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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-32464/2021 07-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിറാസ എം വി, മാവിള  വീട

, അതാണി െലയിൻ, വഞിയർ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സപിയ എസ  െക   േ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. 

 
നമര:ജി2-37714/2021 09-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി രവീനൻ ആശാരി, േരാഹിണി,

താര  180-എ,  TC  31/1233-4,  ഗേണഷ ഗാർഡൻസ,   േപട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഭകമാരി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സപിയ എസ  െക ഭാര് 40

2 നയന ഷിറാസ മകള 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഭകമാരി  ജി ഭാര് 61

2 ആശ രഞിത് മകള 37

3 നിഷ പി രവീനൻ മകള 35

4 സരസമ മാതാവ 99

28th December 2021Revenue Department18269
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 4 -41591/ 2021 09-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   െവങാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമകടി  കലിയർ പി ഒ

െപരിങമല  ദീപ  നിവാസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങാനര വിേലജില   പേരതയെട മകള ദീപ േമാൾ എ എസ , , േബാധിപിച

അേപക   െവങാനര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപ േമാൾ എ എസ മകള 48

2 ദീപി േമാൾ എ എസ മകള 46

3 ദിലീഷ േമാൻ എസ എ മകന 44
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-40537/2021 20-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   വഞിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഹസൽ സീഫൻ  പതിഭ ,ടി സ

ി  27/  2287   ,േകാൺെവൻറ ൈലൻ ,ജനറൽ േഹാസിറൽ ജംഗഷൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഞിയര വിേലജില   പേരതയെട മകള

ൈസറ സീഫൻ  േബാധിപിച അേപക   വഞിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈസറ സീഫൻ മകള 54

2 േറായ േപാൾ സീഫൻ മകന 53

28th December 2021Revenue Department18271
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി-28691/2021 22-04-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമളകമാരി,  അകരവിള

വീട,  റി  സി  21/991,  ജി  എൻ ആർ എ-95,  എൻ സി  സി  േറാഡ,  േപരർകട  പി  ഒ,  തിരവനനപരം   എനവരെട

അവകാശികൾക്  നിയമാനസതമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന  െക സേരഷ കമാർ  േബാധിപിച അേപക   കടപനകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    14-11-2019 -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:ബി 3-36883/2021 01-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടപനകന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം കഷൻകടിനായർ,

പനവിള  പതൻവീട,  കശവർകൽ,   മേകാലയൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് വിജയകമാരി പി   േബാധിപിച അേപക

കടപനകന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി4-24152/2021 13-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കലിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ആർ മേനാഹരൻ  നായർ ,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക സേരഷകമാർ അകരവിള വീട ടി സി 21/991 യ എൻ ആർ
എ-95എൻ സി സി േറാഡ േപരർകട പി ഒ

മകന 49

2 എസ ചിതജ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി പി ഭാര് 63

2 സജ കഷൻ വി മകള 40

3 അജ കഷൻ െക മകന 29
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പാർവതി  മനിരം  ,ഊേകാട പി  ഒ  ,േനമം  ,  െവളായണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ശീലകി എസ  േബാധിപിച അേപക

കലിയർ   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-2019  -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. 

 
നമര:ജി4-32102/2021 18-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി രാമചനൻ തമി,  എസ പി

15/  072,   ശിവശകി ,  െവഞാേവാട,   ശീകാര്ം  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്    വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് അംബിക െക  േബാധിപിച അേപക

പാങപാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021  -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:ജി6-36727/2021 10-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയന ബാബ സി,  ൈതകാട പ

ി ഒ , ജഗതി , T C 16/814, കിടങിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ എസ   േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട വിേലജ

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

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീലകി എസ ഭാര് 54

2 രാേകന എം എസ മകള 32

3 സായി ആനന് എം എസ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബിക െക ഭാര് 50

2 ആര് എ മകള 27

3 കാർതിേകയൻ തമി ആർ മകന 23
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നമര:ജി 4-41133/2021 15-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   േനമം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എസ ശങരൻ , പാപനംേകാട പ

ി ഒ ,ൈകമനം ,ഹൗസ നമർ 20  ,വിഷ നഗർ ,വടകമിയൽ ഇലം, T C 55/03  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അഭയേദവ എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ എസ ഭാര് 56

2 കിരൺ ബാബ ജി െജ മകന 25

3 വർഷ ജി െജ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാ ശങർ ഇ എസ ഭാര് 70

2 അഭയേദവ എസ മകന 42

3 അപർണ ശങർ മകള 34
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി6-24685/2021 20-08-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില   ൈതകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയലാനി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട

ഭരതാവ എൻ ദാവദ  േബാധിപിച അേപക   ൈതകാട 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൻ ദാവദ ഭരതാവ 56

2 സദാം ഹൈസൻ മകന 30
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി3-40302/2021 09-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   ആറിപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ധർമരാജൻ  ജി , അനിൽ നിവാസ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് നളിനി  േബാധിപിച അേപക   ആറിപ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നളിനി ഭാര് 70

2 സതി രാേജനൻ മകള 51

3 അനികടൻ ഡി മകന 49
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-42829/2021 22-12-2021
 
  തിരവനനപരം  താലകില  െവങാനർ വിേലജില കലിയർ പി  ഒ  െപരിങമല അചയതം  എന വിലാസതിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വികമചനൻ നായർ പി ജി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സജാത കമാരി ആർ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-11-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജാത കമാരി ആർ ഭാര് 57

2 അച വികമൻ മകള 27
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 6 -34092/ 2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േപമകമാരി  ആനയറ പ

ി  ഒ  വിയആർഎ -7  കമലാനിേകതനിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി വിേലജില   പേരതയെട മകള മിനി പി ജി , , േബാധിപിച അേപക

കടകംപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന

ഒരാൾ  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 -36465/ 2021 30-11-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   കടകംപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ നായർ  ആനയറ

പി ഒ േതാപിൽ െലയിൻ ടി സി -76/ 164 (1) തണവിളാകതവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടകംപളി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി െക േജ്ാതി ,

, േബാധിപിച അേപക   കടകംപളി 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി പി ജി മകള 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി െക േജ്ാതി ഭാര് 54

2 പസാദ എം മകന 31

3 പദീപ എം മകന 29
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Thiruvananthapuram District

 
Thiruvananthapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി4-41811/2021 13-12-2021
 
 തിരവനനപരം  താലകില   പാങപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ െസൽവ രാജൻ  എസ

് എസ ഭവൻ ,േമവൂർ ,കാര്വടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാങപാറ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജീഷ രാജ എസ എസ ,  ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  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 സജീഷ രാജ എസ എസ മകന 29

2 അജീഷ രാജ എസ എസ മകന 27
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ Pn3˛34781/2021. 2021 \hw_¿ 16.

30˛11˛2021˛mw  Xob-Xn-bnse  tIcf  Kk‰v  \-º¿  47 (hm-eyw-- X,  ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq  hn`m -KØn¬ Xncp -h -\ -¥-]pcw Xmeq -°nse \º¿ Pn3 -˛34781/2021 -˛mw

XobXn 16-˛11-˛2021-˛se ]c-ky-Øn¬ Nne kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm¬ ]ni-°p-Iƒ kw -̀hn-®n-´p-≠v. Ah

Xmsg-∏-dbpw {]Imcw XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

hnt√ -Pns‚ t]c v “A≠p¿tImWw” F∂p≈Xv “Abn-cq -∏md” F∂v Xn -c pØn

{]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.

(2)

\º¿ Pn3˛34782/2021. 2021 \hw_¿ 16.

30˛11˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf  Kk‰v \-º¿ 47 (hm-eyw-- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq  hn`m -KØn¬ Xncp -h-\ -¥-]pcw Xmeq-°nse \º¿ Pn3 -˛34782/2021 -˛mw

XobXn 16-˛11-˛2021-˛se ]c-ky-Øn¬ Nne kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm¬ ]ni-°p-Iƒ kw -̀hn-®n-´p-≠v. Ah

Xmsg-∏-dbpw {]Imcw XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

hnt√ -Pns‚ t]c v “A≠p¿tImWw” F∂p≈Xv “Abn-cq -∏md” F∂v Xn -c pØn

{]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.
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