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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -28728/ 2021 20-10-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ സനേരശൻ ,  തിരവാതിര

  , ടി സി 3/ 1248/ 1 , പടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ ആവശ്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്   രമ  പി   േബാധിപിച അേപക

കവടിയാര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ പി ഭാര് 60

2 സനീപ എസ െക മകന 32

3 സധീപ  എസ െക മകന 30
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-37082/2021 23-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വടിയരകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണ റി  പി ടി പി നഗ

ർ േപാട്  നമർ  259 ടി  സി  6/1375   േരവതി   വിലാസം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടിയരകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഞിത ജി

നായർ , േബാധിപിച അേപക   വടിയരകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-9403/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  എസ  നാഥൻ  ടി സി

27/787 വഞിയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ എസ  അയപൻപിള  േബാധിപിച അേപക

വഞിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-11-1993  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻെറ  ഒര   സേഹാദരൻ  േഗാപിനാഥൻ  പിള

മരണെപടിടളതാണ. 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:ജി3-35785/2021 25-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിത ജി നായർ ഭാര് 41

2 അർജൻ വി നായർ മകന 17

3 േകശവ വി നായർ മകന 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത സേഹാദരി 81

2 ടി ശ്ാമള സേഹാദരി 67

3  അയപൻപിള എസ സേഹാദരൻ 77
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  തിരവനനപരം   താലകില    കഴകടം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബൾ   അസീസ

ബിസിലാമൻസിൽ െക പി 4, 256  വടകംഭാഗം കഴകടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴകടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദാബീഗം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2014 -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:ജി3-36072/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  എ അബൾ ജബാർ   േശയസ്

 ടി  സി  41/2540   ടി  ആർ എ 145   മണകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മടതറ വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ജമീല  എ

േബാധിപിച അേപക   മടതറ 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:ജി3-35969/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടൻ  വാഴപണയിൽ  വീട പാറർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരനൻ േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2009  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദാബീഗം ഭാര് 66

2 മഹമദ റാഫി മകന 47

3 മഹമദ റാസി മകന 45

4 റജിലാബീവി മകള 43

5 ബഷറ മകള 39

6 ഷമീറ മകള 37

7 സമയ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല എ ഭാര് 57

2 ഷംനവാസ  അബൾ ജബാർ മകന 48

3 സീന എ െജ മകള 45
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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:ജി3-36073/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ  വിഷ ഭവൻ ടി സി

78/1868 (3 ) െപരെനലി മടതറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എസ  രതി  േബാധിപിച അേപക   മടതറ

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:ജി3 32824/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീലൻ, ശീധരൻ  ശീനിലയം

,  പി  ആർ എ 71 പളിമട പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല െക ബി േബാധിപിച അേപക

വഞിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2003  -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 മിനി (മരണെപട മകൾ വിജയമയെട മകൾ ) പൗതി 44

2 ലതിക (മരണെപട മകൾ ലളിതയെട മകൾ  ) പൗതി 46

3 േലഖ        (ടി ടി ) പൗതി 43

4 ദീപ ഡി     ( ടി ടി  ) പൗതൻ 44

5 ദിേനഷ       (ടി ടി ) പൗതൻ 37

6 റത് എൽ   ( ടി ടി ) പൗതൻ 26

7 സേരനൻ മകന 60

8 ജയ മകള 54

9 രമ മകള 58

10 ഗീത മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ  രതി ഭാര് 60

2 എസ  ലീന മകള 39

3 എസ  ബീന മകള 37

4 എസ  വിേനാദ മകള 36
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3 -35655/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ േമാഹൻകമാർ  േചാതി

നിവാസ നിയർ എച് എസ എസ  കളതർ കളതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ആറിപ  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  ൈലല ജി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2018 -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 ഷീല െക ബി ഭാര് 60

2 എസ  ദീപക മകന 37

3 എസ  മാല മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലല ജി ഭാര് 63

2 ശ്ാം േമാഹൻ എം എൽ മകന 35

3 ശരത േമാഹൻ എം എൽ മകന 33
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-28688/ 2021 25-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ ആൻു  റീന

ഹൗസ  വലിയേവളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമഴസി േതാമസ  േബാധിപിച അേപക

ആറിപ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-36738/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ചനേശഖരൻ നായർ

സമതി,  പി  ആർ  എ  ഇ-95  ഋഷി  മംഗലം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    വഞിയര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  എസ

സശീലാകമാരി അമ  േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2020  -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:ജി3 36497/2021 25-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി േതാമസ ഭാര് 58

2 റീന മകള 39

3 റീന േതാമസ മകന 33

4 റിൻസി േതാമസ മകള 31

5 ലർദ മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ  സശീലാകമാരി അമ ഭാര് 78

2 ഇന സി എസ മകള 52

3 ബിന സി എസ മകള 51
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 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  ശശിധരൻ  ടി സി 7/2049,

േമടയിൽ  വീട  ESS  ആേടാ  സർവീസ  െസനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഉളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സധ ആർ ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2020 -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:ജി3-36499/ 2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െനൽസൺ െജ  പിൻകളം  വീട

കാേരാട  കാകവിള  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമഴസി ഭായി പി , , േബാധിപിച അേപക

ഉളര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2019  -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:ജി3-36500/ 2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ഉളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി ശശിധരൻ  െകാചകടയിൽ വീട

്  കലമളി,  ശീകാര്ം  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീജ വി എസ , , േബാധിപിച അേപക

ഉളര  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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ ആർ ഭാര് 65

2 അനപ എസ മകന 29

3 ഹരിത എസ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി ഭായി പി ഭാര് 46

2 െഫഡറിക െജ െനൽസൺ മകന 18

3 െഫബാ െനൽസൺ മകള 17
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-36731/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ  ഗാസമർ  സിതാര

,  വളകടവ  ,വലിയതറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി എ ഗാസമർ േബാധിപിച അേപക

മടതറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021  -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:ജി3-36734/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ജലാലദീൻ   ടി സി 46/474,

മാണികവിളാകം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഹലീമബീവി േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2013 -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:ജി3-36733/2021 25-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി വസനകമാരി ഭാര് 62

2 ശീജ വി എസ മകള 42

3 ഷാജികമാർ എസ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എ ഗാസമർ ഭരതാവ 69

2 കിരൺ മകന 33

3 േമരി ആശ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  ഹലീമബീവി ഭാര് 64

2 ജസീന മകള 44

3 അബൾ ലതീഫ സേഹാദരൻ 69

4 സൈബർ സേഹാദരൻ 66
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 തിരവനനപരം  താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസയദാലി  ടി സി 70/2201  പന

റ പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ േബാധിപിച അേപക   മടതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 48

2 ഷാജഹാൻ മകന 28

3 മജീബ മകന 27

4 ൈഫസൽ മകന 18
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-36732/2021 25-11-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   മടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാമദാസൻ  പതവ

ൽ പതൻവീട ടി സി 72/1714 മടതറ വളകടവ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആർ ശീകണൻ

േബാധിപിച അേപക   മടതറ 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:ജി3-36744/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയ ചിത  ശാനി നിവാസ

് പതിയറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഹരി െക പി, േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-36740/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ സി ഇ  ടി സി 13/709

 േഗാകലദീപം   മലവിളാകം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ ശീകണൻ മകന 43

2 എസ  മഞ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരി െക പി ഭരതാവ 58

2 അർജൻ െക പി മകന 24

3 ആദിത്ൻ െക പി മകന 21
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സശീല െക െക േബാധിപിച അേപക

വഞിയര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2021  -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:ജി3-36741/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  ചിദംബരം പിള  ടി സി

13/167  പി  ആർ  എ  56   ആനനഭവൻ  നാലമക്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിവകമാർ വി സി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി3-36745/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളി െക െജ  ടി സി 27/344

,  മർതി ഭവൻ വിേവകാനന നഗർ  വഞിയർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സത്കല എൽ

േ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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല െക െക ഭാര് 73

2 സേരഷകമാർ മകന 55

3 സനിൽ മകന 50

4 സധീഷ മകന 43

5 സബാസ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനനി വി സി മകള 47

2 ശിവകമാർ വി സി മകന 43
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നമര:ജി3-36746/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി റി  േതാമസ  ടി സി 28/340

,  ൈകതമകിൽ ഹൗസ ശീേവലി  നഗർ േപട   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക എം ലീലാമ

േബാധിപിച അേപക   വഞിയര 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. 

 
നമര:ജി3-36742/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിലി കിേഷാർ  ടി സി 30/1247 റ

മ  മർേഡക  െറയിൽേവ  േസഷൻേറാഡ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കിേഷാർ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-06-2021  -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:ജി3-36743/2021 25-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്കല  എൽ ഭാര് 46

2 ചു മകന 24

3 മനിത മകള 23

4 ജഗദമ മാതാവ 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എം ലീലാമ ഭാര് 79

2 ബിജി ൈകതമകിൽ േതാമസ മകന 54

3 ബിന മാതയ െക േതാമസ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കിേഷാർ േഗാപി ഭരതാവ 68

2 റീനാ  കിേഷാർ മകള 42

3 അമിത കിേഷാർ മകന 41
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 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ തങപൻ പിള  ടി സി

28/450  അേശാക ഭവൻ  േപട  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്, മറ്  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആർ വസനകമാരി  േബാധിപിച അേപക

 വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021  -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:ജി3-36739/2021 25-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണി ശശാങകറപ്  കഷ  ടി സി

25/2899  (1)  ധർമേദശം  െലയൻ  വഞിയർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത ജി ആർ

േബാധിപിച അേപക   വഞിയര 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ വസനകമാരി ഭാര് 75

2 ടി അേശാക കമാർ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ജി ആർ ഭാര് 61

2 ശീലകി മകള 37

3 ശീേദവി എൽ മകള 28
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-38683/2021 30-11-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില  തിരമല വിേലജില വലിയവിള  B-29  ശീധന്  ഇലങതനഗർ എന വിലാസതിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  മധസദനൻപിള  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ വി ആർ  േബാധിപിച അേപക

തിരമല   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 ജയശീ വി ആർ ഭാര് 59

2 അരവിന് എം െജ മകന 32

3 ആര് െജ നായർ മകള 30
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-37526/2021 01-12-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില    കവടിയാര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഭാരതി  അമ  ജി

െതെകെതാഴവർതലവീട TC 3/399 മടട പി ഒ എന വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവടിയാര വിേലജില   പേരതയെട മകന

മണികണൻ നായർ വി  േബാധിപിച അേപക   കവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2019  -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:ജി2-35210/2021 01-12-2021
 
  തിരവനനപരം   താലകില   േപട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാളി  പീറർ   TC  78/781,

ൈതവിളാകം പരയിടം വലിയേതാപ് വളകടവ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതയെട മകള റജീന രാജ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2018  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബികകമാരി ബി മകള 61

2 ഉഷകമാരി മകള 59

3 വി േമാഹനകമാർ മകന 57

4 മണികണൻ നായർ വി മകന 52

5 ഗീതകമാരി മകള 51

6 സിന ബി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റജീന രാജ മകള 53

2 ലയിസ പി മകന 51

3 ബിജിറ് പീറർ മകള 49
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-38937/2021 26-11-2021
 
  തിരവനനപരം താലകില പടം വിേലജില ചിതാവതി PRRA-130 പഴയേറാഡ െമഡികൽ േകാേളജ പി ഒ  എന

വിലാസതിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ റി വി വിജയകമാർ   എനയാളെട അവകാശികൾക് നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സി എസ ശീധരി റാണി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  29-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി എസ ശീധരി റാണി ഭാര് 58

2 വിേനാദ വി മകന 33

3 വിനീത വിജയകമാർ മകള 30

4 െക എൻ ശാനമ മാതാവ 78
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