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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/27611/21 20-12-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരംപഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതികമാര എം.

ശാസാംേകാണത് േമേല െചമണവീട, വടേകാട, െപരമഴതര പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിധവകളകള

ധനസഹായം ലഭികനതിന പടികജാതി വികസന വകപില ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങളകമായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരംപഴതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധരമ സി. ആര., ശാസാംേകാണത് േമേല

െചമണവീട, വടേകാട, െപരമഴതര പി.ഒ., േബാധിപിച അേപക   െപരംപഴതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1-നെറ   സംരകണതിലാണ.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ8/27612/21 20-12-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െപരംപഴതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. നാഗപന നായര ശീഭവന

, കടവനേകാട, െപരംപഴതര പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപനഷന സംബനമായ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപഴതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള രാജലകി

ആര., ശീഭവന, കടവനേകാട, െപരംപഴതര പി.ഒ., േബാധിപിച അേപക   െപരംപഴതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധരമ സി. ആര. ഭാര് 54

2 കമാരി അനഘ എസ. മകള 17

3 കമാരി അനജ എസ. മകള 13

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലാസനന നായര മകന 67

2 പങജാകന നായര എന. മകന 65

3 ആര. വിജയലകി മകള 62

4 രാജലകി ആര. മകള 59
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നമര:എ8/27775/21 20-12-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവ ആര. േമേല

അമലതിനവിള പതനവീട, േകാവളം പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  തിരവനനപരം നഗരസഭയില

ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്ങളകമായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിഴിഞം വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് സമി ൈവ., േമേല അമലതിനവിള പതനവീട, േകാവളം പി.ഒ., േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -

ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1-നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമി ൈവ. ഭാര് 40

2 രാഹലരാജ ആര. എസ. മകന 18

3 സരജ രാജ ആര.എസ. മകന 15

4 േജാതി മാതാവ 62
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5/27238/21 10-12-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫയര മാരവല വി.  െജ.,

േപാടമാവിള  വീട,  മടവിള,  കീഴമാകം,  െചങല പി.  ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   എല.ഐ.സി.,  േപാസല

േസവിംഗസ നിേകപങള ൈകപറനതിനം മറാവശ്ങളകം ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െചങല വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ വിജയരാജന പി.,  േപാടമാവിള വീട,  മടവിള,  കീഴമാകം,  െചങല പി.  ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപില. പേരതന അവിവാഹിതനം

നിസനതിയമാെണനം  അറിയന.  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5/27929/21 20-12-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനരി  എന.,  തടാരേശരി

കിഴകംകര പതനവീട,  കീെഴാല,  വടവിള പി.  ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയില ഹാജരാകനതിനം

മറാവശ്ങളകമായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിന എല. എസ.,

സിേയാന, വടവിള, വടവിള പി.ഒ., േബാധിപിച അേപക   െചങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാള   11-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയരാജന പി. പിതാവ 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകണന നാടാര എന. ഭരതാവ 83

2 േലഖ എസ. മകള 48

3 ഉഷ എസ. മകള 47

4 പീത എല. എസ. മകള 44

5 ബിന എല. എസ. മകള 43

28th December 2021Revenue Department18299
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-27896/2021 20-12-2021
 
  െനയാറിനകര താലകില  കളതര വിേലജില അമരവിള പാമടകട പി  ഒ നൂർവടം വാറവിള വീടിൽ  താമസിച

വരെവ  അനരിചേപായ   സിന  എ  എസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിൽ  ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിനമായി     അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ ടി വീടിൽ

േമാഹനൻ എ േബാധിപിച അേപക   കളതര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 29-11-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  മാതാവ  രതമ

ജീവിചിരപെണനം  പിതാവ  ജീവിചിരിപിലാെയനം  അറിയന.   ൈമനരസനാനം    കമനമര  1-നെറ

സംരകണതിലാണ. 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ എ ഭരതാവ 52

2 സിത എസ േമാഹൻ മകള 18

3 മേനാജ എസ േമാഹൻ മകന 17

18300 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-23394/2021 06-12-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   െചങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി വർഗീസ, േമേകമാവടിതല

വീടിൽ,  െകാേചാടേകാണം,  മര്ാപരം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം   മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആർ ശാനകമാരി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ1 -26035/2021 04-12-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   േകാടകാൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി െചലമ,  വനാവനതിൽ

, േകാടകാൽ, പയറവിള പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ കടിശിക ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകാൽ വിേലജില   പേരതയെട മകന

അനിൽകമാർ സി പി  േബാധിപിച അേപക   േകാടകാൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം

ഭർതാവം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി ആർ ഭാര് 67

2 കമാരി ശാനി വി എസ മകള 46

3 ഷാജി വി എസ മകന 45

4 സജ വി എസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ സി പി മകന 60

2 ശീകല സി പി മകള 56

28th December 2021Revenue Department18301
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 8 -21053/ 2021 16-09-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   ബാലരാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി ഡി  ബാലരാമപരം

കടചൽകഴി പി ഒ പനയറകന്  റി  എം നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ െപൻഷൻ

ആനകല്ങൾകേവണിയം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

ബാലരാമപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന ജീവൻരാജ റി എം , , േബാധിപിച അേപക   ബാലരാമപരം, കലിയർ വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 30-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 8 -27545/ 2021 10-12-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   വിഴിഞം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേമാദ ആർ വി  േകാടകാൽ പ

ി ഒ പയറമട വടവിള വാലൻവിള കിഴകരികത പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ എം എ

സി റി േകാടതിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 രതനാകരൻ , , േബാധിപിച അേപക   വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  പിതാവ സി രതനാകരൻ

ജീവിചിരിപെണനം മാതാവ ജീവിചിരിപിലാെയനം അറിയന.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഷർളിരാജ റി എം മകള 51

2 പവീൺരാജ റി എം മകന 50

3 ആശാരാജ റി എം മകള 46

4 ജീവൻരാജ റി എം മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മായാേദവി റി ഭാര് 32

2 പവിത പേമാദ മകള 5

18302 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-27656/2021 18-12-2021
 
 തിരവനനപരം   താലകില   കലിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവപിള എം  ഗീതാഭവൻ

,കീഴാട ,കലിയർ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന വിജയകമാർ െക , കഴിവിള പതൻവീട

,ഇലവിൻമട,അരങമകൾ ,ആറാലംമട , േബാധിപിച അേപക   അതിയനർ ,െനയാറിൻകര ,അരവികര ,േകാടകാൽ ,

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം മകൾ ബീന െക യം ജീവിചിരിപില .

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാർ െക മകന 61

2 വിജയകമാർ െക മകന 59

3 ഉഷാകമാരി െക മകള 58

4 ഗീത െക മകള 56

5 ശരണ് ആർ ബി    (മരണെപട മകൾ ബീനയെട മകൾ) പൗതി 28

6 ൈവശാഖ ആർ ബി  (മരണെപട മകൾ ബീനയെട മകൻ) പൗതൻ 25
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5-26988/ 2021 14-12-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കളതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതമ സി , ഉചകട പി ഒ , കളത

ർ  ,  ആറപറം  ,  കറമി  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിൽ  േകമനിധി  േബാർഡിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട

ഭരതാവ  ടി വീടിൽ യാേകാബ ഡി   േബാധിപിച അേപക   കളതര, പാറശാല  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   04-09-2021  -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:എ 8 -25877/2021 06-12-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   െപരങടവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലപൻനായർ െക ,

െപരങടവിള പി ഒ,  ആേങാട ,  കനതപറമ്,  ശീരാഗതിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ

ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് രാധമ എസ  േബാധിപിച അേപക   െപരങടവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യാേകാബ ഡി ഭരതാവ 67

2 ആൻസി േജകബ െജ ആർ മകള 32

3 നാൻസി േജകബ െജ ആർ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധമ എസ ഭാര് 59
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8-27504/2021 18-12-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   അതിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി സാംബശിവൻ നായർ,

േകായികൽ േമെല  പതൻവീട  ,അതിയനർ ,െകാടങാവിള  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിയനര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ബി  ശീകല ,  േകായികൽ േമെല പതൻവീട  ,അതിയനർ ,െകാടങാവിള  പി  ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില . അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബി ശീകല ഭാര് 53

2 ജയലകി എസ മകള 32

3 അരവിന് എസ മകന 29
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5/28217/21 24-12-2021
 
  െനയാറിനകര  താലകില   കാേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാേനനി പനവിള വീട ,

എറിചൂ൪,പാമട് കട, പാറശാല  പി. ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർകാർ  ആവശ്തിനം മറ്   ആവശ്തിന

ു   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാേരാട  വിേലജില   പേരതയെട  സേഹാദരി

മര്േറാസ,  മകറാംവിള  വീട  ,കാനളളർ ,പാമട്  കട പി.  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക   കാേരാട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ  ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: A1/28621/2021 27-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Saradhamma B Bhama vilasam, Maruthoor,Moonnukallin

Moodu,  Neyyattinkara P O,  Neyyattinkara Village,  Neyyattinkara Taluk  of  Thiruvananthapuram District  has filed  an

application  of a legal heirship certificate to produce before pension benefits and all other benefits in respect of the legal

heirs of late N K Kumara Pillai Bhama vilasam, Maruthoor,Moonnukallin Moodu, Neyyattinkara P O who expired on 08-12-

2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the

said late N K Kumara Pillai. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The

parents,former wife Radhamma and son Radha Kumar K of the deceased are no more.  The deceased son RadhaKumar

K is unmarried and issueless Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the abov

e said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be

filed in person before the Tahasildar , Neyyattinkara within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala

Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസ േമരി സേഹാദരി 69

2 കൗസല് സേഹാദരി 67

3 സരസം സേഹാദരി 59

4 മര്േറാസ സേഹാദരി 57

5 എലിസബത് സേഹാദരി 52

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age
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നമര:എ5/27811/21 21-12-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കാേരാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ െക  അഞപാവിള േമക

േ പതൻ വീട , കളതർ , ഉചകട പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാേരാട വിേലജില   പേരതയെട മകന വികമൻ പി , വി. വി.

വില , െവൻകളം,കാേരാട , േബാധിപിച അേപക   കാേരാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം

ഭർതാവം ജീവിചിരിപില   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 Saradhamma B Wife 78

2 Ajith Kumar K Son 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി മകള 60

2 സകമാരൻ മകന 58

3 വികമൻ പി മകന 54
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Thiruvananthapuram District

 
Neyyattinkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ8/27926/21 27-12-2021
 
 െനയാറിനകര  താലകില   കനതകള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൻെസൻറ പി,പഷലത െക

േറാസ വിലാസം ബംഗാവ ,െചറ പന കാല, നിലമമട , കാരേകാണം പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ

മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതകാൽ  വിേലജില   പേരതരെട

മകള ആർഷ. വി . പി , േറാസ വിലാസം ബംഗാവ ,െചറ പന കാല, നിലമമട , കാരേകാണം പി. ഒ. , േബാധിപിച

അേപക   കനതകാൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021  -ലം  ടിയാൾ 18/05/2010  ലം   മരണെപടതായം  പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആദിത് വി. പി. മകള 26

2 ആർഷ. വി . പി മകള 21
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