മകള 46
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എസ എസ േകാവിൽ  െലയൻ കവടിയാർ  എന വിലാസതിൽ   ഇ  ശശിധരൻ എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം  വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് സഗണ ശശിധരൻ , , േബാധിപിച അേപക  ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2011 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -26064/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം ജിലയിൽ     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   കതപാലംവീട നടർ െകാലായിൽ അമരവിള പി

ഒ െകാലയിൽ എന വിലാസതിൽ  േമാഹനചനൻ െക എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ബബിത എസ , , േബാധിപിച അേപക

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

ടിയാന    27-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 - 27378/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   സ്ദേകാർണർ ടി സി 48/ 542

-3 കലാടമക് മണകാട പി ഒ എന വിലാസതിൽ എസ ജമാലദീൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന

മഹമദ ഹാഷിം , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഗണ ശശിധരൻ ഭാര് 66

2 േഡാ.ൈഷനി ശശിധരൻ മകള 40

3 ൈഷൻ ശശിധരൻ മകന 47

4 ഡി ഷജിനി ശശിധരൻ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബബിത എസ ഭാര് 46

2 ദീപി േമാഹനചനൻ മകള 23

3 ദിവ് േമാഹനചനൻ മകള 21

4 ദർശന േമാഹനചനൻ മകള 19
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2 -26490/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി സി 49/ 354(3 ), 69/ 368 െനഫ

്  പയറകപം  കമേലശ്രം  മണകാട  എന വിലാസതിൽ മഹമദ ഈസബാബ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണകാട വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് നജമ ബീവി മഹമദ ഇസബാബ , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -23353/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ടി സി 39/ 1565  േരാഹിണി

മണകാട  പി  ഒ  എന വിലാസതിൽ  എസ ശിവസബഹണ്ം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്     നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

സരസ്തി െക , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-1992 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസമ ബീവി ഭാര് 67

2 ഇല്ാസ മഹമദ മകന 49

3 മഹമദ ഹാഷിം മകന 44

4 നിസാമനിസ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നജമ ബീവി മഹമദ ഇസബാബ ഭാര് 56

2 നസറിൻ മഹമദ ഇബതിസം മകള 29

3 ഇസറ മഹമദ ഇസബാബ മകള 26

4 ഫിറാസ മഹമദ ഇസബാബ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി െക ഭാര് 90

2 ജയറാം എസ മകന 70

3 ഭഗവതി എസ മകള 69

4 കാനിമതി എസ മകള 67
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നമര:ജി 2 -23344/ 2021 09-11-2021
 
  തിരവനനപരം   ജിലയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   പാണംവിള  വീട  മരതർ  െനയാറിൻകര  എന

വിലാസതിൽ  എൻ കടൻ നായർ ,  ശാരദാമ ബി എനിവരെട   അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതരെട  മകള ഉഷ  െക എസ , , േബാധിപിച അേപക

 മണകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം    30-05-2003 , 19-01-2007 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട

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. 

 
നമര:ജി 2 -27790/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസഫി േകാേടജ ചിറാറമക്

കണിയാപരം എന വിലാസതിൽ  സീഫൻ െജ പി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േമനംകളം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ടീസ ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -28157/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   അമലകം വീട േകാഴിേയാട െലയ

ൻ അമ റസിഡൻസി ARA 110 പാൽകളങര എന വിലാസതിൽ േമാഹനൻ യ എസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ

5 ചിതേലഖ എസ മകള 66

6 ശിവരാജ എസ മകന 64

7 ചിദംബരം എസ മകന 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ െക എസ മകള 58

2 ഉദയ െക എസ മകള 50

3 െക എസ സേനാഷ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടീസ ഭാര് 62

2 െസഫി അേനാണിറ മകള 32

3 ഫാങാ സീഫൻ മകള 30
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ഭാര് സിന പി ആർ , , േബാധിപിച അേപക   േപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന പി ആർ ഭാര് 50

2 േദവി ആർ േമാഹൻ ( ആദ് ഭാര്യിെല മകൾ ) മകള 32

3 വിജി ആർ േമാഹൻ  ( ആദ് ഭാര്യിെല മകൾ ) മകള 30

4 അമൽ എസ േമാഹൻ  (  രണാം  ഭാര്യിെല മകൻ ) മകന 22
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -28385/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കലാവിള പതൻ വീട

KRWA-134 ഈയംവിള തിരമല എന വിലാസതിൽ മണിയൻ എ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന

സേരഷ എം , , േബാധിപിച അേപക  ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -31282/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർകാഡിയ ഡി -42 ശീേദവ

ി നഗർ കരമന എന വിലാസതിൽ  െക രാേജനൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമണി ബി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -33706/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ടി സി 2/ 3281 എസ സി റി നഗർ 191

 അകരവിള വീട േദവി വിലാസം പടം പി ഒ എന വിലാസതിൽ െക അപകടൻ നായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ എം മകന 52

2 സനിത കമാരി ബി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമണി ബി ഭാര് 75

2 മീര ആർ മകള 46

3 േശഖർ ആർ മകന 41
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നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് എം േദവകിയമ , , േബാധിപിച അേപക   പടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -33707/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി സി 12/ 52 ബണിൽ വീട വഞിയ

ർ എന വിലാസതിൽ  പി സമതി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽ , , േബാധിപിച അേപക   പടം വിേലജ

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

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -33700/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി സി 9/ 2010 (3 )ആദർശ

ഇടപഴിഞി  ശാസമംഗലം  പി  ഒ  എന വിലാസതിൽ  രതനമ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ശാസമംഗലം  വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ മേഹനൻ എം , , േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം േദവകിയമ ഭാര് 80

2 ഡി േഹമലത മകള 56

3 സനിത മകള 52

4 എ എസ സനിൽകമാർ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽ മകന 40

2 സജ മകള 41

3 അനിൽകമാർ എസ മകന 35

30th November 2021Revenue Department14231
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നമര:ജി 2 -31232/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പറയൻ വിളാകതവീട ദയാ

നഗർ കടപനകന് പി ഒ എന വിലാസതിൽ  ശീലാസ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കടപനകന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഉഷ ആർ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -33337/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  228 (11/ 165 )ഹാർവിപരം

േപരർകട പി ഒ   എന വിലാസതിൽ  സണി ഐ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എസ േമരികടി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -33338/ 2021 09-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ മേനാഹരൻ ഭരതാവ 81

2 മേഹനൻ എം മകന 42

3 വീേരനൻ എം മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ആർ മകള 53

2 ആർ ഷീല മകള 51

3 ബിന എസ ആർ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി എസ ഭാര് 56

2 സിന എസ മകന 32

3 സിജ എസ മകന 24

4 സിനജ എം മകള 27

14232 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
  തിരവനനപരം  താലകില  കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    കാങാലിൽ മരിയനഗ

ർ  കടപനകന്  പി  ഒ  ഔട്േഗാത്  എന വിലാസതിൽ െക  എം  ൈനനാൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന്  വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് എലിസബത് എം , , േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -33336/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    േഗാകലം (H) DBRA 4

0  നനൻേകാട  കവടിയാർ  എന വിലാസതിൽ വാസേദവൻ വി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

എ സതികമാരി , , േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -33521/ 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അന ഭവൻ ടി സി 21/ 2026

തളിയൽ കരമന എന വിലാസതിൽ  ശാന എസ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള അനിത എസ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത് എം ഭാര് 70

2 അനമ ൈനനാൻ ഇ മകള 51

3 സസനാമ ൈനനാൻ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ സതികമാരി ഭാര് 66

2 േസാഫിയ േപംകമാർ മകള 41

3 വി എസ ദീപ മകന 34
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത എസ മകള 51

2 സനിത എസ മകള 48
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-34701/2021 21-10-2021
 
 തിരവനനപരം  ജിലയിൽ     താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ബാലരാമപരം കടചൽകഴി പി ഒ പനയറകന്  ഒലിവ

് എന  വിലാസതിൽ ബിജി എസ കമാർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സജികമാർ ഡി േബാധിപിച

അേപക   െവങാനര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജികമാർ ഡി ഭരതാവ 52

2 ലിജി എസ ബി കമാർ മകള 26

3 സിജി എസ  ബി മകള 23

30th November 2021Revenue Department14235
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-35196/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില  െചറവയല വിേലജില  ശീകാര്ം േപാങംമട TC-8/191 (1) അഥർവതിൽ താമസിചവരവ

െ  അനരിചേപായ  ആർ  ചനേശഖരൻ  നായർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സധ  േബാധിപിച അേപക െചറവയല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  20-08-2021-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:ജി4-38176/2021 23-11-2021
 
 തിരവനനപരം  ജിലയിൽ   ഒറേശഖരമംഗലം പി ഒ വിളവർേകാണം ഹൗസ എന വിലാസതിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  സനി മാധവൻ ഡി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ കമാർ റി സേനാഷ  േബാധിപിച അേപക  േപരരകട

വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന     23-10-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-36708/2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില േനമം വിേലജില  പാപനംേകാട പി ഒ ൈകമനം KRA-45A അടിമാവങൽ എന വിലാസതിൽ

 താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐസക് േതാമസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ ഭാര് 65

2 അജന ചനൻ മകള 37

3 അഭിലാഷ ചനൻ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാർ റി സേനാഷ ഭരതാവ 49

2 പണവ െക എസ മകന 16
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ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് കമാരി ബിന എ എസ  േബാധിപിച അേപക

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

ടിയാന  07-05-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-36702/2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില േനമം പി ഒ േനമം UPS െലയിൻ അഞനം    TC 53/2466 (2) എന

വിലാസതിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയകമാർ ബി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ലാലി വി േബാധിപിച അേപക  േനമം

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

16-10-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-36115/2021 19-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില അണരേകാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   െക വികമൻ നായർ

വനനം കരർ േപാതൻേകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്   എം നിർമല കമാരി  േബാധിപിച അേപക  അണർേകാണം

വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന     30-07-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി ബിന എ എസ ഭാര് 47

2 ആൻ േമരി ഐസക് മകള 15

3 ആേരാൺ ഐസക് മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലാലി വി ഭാര് 49

2 അമൽ െജ കമാർ മകന 23

3 അഞന എൽ മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി4-34734/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  വടിയരകാവ വിേലജില  വടിയർകാവ പി ഒ കപ VARA-551 TC 34/634 എന വിലാസതി

ൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ബി സേനാഷ ബാബ   എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് െക എൻ അംബിക േദവി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-10-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 എം നിർമല കമാരി ഭാര് 64

2 വിനിത വി എൻ മകള 38

3 വിനയ വി എൻ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എൻ അംബിക േദവി ഭാര് 62

2 അരൺ ബാബ സേനാഷ മകന 37

3 അതൽ എസ മകന 32
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-34693/ 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പൗേലാസ  കമിയകകം ഹൗസ,ട

ി  സി  99/694  ,വലിയേവളി  പി  ഒ  ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതനെറ മകള റീന , , േബാധിപിച അേപക   ആറിപ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-12-1995  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3-28959/ 2021 08-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് േതാമസ  ടി സി 26/

2058 (3 ),നിബ വില, െസൻറ േജാസഫ ൈലൻ, ജി പി ഒ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകള നീബ േജാർജ്

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34622 / 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജി ശീേദവി , ജി ജിആർ എ -

81,പളിമടിൽ ഹൗസ ,വി  വി  േറാഡ ,വഞിയർ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി പൗേലാസ ഭാര് 75

2 െപടീഷ് െജയിംസ മകള 47

3 റീന മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നീബ േജാർജ് മകള 29

2 കര്ൻ േജാർജ് മകന 35
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ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട മകള പി  എസ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3-34988 / 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി സര്നാരായണൻ  ടി സി 36

/  1569-32  ,പമാഗ  പദകിണ  അപാർട്െമൻറസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മടതറ വിേലജില   പേരതയെട  ഭരതാവ എസ

സര്നാരായണൻ , , േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34945 / 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വനജാകി പി  ശശിഭവൻ,പു

കാട  െസറിൽെമൻറ  േകാളനി  ,കരിമണൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷബാബ എസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എസ ഗിരിജാേദവി മകള 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ സര്നാരായണൻ ഭരതാവ 71

2 േശഖർ സര്നാരായണൻ മകന 43

3 എസ ശീകാന് മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷബാബ എസ മകന 56

2 അനിതകമാരി വി മകള 55

14240 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി3-34779 / 2021 16-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   അയിരപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം അയപൻ നായർ

െതങവിള  വീട,കനംപറം  ,അണർേകാണം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അയിരപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  െക ജി

ശ്ാമളകമാരി , , േബാധിപിച അേപക   ആയിരപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-35649/ 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   അണരേകാണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ പി എ , മഹി

മ ഭവൻ ,പാറയിൽവീട ,പാവേകാണം ,േപാതൻേകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണരേകാണം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അർപിത , ,

േബാധിപിച അേപക   അണരേകാണം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34783/ 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആയിരപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിതമ  പതവൽപതൻവീട

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയിരപാറ വിേലജില   പേരതയെട മകന മരളീധരൻ നായർ െക , , േബാധിപിച

3 ബിന വി മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ജി ശ്ാമളകമാരി ഭാര് 70

2 ദീപ നായർ െക എസ മകള 48

3 രാേകഷ എസ എ മകന 45

4 പീത നായർ എസ എ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അർപിത ഭാര് 54

2 മഹിമ മകള 30

3 ദിനപിയൻ മകന 29

4 കൗസല് മാതാവ 84

30th November 2021Revenue Department14241
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അേപക   അയിരപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34625/ 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ശാനകമാരി അമ , ടി സ

ി 28-2787,ശാനിഭവൻ ,െക ആർ എ സി 19 ,െചടികളങര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹരീഷമാർ എൻ , ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34782 / 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  ജിലയിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ സീഫൻ  സനിൽഭവൻ ,താെഴ പാങാല,ഓലതാന

ി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 അണരേകാണം വിേലജില   പേരതനെറ മകള വിനിത സീഫൻ , , േബാധിപിച അേപക   അണരേകാണം 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 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 മരളീധരൻ നായർ െക മകന 51

2 ശീലാൽ എസ    ( മരണെപട മകൻ ശീകമാറിെൻറ  മകൻ ) പൗതൻ 28

3 അരൺലാൽ എസ ( മരണെപട മകൻ ശീകമാറിെൻറ  മകൻ
)

പൗതൻ 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത എസ എൻ മകള 53

2 സിത എസ മകള 49

3 ഹരീഷമാർ എൻ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

14242 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

1 അനിത എ എസ മകള 55

2 വിനിത സീഫൻ മകള 51

3 ഇനചഡൻ                   മരണെപട മകൻ
സനിൽകമാറിെൻറ

മകന 27

4 ഇനചഡൻ                   മരണെപട മകൻ
സനിൽകമാറിെൻറ

മകന 21
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-34781/ 2021 16-11-2021
 
  തിരവനനപരം   ജിലയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമരാവതി  പി   സനിൽ ഭവൻ ,താെഴ  പാങാല

,ഓലതാനി െനയാറിൻകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അണരേകാണം വിേലജില   പേരതയെട മകള വിനിത സീഫൻ , , േബാധിപിച

അേപക   അയിരപാറ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34612/ 2021 16-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  രഘനാഥൻ ,കടയിൽവീട

മാവർതലേകാണത് മറി ,േപാങംമട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാഹനകമാരി എൽ എസ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-1982  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34697/ 2021 16-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ എം ,        1  /498

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത എ എസ മകള 55

2 വിനിത സീഫൻ മകള 51

3 ഇനചഢൻ   ( മരണെപട മകൻ സനിൽകമാറിെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 27

4 ഇനചഢൻ    (മരണെപട മകൻ സനിൽകമാറിെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനകമാരി എൽ എസ ഭാര് 69

2 അരൺ ആർ മകന 41
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,മണകാടിൽ  വീട,സധീഷനഗർ  ,െനഹറ  ജംഗഷൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീത എസ ടി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34627/ 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി പരേമശ്രൻ പിള , ടിസി 28

/ 255,ഒറകാൽ െതരവ ,ൈകതമക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസമ , , േബാധിപിച അേപക

വഞിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2007  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34626/ 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശീനൻ ആർ ,  ടി സി13/

1145(2),െക  ആർ എ 62  എ ,ൈവശാഖം  ,കണമല ,എം  സി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  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 ഗീത എസ ടി മകള 60

2 നിർമല മകള 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസമ ഭാര് 70

2 ഗീതാ രാമചനൻ മകള 51

3 േഗാവിന് പി മകന 49

4 രേമഷ പി മകന 46
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നമര:ജി3-34624 / 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകണൻ നായർ ടി െക , ടിസി

28/ 2056 -1 ,തിരവമാടി േഫാർട് പി ഒ , എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല എസ നായർ , , േബാധിപിച അേപക

 വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34695/ 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ എസ െജ ഭവൻ ,കഞാലംമട

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

സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആതിര എൽ , , േബാധിപിച അേപക   ആറിപ വിേലജ

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

04-2014  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34610/ 2021 16-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   ഉളര വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  രാജമ പി   ലകിഭവൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി രാധ ഭാര് 67

2 ആർ ബിന മകള 49

3 ബീന ആർ മകള 47

4 ബിനിൽകമാർ എസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല എസ നായർ ഭാര് 60

2 അനനസായി ദീനാനാഥ മകന 25

3 സായി ശീലകി മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആതിര എൽ മകള 29
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,േപരർേകാണം ,ശീകര്ം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീനിവാസൻ സി , , േബാധിപിച അേപക

ഉളര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021  -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. 

 
നമര:ജി3-34780/ 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആയിരപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിബ ടി  കണയതേമെല വീട

്  ,ഗരേദവപരം ,േചേങാടേകാണം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയിരപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജിത എസ , , േബാധിപിച അേപക

അയിരപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-10-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34628 / 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാശിവൻ എ  ഗീതാഭവൻ,ടി സ

ി  28/  2359  ,െചടികളങര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകള െക ആർ ഉഷാകമാരി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ആർ മകള 64

2 ബാബ സി മകന 66

3 ശ്ാമള ആർ മകള 62

4 തളസി സി മകന 57

5 ശീനിവാസൻ സി മകന 56

6 ശിവൻ സി മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത എസ ഭാര് 36

2 അമൽ എസ മകന 13

3 ദാസമ മാതാവ 64
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ആർ ഉഷാകമാരി മകള 52

2 െക ആർ ശാനകമാരി മകള 57

3 െക ആർ ഗീതാകമാരി മകള 55

4 രാധാകഷൻ മകന 50
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-34821 / 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം േമാഹനൻ നായർ ,

ശ്ാമളാലയം  ,ചാനാങര  പി  ഒ  ,കണിയാപരം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഠിനംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയകമാരി വി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-36547/ 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി കഞവറീത,കനപഴ പി ഒ ,

 പാേറേകാണം,സി  എസ ഐ ചർചിന സമീപം,കാഞിരപറമൻ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതയെട മകന

േജാൺസൺ െക െക , , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021  -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. 

 
നമര:ജി4-16744/ 2021 17-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാരി വി ഭാര് 51

2 ഹിമ െജ നായർ മകള 28

3 കിരൺ എം നായർ മകന 26

4 ഗൗരികടി അമ മാതാവ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാമിനി െക െക മകള 58

2 േസാഫി െക െക മകള 57

3 െമറീനാ  േജാർജ മകള 53

4 േജാൺസൺ െക െക മകന 51
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  തിരവനനപരം   താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പഭാകരൻ നായർ

സായിഗിഫ് ,ടി സി 8/1466-2 ,തിരമല   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ മകള പജിത പി ജി , , േബാധിപിച അേപക

തിരമല   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-36277/ 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി േഗാപാലകഷൻ  ടിസി

31/499 ,ഐശ്ര്,ഹൗസ നമർ 107,ഇനിരനഗർ,േപരർകട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടി മതലകി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-36279 / 2021 17-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി നായർ വി  ,

മണികൺേഠശ്രം പി ഒ ,വടിയർകാവ ,േമലതേമെല ,ടി സി 33/ 114 ,എം എം  ആർ എ  -236 ,കിഴേകേമലത്   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട

വിേലജില   പേരതനെറ മകന പതകമാർ െക , , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗ പി നായർ ഭാര് 66

2 പജിത പി ജി മകള 42

3 പതിഭ പി ജി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി മതലകി ഭാര് 71

2 സംഘമിത എം മകള 47
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നമര:ജി4-36280 / 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല സി ,ബാഹേലയൻ എസ

െനടയം  പി  ഒ  ,എസഎൻ  ആർ  എ  -30  ,പലരി   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ൈഷജ ബാബ ബി

എൽ , , േബാധിപിച അേപക   േപരരകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   27-04-2019 -ലം ടിയാൻ 24-5-2021-ലം മരണെപടതായം പേരതരെട

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. 

 
നമര:ജി4-36404/ 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷപവലി എൽ  ടി സി 19 /

2287,ലകി ഭവൻ ,വടവിള ,തിരമല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതയെട മകന രതീഷ വി പി , , േബാധിപിച അേപക

തിരമല   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-36405/ 2021 17-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി എം ഭാര് 76

2 വിേനാദകമാർ കഷൻകടി നായർ മകന 54

3 പതകമാർ െക മകന 52

4 ശീകമാർ െക മകന 50

5 ശീകണൻ നായർ െക മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷജ ബാബ ബി എൽ മകള 56

2 ഷാജി ബാബ ബി എൻ മകന 53

3 ൈബജ ബാബ ബി എൽ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീഷ വി പി മകന 46

2 രജിത വി പി മകള 41
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 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമഷ വി പി  ,ൈഷൻ വില,ടി

സി18/1878,48/2479,ജയഗർ,െജ ആർ എ -418 ,തിരമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ രതീഷ വി പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-36858/ 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാഹേലയൻ പിള എൻ ,

വടിയർകാവ പി ഒ ,െകാടങാനർ ,തിടമംഗലം ,പലരിനഗർ ,േതകളം ,വി പി 11 /1033  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വടിയരകാവ  വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് വസനകമാരി അമ  േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34276 / 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങാപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം പിള  പടമാംമട

,ശീകാര്ം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാങാപറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അലി േബാധിപിച അേപക   പാങാപറ വിേലജ

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

10-2009  -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 രതീഷ വി പി സേഹാദരൻ 46

2 രജിത വി പി സേഹാദരി 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി അമ ഭാര് 70

2 നവനീത ബി വി മകന 38

3 നിജേലഷ ബി വി മകന 36
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അലി മകന 58

2 ഷാജഹാൻ ഇ മകന 55

3 അബൽ ജബാർ ഇ മകന 52

4 ആരിഫ ബീവി മകള 47

5 അബൽ മനാഫ മകന 46

6 നബീസ െജ മകള 41
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-33432/ 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളിയാഴറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി േഗാപിനാഥൻ നായർ

കല്ാൺ,അണിയർ ,െചമഴനി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഉളിയാഴറ   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിര പി , , േബാധിപിച അേപക

ഉളിയാഴറ    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2011  -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:ജി6-26794/ 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാജമാൾ, കഷ ,ടിസി45/

4831  ,I I  സീറ്  ,യമനനഗർ  -61  ,മണകാട  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള മലിക സബമണ്ം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-33086/ 2021 10-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉദയകമാർ , ശാരദ മനിരതി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര പി ഭാര് 69

2 അനജ ജി ഐ മകള 41

3 അനീഷ േഗാപി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക സബമണ്ം മകള 55

2 െസൽവി ആർ മകള 54

3 ആർ മഹാലകി മകള 49
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ൽ ,ശീകാര്ം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാരദാഭായി വി , , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-05-2010  -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:ജി6-31220 / 2021 10-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഫാറൻസ ൈപേലാ  േപടപ

ി ഒ ,ചായകടി േറാഡ ,ടി  സി 75 /  1140 ,93 /  1328 ,നയ ഹൗസ നമർ 121   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകമളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന

േജാർജ് ബി ആർ , , േബാധിപിച അേപക   കടകമളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2021  -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. 

 
നമര:ജി6-34581/ 2021 11-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയമ ,     ഗൗരി ഭവൻ,ടിസ

ി 23/ 355,വലിയശാല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ശിവകമാർ , , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ

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

07-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദാഭായി വി ഭാര് 54

2 അഖില യ എസ മകള 22

3 അഖിൽ യ എസ മകന 20

4 സേലാചന െജ മാതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയ രഞജിത് മകള 65

2 േജാർജ് ബി ആർ മകന 63

3 ബി ആർ േജായ മകന 57

4 ജീന പീറർ മകള 54
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-34583 / 2021 10-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ പി , കഷ ഭവ

ൻ ,ആര്നാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധാകമാരി െജ , , േബാധിപിച അേപക   െവയിലര വിേലജ

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

08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവകമാർ മകന 44

2 സേരഷകമാർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധാകമാരി െജ ഭാര് 61

2 കഷപിയ ജി എസ മകള 42

3 കഷ പവീൺ ജി എസ മകന 41
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-34585/ 2021 10-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പഭാകരൻ , ടിസി 16/

699,മടിപര േറാഡ,ജഗതി ,ൈതകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി ഭായി ,  ,  േബാധിപിച അേപക

ൈതകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2019  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-34586 / 2021 10-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലതീഫ എം , കരമന പി ഒ

,കഞാലംമട  ,ടിസി20/  1432  (2  ),അറഫ  മൻസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നസീമ എൻ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-34584/ 2021 10-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി ഭായി ഭാര് 70

2 സേനാഷകമാർ പി മകന 43

3 പദീപ പി മകന 41

4 ജയൻ പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ എൻ ഭാര് 46

2 മഹമദ ബിലാൽ എൽ മകന 23

3 മർയം എൻ മകള 21

4 ഇബാഹിം ഹസനൽബന മകന 14
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 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാലീന ജയരാജ  ടിസി -24 / 17

4  ,ശീധരം  ,ശാസാംേകാവിൽ േറാഡ ,ൈതകാട പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീരാജ െജ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-34838 / 2021 10-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി അമ  കരികകം

,ടിസി 79 /  741,േതാടപറത് വീടിൽ, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകമളി വിേലജില   പേരതയെട മകള ദിവ് എസ , , േബാധിപിച അേപക

കടകമളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-34278 / 2021 10-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവമ , വലിയശാല ,സീതാലക

ി  ഭവനം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മരകൻ എൻ , , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ

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

08-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീരാജ െജ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ എസ മകള 45

2 ദിവ് എസ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി6-34537/ 2021 10-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നായർ െക , തിരവലം പ

ി ഒ ,ടിസി 57 / 3179 ,വിേനാദഭവൻ , എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനാദകമാർ െക , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 മരകൻ എൻ മകന 48

2 റാണി വി മകള 43

3 രാജൻ എൻ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദകമാർ െക മകന 50

2 വിനിതകമാരി മകള 46
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-33296/2021      10-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽ കഷണമ  കരമന

െതലങെചടി  െതരവ  TC-20/2242  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക  ചിദംബരം , കരമന  െതലങെചടി

െതരവ  TC-20/2242 , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2021  -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. 

 
നമര:ജി 6-33693/ 2021   10-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലസബമണ്ൻ    കരമന

ശീേദവി  നഗർ   TC  20/2788  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഈശ്ർ , കരമന  ശീേദവി നഗർ  TC

20/2788, േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6-33692/2021    10-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ചിദംബരം ഭരതാവ 81

2 െക സി അനരാധ മകള 51

3 െക സി അനിതാറാണി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിദംബരം മാതാവ 76

2 ഇനിര എം ഭാര് 53

3 ഐശ്ര് ബി ഐ മകള 29

4 ഈശ്ർ ബി ഐ മകന 24

14260 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥ അയർ ,പാർവതി

അമാൾ എനിവർ   കരമന പി ഒ  പളിമട സീറ് Tc 20/2484 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതരെട  മകന ശങരമർതി ,

കരമന പി ഒ  പളിമട സീറ് Tc 20/2484, േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം   08-12-1993 ,19 -12 -2019 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതരെട   നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശങരമർതി മകന 56

30th November 2021Revenue Department14261
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 6 -32221/2021   25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താണ മർതി  െചനിട പി ഒ

,ൈതകാട ,TC -38/737 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശാനി  ജി  ,  െചനിട പി  ഒ ,ൈതകാട ,TC -38/737,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021 -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. 

 
നമര:ജി 6-31971/ 2021   25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസമ വി  തറവികൽ പി

ഒ  ,ആകളം  ,TC  6/1646,പതവൽ  പതൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതയെട മകള രാജമ ,

തറവികൽ പി ഒ ,ആകളം ,TC 6/1646,പതവൽ പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6-32287/2021    25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികണൻ  ബീച് പി ഒ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനി ജി ഭാര് 44

2 കസരി എസ ടി മകള 12

3 കസരി  ടി മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ രാജമ മകള 69

2 എസ  രതമ മകള 57

3 എസ ചനിക മകള 53
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,രാജീവ  നഗർ  ,TC  78/3692   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടകംപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയ എൽ , ബീച് പി ഒ ,രാജീവ നഗർ

,TC 78/3692 , േബാധിപിച അേപക    കടകംപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

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

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6-31968/ 2021   25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ മാധവൻ  ശീകാര്ം പി

ഒ ,െചറവയൽ ,TC 6/1240, ചരവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  തങമണി െക ,  ശീകാര്ം  പി  ഒ

,െചറവയൽ ,TC 6/1240, ചരവിള വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6-31972/2021    25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി പി  തറവികൽ പി ഒ

,ആകളം ,പതവൽ പതൻവീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതയെട മകള േശാഭന , തറവികൽ പി ഒ ,ആകളം

,പതവൽ പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയ എൽ ഭാര് 54

2 മനലാൽ എം മകന 32

3 അനലാൽ എം മകന 30

4 െഡയസി സി മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി െക ഭാര് 66

2 ചിത എം ടി മകള 40

3 അർചന എം ടി മകള 38

4 േജ്ാതി എം ടി മകള 36
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6-31969/ 2021   25-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺകടി  ശീകാര്ം

,െചറവയൽ ,ശാസാം േകാണം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രതമ എൻ , ശീകാര്ം ,െചറവയൽ

,ശാസാം േകാണം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-1996 -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. 

 
നമര:ജി6-31970/2021     25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരാംഗി സി  തറവികൽ പ

ി ഒ ,െമഡികൽ േകാേളജ ,ഐറിേകാണം, എസ ആർ ഹൗസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതയെട മകള േശാഭന ബി ,

തറവികൽ പി ഒ ,െമഡികൽ േകാേളജ ,ഐറിേകാണം, എസ ആർ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6-32329/2021    25-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന മകള 54

2 ജയകമാരി ബി മകള 53

3 ജയകമാർ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതമ എൻ ഭാര് 65

2 രതീഷ കമാർ െജ മകന 38

3 അജിതകമാരി ആർ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ബി മകള 56
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  തിരവനനപരം   താലകില  കടകംപളി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേനാണി  അടിമ

ശംഖമഖം,കണാനറ  ,ൈതവിളാകം  പരയിടം  TC-33/53  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  കാര  ,

ശംഖമഖം,കണാനറ ,ൈതവിളാകം പരയിടം TC-33/53, േബാധിപിച അേപക   കടകംപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2016  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാര ഭാര് 70

2 ഫാേങാ മകന 49

3 സാേനാ മകന 48

4 േജായി മകന 45
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 6-32082/2021    25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ േപമകമാർ  ൈതകാട പ

ി  ഒ  ,േമടകട  ,േചാതി  ,TC  24/799(4),നയ  -28/999  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റാണി സി സി ,

ൈതകാട പി ഒ ,േമടകട ,േചാതി ,TC 24/799(4),നയ -28/999,  േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട 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

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6-32090/2021    25-10-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല  മടകംപഴ പി  ഒ

,മടകംപഴ,മണയൽ .ലകം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െവയിലര  വിേലജില    പേരതയെട  മകള മിനി  എസ  ,  മടകംപഴ  പി  ഒ

,മടകംപഴ,മണയൽ .ലകം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവയിലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6-14036/2021    25-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാണി സി സി ഭാര് 47

2 പണവ പി ആർ മകന 21

3 പസിദ  പി ആർ മകന 18

4 രാജം എം മാതാവ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞ എസ മകള 47

2 ൈബജ െക മകന 45

3 മിനി എസ മകള 41
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 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  ലീല  ശാസ വടം പി ഒ,

െപരം  ങഴി,  ശാസ വടംേകാളനി  േബാക്  നമർ  49  േസതഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   പേരതയെട മകള

േശാഭന , ശാസ വടം പി ഒ, െപരം ങഴി, ശാസ വടംേകാളനി േബാക് നമർ 49 േസതഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക

െവയിലര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2009  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6-25468/2021    25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പഭാകരൻ  ഗിരിജ ഭവൻ T

C 23/1322(1) േമലാറനർ കരമന പി ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ , ഗിരിജ ഭവൻ TC 23/1322(1)

േമലാറനർ കരമന പി ഒ   , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2017 -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. 

 
നമര:ജി 6-19126/ 2021   25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവയിലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  താണപനാശാരി  മരകംപഴ

പി  ഒ  ,െചറകയൽകര  ,പതവൽ  പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവയിലര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമലമ , മരകംപഴ

പി  ഒ ,െചറകയൽകര ,പതവൽ പതൻവീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   െവയിലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-11-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന മകള 57

2 തങചി മകള 55

3 ദീപി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ ഗിരിജ ഭാര് 64

2 പേമാദ പി ജി മകന 42

3 പജിത് പി ജി മകന 40

4 പസാദ പി ജി മകന 37
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6-30849/2021    25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പരമശിവൻ  തമാന

ർ എസ എസ  േകാവിൽ േറാഡ ,സനരം വിള െലയിൻ TC 87 /1802 ,TRWA -9   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി

രാജരതം , തമാനർ എസ എസ  േകാവിൽ േറാഡ ,സനരം വിള െലയിൻ TC 87 /1802 ,TRWA -9  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021  -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 കമലമ ഭാര് 64

2 അഭിലാഷ ടി െക മകന 42

3 അജയാഷ ടി െക മകന 39

4 അനിലാഷ ടി െക മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭഗവതി പരമശിവൻ ഭാര് 63

2 പി രാജരതം മകന 34
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ Pn6˛26058/2021. 2021 sk]v‰w_¿ 9.

5˛10˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 39, (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v

em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ Xncph\¥]pcw Xmeq°nse 9˛-9˛2021˛mw XobXnbnse Pn6˛26058/2021˛mw

\º¿ ]ckyØn¬ Nne kmt¶XnI ImcWßfm¬ ]niIpIƒ kw`hn®n´p≠v. Ah Xmsg ]dbpw

{]Imcw XncpØn hmbnt°≠XmWv.

]tcXs‚ t]cv ‘ss_Pp, Fw.’ F∂Xv “sskPp, Fw.” F∂v Xncp-Øn- {]kn≤oIcn°p∂p.
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ Pn3˛26112/2020. 2021 \hw_¿ 11.

20˛4˛2021˛se 16˛mw  \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`mKØn¬ 3061˛mw t]Pn¬ ]ckyw {]kn≤oIcn°pIbpw Ime]cn[nbv°p≈n¬ Bt£]w
H∂pw e`n°mØXn\m¬ ]tcX\mb {io. bqdn , B¿. Fkv.˛s‚ AhIminbmbn aI≥
icXvN{µ{]kmZns\ AhIminbm°n k¿´n^n°‰v \¬Inbncp∂p.  F∂m¬ ]tcXs‚
AhIminbmb aRvPp, F≥. _lp. sslt°mSXnbn¬ WP(C) No. 14610/2021˛mw \ºcmbn tIkv
^b¬ sNbvXncp∂p. Sn tIknse PUvPvsa‚ ns‚ ASnÿm\Øn¬ ISIw]≈n hnt√Pv
Hm^okdpsS At\zjWØns‚ shfn®Øn¬ {io. bqdn, B¿. Fkv.˛Dw hnPbIpam¿ F∂ Bfpw
H∂msW∂p≈ dnt∏m¿´n¬ {ioaXn F≥. aRvPphns\ (45 hbkv) IqSn ]tcXs‚ `mcybmbn
Dƒs∏SpØn ]ckyw Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Xncph\¥]pcw. Xl-io¬Zm¿.
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര: ജി4-34949/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതി ആർ  കലിയർ  പി ഒ

െചേങാട   ചരവിള  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളിയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാജൻ സി  േബാധിപിച അേപക

കലിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34946/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമണി വി  െവളായണി പി ഒ

പാലപര എം ടി സദനം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലിയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മണിയൻ സി േബാധിപിച അേപക   കലിയര വിേലജ

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

10-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34941/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭ എസ  ശീകാര്ം പി ഒ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ സി ഭരതാവ 50

2 േരഷരാജ എസ  ആർ മകള 27

3 അഖിൽ രാജ എസ  ആർ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണിയൻ ടി ഭരതാവ 48

2 മിത ടി മണി മകള 21

3 പവിത എം ടി മകള 17
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വികാസ  നഗർ  പഭ  ഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാങപാറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സനിത േബാധിപിച അേപക

പാങപാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 4-34764/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  നാരായണപിള

കാഞിരംപാറ  പി  ഒ  KERA  -6  TC  6/1100   കാർതിക  വിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

വി റി കനകമ  േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34761/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദമവലി  കവടിയാർ പി ഒ നിയർ കിഫ ഹൗസ

ൈമതാനത്  പതൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന അരൺ നനനകമാർ േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-05-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി  സി മാതാവ 75

2 സനിത ഭാര് 49

3 പിയങ എസ  പി മകള 25

4 അഖിൽ എസ  പി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി റി കനകമ ഭാര് 65

2 ശീജിത് എൻ െക മകന 34

3 ശീകാന് എൻ െക മകന 28
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നമര:ജി3-34111/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം അനിൽകമാർ  തിരവാതിര

നിവാസ മമതാനഗർ 29 കഴകടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴകടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റി  സിന േബാധിപിച അേപക   കഴകടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34091/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  ശങരനാരായണൻ  TC

80/2858  (1  )ഒനാം  പതൻ  െതരവ  മണകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൻ സരസ്തി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-33806/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െവങിേടശ്ര അയർ  TC 28/

2167  പഴവങാടി  സീറ്  ഓേപാ   പത േസാഴസ  േഫാർട്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്

ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഞന നനകമാർ മകള 39

2 അരൺ നനനകമാർ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി  സിന ഭാര് 54

2 അശ്തി മകള 34

3 അജിത് മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ സരസ്തി ഭാര് 53
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പതനാഭൻ േബാധിപിച അേപക   വഞിയര 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 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 വി പതനാഭൻ മകന 61
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-36103/2021 08-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില കവടിയാർ പി ഒ നനൻേകാട YMR ജംഗഷൻ TC 11/1846-ൽ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  രാജ  എ  എസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ െക എസ  േബാധിപിച അേപക

വടിയരകാവ  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-03-2021-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. 

 
നമര:ജി4-36155/2021 08-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  െപാടകഴി പി ഒ പടം പി ആർ എ-79 TC 2/1434 (2)അരേണാദയ എന വിലാസതിൽ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി  െജ  രവീനനാഥൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് അനിത േറായ ബി  േബാധിപിച അേപക

വടിയർകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-36195/2021 08-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില കലിയര വിേലജില  കലിയർ പി  ഒ  കലിയർ േപമ വിലാസതിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ നായർ എൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജം റി മാതാവ 74

2 ഷീബ െക എസ ഭാര് 48

3 േരഷ എസ ആർ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത േറായ ബി ഭാര് 52

2 അരണിമ എ ആർ നാഥ മകള 27
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് വസനകമാരി അമ റി േബാധിപിച അേപക കലിയര വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: ജി4-36196/2021 08-11-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില കലിയര വിേലജില  േനമം പി ഒ ശാനിവിള ഉഷമലരി എന വിലാസതിൽ  താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  വി ദിവാകരൻ നായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാകമാരി വി  േബാധിപിച അേപക കലിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-35808/2021 08-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില പജപര പി ഒ തമലം ബിന വിഹാർ TC 19/1087 (1)-ൽ താമസിചവരവ

െ  അനരിചേപായ   ലളിത  ജി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള മിനി േമാൾ എൽ എസ  േബാധിപിച അേപക തിരമല വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    14-

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

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി അമ റി ഭാര് 72

2 േപമ കമാർ വി പി മകന 52

3 പദീപ കമാർ വി പി മകന 49

4 വി പി ഉദയകമാർ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി വി ഭാര് 61

2 അനപ ഡി മകന 34

3 അനഷ യ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി3-34112/2021 09-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില സി ഒ ചനബാബ വലിയ വീട കരിയിൽ കഴകടം  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ

ഭാര് ആർ എസ വിജയകമാരി  േബാധിപിച അേപക   കഴകടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  29-08-2021-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. 

 
നമര:ജി3-34090/2021 02-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ചനേശഖർ  TC 40/101 പത

ൻ  സടീറ്  മണകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശിക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ പിതാവ    സി പതനാഭൻ  േബാധിപിച അേപക മടതറ വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-05-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി   താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-35644/2021 08-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹബീബള  ഷാഹിന മൻസി

ൽ േചരമാൻതരത് പതകറിചി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് അനീസ ആർ േബാധിപിച അേപക കഠിനംകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-10-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

1 മിനി േമാൾ എൽ എസ മകള 53

2 ബിന േമാൾ എൽ എസ മകള 52

3 ുതി ആർ പസാദ (മരണെപട മകൻ ശിവപസാദിെൻറ
മകൾ)

പൗതി 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന അമ പി മാതാവ 79

2 ആർ എസ വിജയകമാരി ഭാര് 58

3 സി വി ശിവന്ാനിഹാരിക മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി പതനാഭൻ പിതാവ 70

30th November 2021Revenue Department14277
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 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-37505/2021 26-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില  അയിരപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പവീൺ പി എസ  ഗിരിജ ഭവ

ൻ മഴിനട കാടായിേകാണം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മാതാവ സേരാജം  േബാധിപിച അേപക  അയിരപാറ വിേലജ

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

05-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനീസ ആർ ഭാര് 64

2 ഷാമില മകള 40

3 െഷമിർഷ മകന 37

4 ഷംനാദ എച് മകന 33

5 ഷാഹിന എച് മകള 30

6 ഷാനവാസ എച് മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജം മാതാവ 54

2 നിേവദിത എസ പവീൺ മകള 12

3 അഭിനനന എസ പവീൺ മകള 9
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-34086/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മര് േഗസി  TC 66/720 േചരിയമടം

 പനറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വർഗീസ േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34084/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലേഗാറി െവയസ  TC 47/1192

മണതിട  മറി  മടതറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിനം    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവേനസം  േബാധിപിച അേപക   മടതറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-10-2003  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34088/2021 03-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വർഗീസ ഭരതാവ 66

2 സാജ വർഗീസ മകന 48

3 സജികമാർ മകന 45

4 സജിന േമരി മകള 42

5 സജിതാ റാണി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവേനസം ഭാര് 63

2 േമാസസ മകന 37

3 േജാൺസൻ മകന 34
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  തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം മഹബബ  TC 45/538

ബീമാപളി വളകടവ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റംലാബീവിേബാധിപിച അേപക   മടതറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-03-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34085/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താര  െക  േതാപിൽ ഹൗസ TC

42/500 ശീവരാഹം വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക െക േഗാപകമാർ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34087/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം േഗാമതി അമാൾ  TC 40/10

3  ഒനാം  പതൻെതരവ  മണകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്     ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംലാബീവി ഭാര് 64

2 സിതി  അനിസ മകള 51

3 ഇസത് ബീവി മകള 50

4 ബഷീർ മകന 50

5 നൗഫർ മകന 49

6 ഷാഹിദ മകള 43

7 ഹാഷിം മകന 39

8 സിദിഖ മകന 37

9 അനീസ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െക േഗാപകമാർ ഭരതാവ 69

2 കിരൺ ജി മകന 36

3 കാർതിക ജി മകള 28
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക രാജാമണി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-27180/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശശി & ശാനിനി  പതവ

ൽ  പതൻവീട  മടതറ   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിനം    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതരെട  മകന രാജീവ എസ  എസ േബാധിപിച അേപക

മടതറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    16-10-2018 & 19-4-1983 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-32097/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാല പിള  െപരമൺ ചി

റ  പതൻവീട  കിഴകംഭാഗം  കഴകടം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴകടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േമാഹനൻ നായർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-1998 -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 െക രാജാമണി ഭരതാവ 81

2 കഷകമാർ രാജാമണി മകന 46

3 ബാലാജി ആർ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ എസ  എസ മകന 39

2 േഗാമതി മാതാവ 85

3 സതി എസ (പേരതനായ മകൻ രാേജഷമാറിൻെറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 41

4 ഗൗരിശങർ     (ടി മകൻ ) പൗതൻ 16

5 ശാനിനി ആർ എസ (ടി  മകൾ ) പൗതി 13
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നമര:ജി3-28173/2021 03-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   കഴകടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക  എസ മധസദനൻ

അരേണാദയം വടകംഭാഗം കഴകടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ് മറ്  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴകടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമണി എൽ  േബാധിപിച അേപക

കഴകടം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2018  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാമതിയമ മകള 75

2 േഗാപാലകഷൻ നായർ മകന 73

3 േമാഹനൻ നായർ മകന 65

4 തങമണി മകള 68

5 സരസ്തിയമ മകള 60

6 സതീനൻ നായർ മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമണി എൽ ഭാര് 68

2 ബിേജായ  മധസദനൻ മകന 40

3 ലീമാ പശാന് മകള 36
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-27374/ 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമകഞ് എനവിളികന

പാതമാൾകഞ് , ടിസി 48/ 1460,മടതവിളാകം മടമിൽ വീട ,കരിമവിള ,അമലതറ ,പനറ പി ഒ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട

വിേലജില   പേരതയെട മകള നസീമ , , േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-1992 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-34618 / 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയകമാരി എസ,  ടിസി-14/3990 ഡി (1

3 /520),മണകാട ഹൗസ നമർ എഫ 26 ,പിളവീട നഗർ ,േകശവദാസപരം ,പടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ ആർ രവീനൻ പിള , , േബാധിപിച അേപക   പടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗബാനതബീവി മകള 60

2 എ എം ഫാതിമ   ( മരണെപട മകൾ നൈസബാബീവിയെട
മകൾ )

പൗതി 32

3 ലതീഫബീവി മകള 45

4 നസീമ മകള 44

5 സീനത്ബീവി മകള 43

6 മാജിദാബീവി മകള 41

7 നദീറാബീവി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ രവീനൻ പിള ഭരതാവ 78

2 േദവിക െജ മകള 40

3 ശാരിക െജ മകള 38
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നമര:ജി2-31292/ 2021 16-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ൻ േപാറി  എസ ,

െതേകനടെതരവ  ,ടിസി37/11,തിരവനനപരം  േഫാർട്  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2021 -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. 

 
നമര:ജി2-33853/ 2021 16-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി രാജപൻ നായർ , ടിസി29/

990,പഞാകരി ,കളതിൻകര ,പാൽകളങര ,േപട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േപട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ചനിക സി  ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-33850/ 2021 16-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   േപട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േരണക ആർ ,  ടിസി  77/

2281,ആറവരമിൽവീട  ,കാരാളി  ,വളകടവ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട മകള ആതിര ആർ എൽ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ എസ മകന 54

2 സഞജീവ േപാറി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക സി ഭാര് 70

2 മേനാജകമാർ ആർ സി മകന 46

3 സേരഷകമാർ ആർ സി മകന 42

4 സനിൽകമാർ ആർ സി മകന 40
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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. 

 
നമര:ജി2-34566/ 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമാഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി രംഗസ്ാമി ആചാരി

, ശീപതം ,പി എൽ ആർ എ -ഇ 1 ,പണിേകഴസ ൈലൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമാഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി പതാവതി ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-07-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-32004/ 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ എബഹാം  ടിസി30

/  881,േജകബ െഡയൽ,േപട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളി എബഹാം , , േബാധിപിച

അേപക   ശാസാമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആതിര ആർ എൽ മകള 30

2 ലിജിത എൽ ആർ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി പതാവതി ഭാര് 65

2 അരൺപസാദ ആർ പി മകന 41

3 അജയപസാദ ആർ പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി എബഹാം ഭാര് 60

2 പീന എബഹാം മകള 36

3 പനി  എബഹാം മകന 34

4 പീതി എബഹാം മകള 26
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നമര:ജി2-33851/ 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധർ പി എസ എസ വി  ശിവദം,ടി

സി29/  786  -5,െചമകേശരി  ,വളകടവ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൻ േകാമളവലി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2021 -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 എൻ േകാമളവലി ഭാര് 67

2 ശീകാന് പി എസ മകന 39
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-34089/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  വിജയകമാർ  TC 42/1248

െപാനറ നഗർ ശീവരാഹം മടതറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകൻ ആദർശ     േബാധിപിച അേപക

മടതറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-28684/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ആർ രവീനനാഥ  ഗീൻ പാർക

്  കളതർ പി  ഒ  തപാദപരം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി േഗാപാൽ  േബാധിപിച അേപക

 ആറിപ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-33529/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി  േതാമസ  ടി സി 10/41 ഹൗസ

് നമർ 186 ലേയാള െലയിൻ പളിതറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ബാങ് മറ്   ആവശ്തിനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിതകമാരി ഭാര് 52

2 വിശാഖ മകന 28

3 ആദർശ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി േഗാപാലാൻ ഭാര് 72

2 രഞിത് ആർ മകന 41
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതയെട മകള ലിസി െഡലീഷ്സ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 3-34083/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ എ  ടി സി 40/1078

 ഈശ്രി  നിവാസ  ശീവരാഹം  മണകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മിനി  ആർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-29158/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമാൾ എ  െതലങെചടി

സീറ് ടി സി 20/2188  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ശാനി സി േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ

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

06-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിനകരൻ േതാമസ ഡാനിേയൽ മകന 42

2 ലിസി െഡലീഷ്സ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി ആർ ഭാര് 55

2 എ അനപ കഷൻ മകന 30

3 േഗാകൽ എ കഷൻ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനി സി മകള 55
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നമര:ജി6-29320/2021 03-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   േമേലേതാനയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആരിഫാബീവി

മംഗലപരം പി ഒ േതാനയൽ േഗാപാൽ ഭാഗ മിചഭമിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമേലേതാനയല വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാഫി എ

േബാധിപിച അേപക   േമേലേതാനയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-04-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-33191/2021 03-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മാധവൻകടി നായർ

ൈതകാട പിഒ  വഴതകാട രാജീവ നഗർ  ടി സി 14/1048/2 സരസ്തി നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന

സേകശൻ എം എസ  േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട 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 അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-29219/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ശ്ാം  ജഗതി കഷവിലാസ

ം േറാഡ ടി സി 44/109 ഹരിശീയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള പാർവതി ശ്ാം  േബാധിപിച അേപക

ൈതകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാഫി എ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രേമശൻ എം എസ മകന 56

2 സതീശൻ എം എസ മകന 53

3 സേകശൻ എം എസ മകന 51
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി6-32692/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാഗിൻ േപാൾ  െമഡിക

ൽ േകാേളജ പി ഒ കമാരപരം അവിടം ജംഗഷൻ ടി സി 14/1643/1  േതജസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകമളി വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ േപാൾ പാസിഡ അലകസാണർ േബാധിപിച  അേപക   കടകമളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി ശ്ാം മകള 31

2 ലകി ശ്ാം മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപാൾ പാസിഡ അലകസാണർ ഭരതാവ 64

2 െജനിഫർ മാക മകള 36

3 സസൻ േപാൾ മകള 33

4 െടറൻസ േപാൾ  അലകസാണർ മകന 29
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-11824 / 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ബി ജയപകാശ  ടിസി3/ 74

6 ,കിരൺ ഗാർഡൻസ ,ൈകരളി നഗർ ,ടി െക ഡി േറാഡ ,മടട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

േമാളി െജ പകാശ , , േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2021  -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. 

 
നമര:ജി2-34617 / 2021 16-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ ആശാരി   മടമിൽവീട

,മറിഞപാലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ , , േബാധിപിച അേപക   പടം വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-34616 / 2021 16-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   പടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േജാൺ ,ആനി  േജാൺ

ടിസി2/402(2),ശാേലാം ഉളർ ,െമഡികൽകലജ പി ഒ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി െജ പകാശ ഭാര് 61

2 കിരൺ േപാൾ മേനാരഞൻ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ ഭാര് 71

2 ജയശീ വി മകള 47

3 ജയകമാർ ആർ മകന 46

4 ശീജ വി മകള 43
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതരെട മകന രാജ േജാൺ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2016 ലം ടിയാൾ 11-6-2021-ലം  മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-34568 / 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േമാഹനചനൻ നായർ

 ടിസി15/856,ലകി നിവാസ ,പാേലാടേകാണം േറാഡ ,ഇടപഴിഞി ,ശാസമംഗലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസമംഗലം  വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ആർ ജയലകി , , േബാധിപിച അേപക   ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-34711/2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസീഫ എൻ എസ , എഎംആർഎ-

42,കാരാളിേറാഡ ,ചാക  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ നറദീൻ എം എ , , േബാധിപിച അേപക

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

ടിയാന    09-03-2021  -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 രാജ േജാൺ മകന 51

2 അനാർ ഡഡ േജാസഫ മകള 57

3 സലീന േതാമസ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ ജയലകി ഭാര് 62

2 രജനി െജ ആർ മകള 38

3 രാേജഷ എം നായർ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ജി2-29351/ 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മങടിയാൻ കഞിപാല േജാർജ , എ

ം എൻ ൈലൻ ,ഹൗസ നമർ 29,പാമട ,പടംപാലസ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയാമ േജാർജ് , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-34785 / 2021 16-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   അയിരപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനപൻ എം  ചേനാദയം

,നരികൽ,കാടായിേകാണം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ,മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  അയിരപാറ വിേലജില    മകള സജകമാരി  എൽ , ,  േബാധിപിച അേപക

അയിരപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2021  -ല മരണെപടതായം  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. 

 

1 നറദീൻ എം എ പിതാവ 60

2 സീനത് ബീവി മാതാവ 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ േജാർജ ഭാര് 65

2 ജിയ രഞിത േജാസഫ മകള 43

3 ജലിയ േജാർജ മകള 41

4 പിയങ മേനഷ മകള 40

5 അഗൻ േജാർജ മകന 39

6 ധന് േജാർജ മകള 38

7 േജാ േപാൾ േജാർജ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ കമാർ എസ മകന 47

2 സജകമാരി എൽ മകള 46
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:G4 .35247 / 2021  06-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ  വിജയകമാർ , പജപര പി ഒ

, തമലം , േതാപിൽ വീട ,ശീപതമനാഭൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിലി  െജ  േബാധിപിച അേപക   തിരമല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G2 .33522 / 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ  പി , TC  55 / 477

,  ആകാതറ  വീട  ,  കാലടി  സൗത്  ,  കാലടി  വാർഡ ,  കരമന  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ചനിക  ടി    േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G2 / 33518 / 2021 09-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി  െജ ഭാര് 57

2 വിപിൻേജാ  വി  എൻ മകന 28

3 െജറിൻേജാ  വി  എൻ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ടി ഭാര് 60

2 രാേജഷ  സി മകന 39

3 രതീഷ മകന 38

4 താര  സി മകള 35
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 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ നായർ , ശാരദാമ   TC

57 / 1544 , േകാടയിൽ  വീട , കാലടി , കരമന  പി ഒ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതരെട  മകന  ഉണികഷണൻ

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

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില   ടിയാളകൾ   26-07-2017  ,  26 -03 -2021   തീയതികളിൽ മരണെപടതായം

പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G2/33375/2021 09-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി സബഹമണ്ം

ശിവകമാർ     മയരം,  െബൽെഹവൻ ഗാർഡൻസ,  കവടിയാർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

രാജ കമാരി  ശിവകമാർ , , േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -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 സിന  എസ മകള 52

2 സചിദാനനൻ  െക മകന 50

3 മേഹശ്രി  എസ മകള 47

4 ഉണികഷണൻ  െക മകന 46

5 അരവിനൻ  െക മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജ കമാരി  ശിവകമാർ ഭാര് 77

2 ശബരീനാഥ സബഹമണ്ം മകന 49
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-28455/2021 18-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഴകടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ ടി  തടാൻകരി  വീട,

കരിയിൽ,  കഴകടം  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴകടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത  േബാധിപിച അേപക   കഴകടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-02-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-35646/2021 18-09-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കഠിനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആരിഫാബീവി  പതൻവീട,

കണിയാപരം,  ചാനാങര പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഠിനംകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന സഹിൽ   േബാധിപിച അേപക

കഠിനംകളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-35156/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  സദാശിവൻപിള,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത ഭാര് 45

2 സംഗീത മകള 20

3 കമാർ ആദിത്ൻ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജൈബരിയ മകള 48

2 സഹിൽ മകന 46

3 നയിമ മകള 41
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KARA 153, TC 6/511/8, ആദിത്ം, അറപര  ജംഗഷൻ , നനനം ഹിൽസ, സ്ാഗത െലയിൻ, വടിയർകാവ  പി ഒ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസനകമാരിയമ എസ    േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-35241/1021 05-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വിദ്ാധരൻ  ഉലാസ ഹൗസ

,  ശീകാര്ം,  താെഴകരിയം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉലാസ വി സി , , േബാധിപിച അേപക

തിരമല   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G4-35189/2021 05-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബിക േദവി എൽ,   TC

35/1522, കരവികാട, ഏറായർേകാണം േറാഡ, വടിയർകാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതയെട മകള അഞന എ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരിയമ എസ ഭാര് 76

2 സബഹമണ്ം എസ മകന 55

3 രാധാകഷണൻ എസ മകന 50

4 ശീകമാർ എസ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉലാസ വി സി മകന 40

2 വിദ് വി സി മകള 37
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നമര:ജി4-4410/2021 06-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ മതകമാരപിള, നയ (56/201),  T

C 54/180,  ശീധരൻപിള  േറാഡ, PRA 37, ഐശ്ര്, പാപനംേകാട  പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ മകള

ശശിേലഖ എം ആർ േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-35254/-2021 06-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  ലളിതഭായി  അമ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹരികമാർ , ബിന േകാേടജ, CGRA 19, വാേഴാടേകാണം, വടിയർകാവ  പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2003 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-35728/2021 06-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി അമ എസ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഞന എ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി എം ആർ മകള 63

2 ജയകമാരി എം ആർ മകള 61

3 ശശിേലഖ എം ആർ മകള 59

4 സ്പന ഹരികമാർ  (മരണെപട  ഹരികമാറിെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 43

5 സര് വിനായക എച് (മരണെപട  ഹരികമാറിെന മകൻ) പൗതൻ 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരികമാർ മകന 54

2 ബിന മകള 49
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ശിവാലയം,  എം.ആർ.ആർ.എ.സി.  113,  മനാംമട,  വടിയർകാവ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതയെട മകന

സേരഷകമാർ പി   േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2020  -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. 

 
നമര:ജി4-32442/2021 06-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സക േജാഷി ഈഡൽെവയസ

, ഏണസ് സളിനസമീപം, വിശ്ംഭരൻ േറാഡ, പാപനംേകാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േനമം  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാഷി േജാസഫ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: ജി4-35173/2021 06-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി കഷണൻ നാടാർ,  ജയ

വിഹാർ,  േവറിേകാണം,  മണികേണശ്രം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയകമാർ െക

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-12-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പരേമശ്രൻ നായർ ആർ ഭരതാവ 79

2 സേരഷകമാർ പി മകന 54

3 ബിനകമാരി എസ മകള 52

4 ഷർമിള കമാരി എസ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാഷി േജാസഫ ഭരതാവ 66

2 പിയങ  ആൻ േജാഷി മകള 37

3 റിയറ് േജാൺ േജാഷി മകന 29
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷണമ എൽ ഭാര് 72

2 ജയകമാർ െക െക മകന 53

3 സധർമജ െക െക മകള 51

4 അനിതകമാരി മകള 49
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-35176/2021 06-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ എസ,  സചരിത, M-10-

6,  ഇനിര നഗർ,  േപരർകട പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനശീജ എസ  േബാധിപിച അേപക

േപരരകട 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. 

 
നമര:ജി4-35177/2021 06-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപരരകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘനാഥ റി െക,  നിരഞന,

PURA 255,  പതർേകാണം െടംപിളിനസമീപം,  െനടയം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരരകട വിേലജില   പേരതനെറ മകള അദിതി ആർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-35242/2021 06-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ രംഗസ്ാമി,  ശീരംഗം, TC

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക എസ നായർ മാതാവ 74

2 അനശീജ എസ ഭാര് 44

3 പാർവതി എസ നായർ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി െക ഭാര് 62

2 ശീവിഷണ ആർ മകന 29

3 അദിതി ആർ മകള 23
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17/785(1),  CNRAA  61,   ചിത  നഗർ,  പജപര  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി ആർ രാധ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-35243/2021 06-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    തിരമല   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാേജശ്രൻ  എം,

കനംപറതവീടിൽ, TC  40/2222(പതിയത), TC 37/323 (പഴയത), A -24, ശാനിനഗർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ

മകന വിമൽകമാർ ആർ   േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2020  -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. 

 
നമര:ജി4-35245/2021 06-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി വിജയലക്മി അമ  അനിഴം

, TC 8/ 721 (3), TV  നഗർ, തിരമല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതയെട മകള അനിത വി വി   േബാധിപിച അേപക

തിരമല   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-01-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി ആർ രാധ ഭാര് 76

2 രാേജഷ എസ  ആർ മകന 46

3 എസ ആർ രാജി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി അമ മാതാവ 86

2 വിമൽകമാർ ആർ മകന 36

3 ഹരീഷകമാർ  ആർ മകന 34
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നമര:ജി4-35246/2021 06-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക േതസ്ാമ,  EVRA C3

(2),  പാഞജന്ം, ഇലിേപാട, തിരമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതയെട മകന െജയിംസ വി പണികർ    േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: ജി4-35248/2021 06-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി തങപൻ,   TC 8/1325 (2),

സേഗയം, N.S.S.  കരേയാഗം െലയിൻ, വലിയവിള, തിരമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഡാകർ മീന

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34707/2021 06-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ ശാർങധരൻ,  മരക,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദ വി വി മകന 54

2 ഗേണഷ വി വി മകന 53

3 അനിത വി വി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാൺ വി പണികർ മകന 46

2 െജയിംസ വി പണികർ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഡാകർ മീന ഭാര് 66

2 വിനീത റി േദവൻ മകന 34

3 വിശാഖ റി േദവൻ മകന 31
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മംഗലതേകാണം,  കീേഴേതാടം,  കടചൽകഴി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാവിതി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34968/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണൻ കടി  ലക്മി  വിലാസം

േനമം,    സറഡിേയാ  േറാഡ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസനര , , േബാധിപിച അേപക   േനമം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-10-1978  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34965/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി,  മേകാലയൽ ഹൗസ

,  TC   64/1364,   കരമം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജി എസ  വിഷണ  നായർ  േബാധിപിച

അേപക   േനമം 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  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 സാവിതി ഭാര് 83

2 രാജൻ മകന 61

3 കമാരി  എസ  എസ മകള 58

4 എസ എസ വിജയൻ മകന 54

5 ശശീനൻ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനര ഭാര് 90

2 െക ലാൽ കിേഷാർ മകന 53
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി എസ  വിഷണ  നായർ മകന 23
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-34966/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാല ഭട്  സി എച്,  TC 56/334

2  (1),  ജയപതം,  കീേഴകടകതറ,  പാപനംേകാട  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  എം ഉഷകമാരി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34967/2021 03-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ,  മംഗാവിൽ വീട,

പാമാംേകാട,  എസേററ്  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബിക െജ സി   േബാധിപിച അേപക

േനമം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34760/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി നനകമാർ,  TC 7/72

9 (5), നനനം, േകശവപരം െടംപിൾ െലയിൻ, മരതംകഴി, കാഞിരംപാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ഉഷകമാരി ഭാര് 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക െജ സി ഭാര് 62

2 ശീലത എ മകള 42

3 ശീകല എ മകള 40
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അരൺ നനകമാർ  േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021  -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. 

 
നമര:ജി4-34706/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി പസനൻ,   േരവതി,

ഞാറവിള,  െവങാനർ, െവങാനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷനി േമാൾ റി എസ   േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34948/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കളിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്രാജ എൽ,  എസ. വി.

സദനം, പാലപര, െവളായണി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസന ബി  േബാധിപിച അേപക

കളിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021  -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 അഞന നനകമാർ മകള 39

2 അരൺ നനകമാർ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭദ മാതാവ 80

2 ൈഷനി േമാൾ റി എസ ഭാര് 45

3 ആകാശ എസ പസനൻ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന ബി ഭാര് 50

2 കലാറാണി വി എസ മകള 30

30th November 2021Revenue Department14307
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ജി4-34947/2021 03-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   കലിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനകമാർ സി  മാതാ,

പകലർ, പളിചൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കല െക   േബാധിപിച അേപക   കലിയര വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34964/2021 03-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    േനമം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ചനൻ  നായർ  െക,

സി.എസ.ഭവൻ, TC  49/1651, െപരേനാടം, പഴികന്, ഇൻഡസിയൽ എേസറ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

സശീല പി   േബാധിപിച അേപക   േനമം 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 അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-26834/2021 03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ െജ,  േകാടേകാണത

ു  െതേകപതൻവീടിൽ,  കനപഴ,  ആറാമട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ േറാസമ പി 

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

3 കവിതാറാണി  വി എസ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമ മാതാവ 86

2 കല െക ഭാര് 43

3 അശ്തി േമാഹൻ െക മകള 24

4 അനന േമാഹൻ െക മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല പി ഭാര് 72

2 ജയകമാർ സി മകന 49

3 പതകമാർ സി മകന 45
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-34277/2021 03-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    പാങാപറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശാന ഗംഗാധരൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാങപാറ  വിേലജില   പേരതയെട മകന നന്ാൽ സേനാഷ ജി , നനിയിൽ, സമിതം, കരിയം, ശീകാര്ം പി ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ പി മാതാവ 74

2 പകാശിനി േജകബ സേഹാദരി 54

3 വതല സേഹാദരി 52

4 ലിനി െജ ആർ സേഹാദരി 42

5 ഷീന െജ ആർ സേഹാദരി 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നന്ാൽ സേനാഷ ജി മകന 55

2 സേരഷ എൻ ജി മകന 59
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 6 -22800/2021   25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േമൽേതാനയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിന കമാർ എസ

കടവർ പി ഒ ,മടേകാണം േബാക് നമർ 11 ഷിജ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േമൽേതാനയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദിവ് ആർ ,

കടവർ പി ഒ ,മടേകാണം േബാക് നമർ 11 ഷിജ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   േമൽേതാനയല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6-26445/ 2021   25-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ എം  ൈതകാട പി

ഒ  ,ശംഖ  ചകൈലൻ   BNRWA-216,TC  24/1389(1)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി െക ,

ൈതകാട പി ഒ ,ശംഖ ചകൈലൻ  BNRWA-216,TC 24/1389(1), േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 4-35895 / 2021  08-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാം കമാർ െക എസ  തിരമല

 അണർ  േചതന  TC  18/  2020   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിവ് ആർ ഭാര് 27

2 ധരൻ മകന 2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി െക ഭാര് 68

2 ചിത എസ എസ മകള 42

3 അന എം എസ മകന 39
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹരിപിയ എസ  എച് , തിരമല  അണർ

േചതന TC 18/ 2020 , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

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

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 4-35976 / 2021  08-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ  കടചൽകഴി പി

ഒ ,വലിയവിള എസ എസ സദനതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി ഡി , കടചൽകഴി പി ഒ

,വലിയവിള എസ എസ സദനതിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവങാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 4 -36009 / 2021 08-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   തിരമല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനനൻ െക െക  ആറാമട പി

ഒ  േതരവിള  േതലീ   ഭാഗം  ഷീജാ  ഭവൻ  TC  18/  382   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമല  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിത െക , ആറാമട

പി ഒ േതരവിള േതലീ  ഭാഗം ഷീജാ ഭവൻ TC 18/ 382 , േബാധിപിച അേപക   തിരമല  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

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 സശീല േദവി എസ മാതാവ 93

2 ഹരിപിയ എസ  എച് ഭാര് 39

3 ുവ നായർ മകന 10

4 ദിതി  നായർ മകള 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ഡി ഭാര് 64

2 ആകാശ എസ എസ മകന 17

3 ആദർശ എസ എസ മകന 17
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത െക ഭാര് 70

2 ദീപ പഭ എ എൽ മകള 43
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-36082/ 2021 08-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേലഷ ബാബ,  ഹരിനാരായണ

,ശീരാഗം  േറാഡ  ,േനമം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ എം എസ ശശീനബാബ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2021  -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. 

 
നമര:ജി4-36083/ 2021 08-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ പി ,  സേനാഷ ഭവൻ

,െചറവില വീട,പാപനംേകാട പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ

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

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-36086/ 2021 08-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    േനമം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േകശവൻ നായർ  ,  കീഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല എൻ എൽ മാതാവ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 68

2 ആർ ജീവൻ മകന 50

3 സേനാഷമാർ ആർ മകന 58

4 േലഖ ഒ മകള 46

5 േപമൻ കമാർ ആർ മകന 44
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െ പതൻവീടിൽ,കിഴേകകാവിൽ ,േകാലിയേകാട ,എേസറ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനൽ കമാർ െക , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-36087 / 2021 08-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   േനമം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദീപ  എസ ,  ടിസി     54  /

2144,േമെലകൽപകേശരി,വിേവകാനനനഗർ,വി ആർ എ-19 ,പാപനംേകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനമം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

ഗിരീഷ ജി എസ , , േബാധിപിച അേപക   േനമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ ഭാര് 75

2 ശീകല എസ മകള 52

3 അനിൽകമാർ െക മകന 49

4 സനൽകമാർ െക മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരീഷ ജി എസ ഭരതാവ 46

2 അഭയ ജി ഡി മകന 18

3 അഭിനവ ജി ഡി മകന 12
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 6-32972/ 2021   03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻറപൻ എ  ൈതകാട പി

ഒ ,ജഗതി ,കഷണവിലാസം േറാഡ TC 16/ 97-3 അനഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനകടി ,

ൈതകാട പി ഒ ,ജഗതി ,കഷണവിലാസം േറാഡ TC 16/ 97-3 അനഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ

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

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6-33014/2021    03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക  േഗാപിനാഥൻ  ബീച് പ

ി ഒ ,ചർച്  േറാഡ ,െവടകാട TC 32/1081(2)  സപിയ േകാേടജിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടകംപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭാസരാംഗി ,

ബീച് പി ഒ ,ചർച്  േറാഡ ,െവടകാട TC 32/1081(2)  സപിയ േകാേടജിൽ , േബാധിപിച അേപക  കടകംപളി 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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6-34579/2021    03-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ രതമ  കരമന പി ഒ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനകടി ഭാര് 61

2 െജേറാൺ എ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസരാംഗി ഭാര് 72

2 സപിയ ജി മകള 34
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േമലാറനർ TC-46/ 756 ,പൗർണമിയിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള വിജയലക്മി അമ , കരമന പി ഒ

േമലാറനർ TC-46/ 756 ,പൗർണമിയിൽ  , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6 -34029/ 2021  03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി സരസ്തി അമ  കരികക

ം  ARA  -41  TC  -91  /  2269  മടമിൽ  പതൻ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കടകംപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന എ ശശിധരൻ

നായർ , കരികകം ARA -41 TC -91 /  2269 മടമിൽ പതൻ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടകംപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 6-33085 /2021   03-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി രവീനൻ നായർ  ശീകാര്

ം പി ഒ ,ഇളംകളം TC 8/ 686 ശിവപിയയിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ ടി , ശീകാര്ം പി ഒ ,ഇളംകളം

TC 8/ 686 ശിവപിയയിൽ  , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി രവീനൻ നായർ മകന 65

2 വിജയലക്മിയമ മകള 60

3 േദവപാലൻ നായർ മകന 58

4 ബി വിജയ രാഘവൻനായർ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ശശിധരൻ നായർ മകന 72

2 േമാഹനൻ എ മകന 69

3 എ സധാകരൻ നായർ മകന 66

4 ശരത ചനൻ എ മകന 61

5 ഷീല എസ മകള 56

6 സതീഷ ചനൻ  എ മകന 50
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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 ടി വിജയമ ഭാര് 71

2 മിനി വി ആർ മകള 48

3 വി ആർ സിനി മകള 44

4 രജനി വി ആർ മകള 41
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:G 2 / 33520 / 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   സി  പങജാകി അമ , TC  41/

2266 , വാവവിളാകത്  വീട , വിദ്ാധിരാജ  െലയൻ , മണകാട  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള

എസ  പസനകമാരി   േബാധിപിച അേപക   മണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2021  -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. 

 
നമര:G2 / 33689 / 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ  അർജൻ , MNWA  102 ,

ദീപ നിവാസ , മരിയ  നഗർ ,     കടപനകന്  പി ഒ , കടപനകന് ഔട് േഗാത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപനകന് വിേലജില

പേരതനെറ മകന ജിജിഷ  എസ  അർജൻ   േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-03-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G2 / 33376 / 2021 09-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക  പി മകള 73

2 പി  േമാഹനകമാരി മകള 71

3 വിജയകമാരൻ  നായർ  ജി മകന 68

4 ശീകമാരൻ നായർ  ജി മകന 65

5 എസ  പസനകമാരി മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിഷ  എസ  അർജൻ മകള 42

2 ജിജിഷ  എസ  അർജൻ മകന 39
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 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ ചാൾസ , സരസമ

െക ,  TC  4 / 2067 (1), ആതിര , NBRA -B -6 ,   കാപ േറാഡ , കറവൻേകാണം , കവടിയാർ  പി ഒ  എനിവരെട

അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കവടിയാര വിേലജില  പേരതരെട  മകന ൈഷൻ  സി എസ  േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   11-01-2019,

7  -7  -2020    തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം  പേരതരെട   നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G2 / 33523 / 2021 09-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   മണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭദ ,  വരമിൽ  വീട ,

കാലടി സൗത് ,    കരമന  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകാട വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി ശീമതി  േബാധിപിച അേപക

മണകാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G2 / 33697 / 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ശാസാമാംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകനമലയ  സി െജ , TC

9  /  2512  ,   ജഡജ   െലയൻ  ,  ശാസമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാമാംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗിരീഷ

ബാബ  സി എം    േബാധിപിച അേപക   ശാസാമാംഗലം 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 അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷൻ  സി  എസ മകന 45

2 ഷീജ  സി  എസ മകള 42

3 ഷാന  സി  എസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീമതി സേഹാദരി 81

2 മണിയൻ  ആർ സേഹാദരൻ 75

3 ശശിധരൻ ആർ സേഹാദരൻ 65

4 ലളിത  ടി സേഹാദരി 63

5 ചനിക  ടി സേഹാദരി 60
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ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G6 - 31222 / 2021 09-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഊർസില ,  ൈടറാനിയം  പി

ഒ ,   െവടകാട , ബാലനഗർ   േകാളനി ,    TC - 32 / 137  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീല േദവദാസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G6 - 26760 / 2021 17-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി  പി എസ ,   ൈതകാട

 പി ഒ ,    ജഗതി , ഈശ്രവിലാസം  േറാഡ ,  TC -16 / 545 ,   ദീപതിയിൽ ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള

ദീപ പി  േഗാപിനാഥ    േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതനാഭായി  എം ഭാര് 86

2 േപമ  സി  എം മകള 58

3  ഗിരീഷ  ബാബ  സി  എം മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാൻസിൽ  രാജൻ മകന 54

2 ഡാളി  താർസില മകള 52

3 ഷീല േദവദാസ മകള 50

4 െമേഡാണ  എസ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശ  പി  േഗാപിനാഥ മകന 55

2 ദീപ പി  േഗാപിനാഥ മകള 52
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര: ജി6-26263/21  09-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ  മരേകശൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   മിന എം ആർ  പൗർണമി

കേണാട്േകാണം ൈലൻ ഉളർ െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2017 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
നമര:ജി6-25587/21 09-09-2021
 
    തിരവനനപരം   താലകില   െചറവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  പി  േജാസഫ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവയല വിേലജില   ലീല േജാസഫ  അനപമ

നഗർ ഹൗസ നമർ 2 പടയാടി ഹൗസ േപാങംമട െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െചറവയല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
നമര:ജി6-25411/2021 09-09-2021
 
   തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീഷകമാർ ജി  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാട വിേലജില   ശീലത ജി വി  വലിയശാല UNRA-

192,TC-24/1217 സതി നിവാസ , േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിഥൻ എം ആർ മകന 26

2 മിന എം ആർ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല േജാസഫ ഭാര് 79

2 േജകബ േജാസഫ മകന 57

3 ടീസ േജാസഫ മകള 54

4 ബിന േജാസഫ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലത ജി വി ഭാര് 47
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2 അഹല്  എസ മകള 22
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