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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

14-02-2022

നമര:എ8/27068/21

െനയാറിനകര താലകില ബാലരാമപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഷാജി കമാർ റി എസ
ബാലരാമപരം പി ഒ,െനലിവിള ,ൈമലാമട
എനയാളെട അവകാശികൾക് ആശിത നിയമനതിനം
മറാവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ബാലരാമപരം വിേലജില പേരതനെറ
മകന അജീഷ കമാർ എസ െക , ബാലരാമപരം പി ഒ അനിയർ ,ൈമലാമട പതൻ വീട േബാധിപിച അേപക
ബാലരാമപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപണ് 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
1
കമാരി സജിത എസ ആർ
2
അജീഷ കമാർ എസ െക
3
ആര് എസ െക
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ഭാര്
മകന
മകള
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

14-02-2022

നമര:എ8/29140/21

തിരവനനപരം താലകില മണകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സജീവ കരമന പി
ഒ,കാലടി,കളതറ,തകവിളാകം,േബാധാനനാശമം,റി സി 56/815/1 എനയാളെട അവകാശികൾക് എം എ സി റി
േകാടതിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
അതിയനര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േരഖ ജി, െവൺപകൽ പി ഒ,,തിടചൽ പതൻവീട,േരഖാ ഭവൻ , േബാധിപിച
അേപക അതിയനര,മണകാട വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്
ൈ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
1
2
3
4

േപര
േരഖ ജി
അൈദ്ത എസ
അമൽ എസ
കമലമ പി

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മാതാവ

വയസ
40
14
1
65

14-02-2022

നമര:എ 5/28093/2021

െനയാറിനകര താലകില കാേരാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജലിയറ് സം ആർ പഭാദീപം
ഗാർഡൻസ, വാറവിള വീട കളതർ ,ഉചകട പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് സർകാർ സംബനമായ
ആവശ്തിനം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാേരാട വിേലജില
പേരതയെട ഭരതാവ േയശദാസൻ പി , പഭാദീപം ഗാർഡൻസ, വാറവിള വീട കളതർ ,ഉചകട പി ഒ , േബാധിപിച
അേപക കാേരാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. 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
1
േയശദാസൻ പി
2
സ്ീറാദാസ

േപര
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ഭരതാവ
മകള

വയസ
72
35
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14-02-2022

നമര:എ 5/ 2934/22

െനയാറിനകര താലകില കാേരാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െജ എസ സിൻഡർല ആർ എസ
് നിവാസ, പുവറി , ഉചകട പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ടഷറി സംബനമായ ആവശ്തിനം മറ്
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാേരാട വിേലജില പേരതയെട മകന
ഷാജൻ ആർ എസ , ആർ എസ നിവാസ, പുവറി , ഉചകട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക കാേരാട , വിഴിഞം വിേല
ജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന
11-07-2021 -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
1
ഷിബി ആർ എസ
2
ൈഷനി ആർ എസ
3
ഷാജൻ ആർ എസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള
മകന

വയസ
45
41
39

11-02-2022

നമര:എ 5/17687/2021

െനയാറിനകര താലകില െചങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ധർമരാജ െജ ആനവിഴന വിള
,കീെഴാല, അമരവിള പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചങല വിേലജില പേരതനെറ മകന രാജീവ ഡി എസ ,
ആനവിഴന വിള ,കീെഴാല, അമരവിള പി ഒ , േബാധിപിച അേപക െചങല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-06-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന
മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില എനം പേരതൻ വിവാഹേമാചിതനാെണനം 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
1
പകാശ ഡി എസ
2
രാജീവ ഡി എസ

േപര

നമര:എ 5/2368/22

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന

വയസ
33
32

10-02-2022

െനയാറിനകര താലകില കാേരാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അനിത പി ചരയകാവിള വീട,
കാകവിള ,കാകവിള പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാേരാട വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ േയശദാസ ,
ചരയകാവിള വീട, കാകവിള ,കാകവിള പി ഒ , േബാധിപിച അേപക കാേരാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-07-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
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പേരതയെട പിതാവ ജീവിചിരിപില എനം മാതാവ േറാസമ പാലയൻ ജീവിചിരിപെണനം 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
1
2
3
4

േപര
േയശദാസ
േജാേമാൻ ൈവ
ഷിജിൻ ൈവ
ഷിജിത് ൈവ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകന
മകന
മകന

വയസ
45
20
20
18

10-02-2022

നമര:എ 5/2687/22

െനയാറിനകര താലകില കാേരാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മാണിക്ം പനയറകാല
,െപാഴിയർ,െപാഴിയർ പി ഒ
എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാേരാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സകമാരി ,
പനയറകാല ,െപാഴിയർ,െപാഴിയർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക കാേരാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-07-2018 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന
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
1
2
3
4

േപര
സകമാരി
ശിവപസാദ
ൈവകണപസാദ
വിഷ പിയ

നമര:എ 5/2745/22

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകള

വയസ
60
29
29
23

10-02-2022

െനയാറിനകര താലകില െചങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഷൻകടി എൻ അശ്തി ഭവൻ
, െകാേചാടേകാണം ,മര്ാപരം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് േകമനിധി േബാർഡിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചങല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര്
ശീകമാരി എസ , അശ്തി ഭവൻ , െകാേചാടേകാണം ,മര്ാപരം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക െചങല വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1407-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെന 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.
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കമ നമര
1
ശീകമാരി എസ
2
ആദർശകഷ െക എസ
3
അശ്തി കഷ എസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
53
31
28

10-02-2022

നമര:എ 5/2675/22

െനയാറിനകര താലകില െചങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഹരികമാർ എസ ആർ ശീൈശലം
, േതാടതവിള , പാമടകട പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചങല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രശി റി എസ ,
ശീൈശലം , േതാടതവിള , പാമടകട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക െചങല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-09-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന
പിതാവ 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
1
2
3
4

േപര
രശി റി എസ
ആയഷ എച് ആർ
ആർഷ എച് ആർ
രഗിണി അമ
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മാതാവ

വയസ
43
14
13
72
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

14-02-2022

നമര:എ1/2007/2022

െനയാറിനകര താലകില െനയാറിൻകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എസ ശ്ാമള െക എസ
ഭവൻ,കടവടാരം,െനയാറിൻകര എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനംമറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െനയാറിൻകര വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ പി
കഷൻകടി, െക എസ ഭവൻ,കടവടാരം,െനയാറിൻകര , േബാധിപിച അേപക െനയാറിൻകര വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-12-2020 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട പിതാവ ജീവിചിരിപില . മാതാവ സരസ്തി ജീവിചിരിപണ് 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
1
പി കഷൻകടി
2
അരൺ െക
3
ലകി എസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകന
മകള

വയസ
64
28
24

14-02-2022

നമര:എ1/1641/2022

െനയാറിനകര താലകില കാഞിരംകളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സേരാജം േമെലവിളാക
ം െകാറംപഴിഞിവീട,മനമക് വാർഡ,കഴിവർ പി ഓ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാഞിരംകളം വിേലജില പേരതയെട
മകള വസനകമാരി. ബി , ആദർശഭവൻ, േമെലവിളാകം ,കഴിവർ പി ഓ
, േബാധിപിച അേപക കാഞിരംകളം
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാൾ
20-01-2020 -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.
കമ നമര
1
വസനകമാരി ബി
2
േറാബി ബി

േപര

നമര:എ1/2490/2022
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െനയാറിനകര താലകില പളിചല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വി േതജസ്ിഭായി
വിജയാലയം,മടവർപാറ,ബാലരാമപരം പി ഓ
എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പളിചല വിേലജില പേരതയെട മകന
അജയേഘാഷ എസ , വിജയാലയം,മടവർപാറ,ബാലരാമപരം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക പളിചല വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 2112-2021 -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.
കമ നമര
1
ശശിധരൻ െക
2
അജയേഘാഷ എസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകന

വയസ
73
36

14-02-2022

നമര:എ1/2545/2022

െനയാറിനകര താലകില െകാലയില വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മണികണൻ വി
തകാർതിക,ചായറയൽ േമെലപതൻ വീട, നടർെകാല അമരവിള പി ഓ
എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ
ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െകാലയില
വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സിന എസ , തകാർതിക,ചായറയൽ േമെലപതൻ വീട, നടർെകാല അമരവിള പി ഓ
, േബാധിപിച അേപക െകാലയില വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകൾ 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
1
സിന എസ
2
കാർതിക എസ
3
അജയഷൻ എം എസ

േപര

നമര:എ1/2543/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
49
18
11

14-02-2022

െനയാറിനകര താലകില േകാടകാൽ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജയനി ജി ദാസ, നിഷ
േകാേടജ,ശീപരം, കഴിവർ പി ഓ എനയാളെട അവകാശികൾക് െനയാറിൻകര െപൻഷൻ ടഷറിയിൽ
ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാഞിരംകളം
വിേലജില പേരതയെട മകള നിഷ ജി ദാസ , അമവില,എടകറി,കാഞിരംകളം പി ഓ
, േബാധിപിച അേപക
േകാടകാൽ,കാഞിരംകളം വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 17-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവ ജാനദാസം
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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
1
നിഷ ജി ദാസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള

വയസ
40

14-02-2022

നമര:എ1/2683/2022

െനയാറിനകര താലകില കാഞിരംകളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഗാപകമാർ ജി
രാമനിലയം,വലിയവിള, കാഞിരംകളം എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനംമറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാഞിരംകളം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ബിന െക ,
രാമനിലയം,വലിയവിള, കാഞിരംകളം , േബാധിപിച അേപക കാഞിരംകളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-01-2022 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന 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
1
ബിന െക
2
േഗാകൽ ജി ബി
3
േഗാപ ജി ബി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
46
22
19

14-02-2022

നമര:എ1/2587/2022

െനയാറിനകര താലകില െനയാറിങര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എ പതകമാരിഅമ
െകൗസഭം ,ഖാദിേബാർഡേറാഡ,ഊരടകാല, െനയാറിൻകര
എനയാളെട അവകാശികൾക് െപൻഷൻ
ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
െനയാറിങര വിേലജില പേരതയെട മകന മണികണൻ എസ പി , െകൗസഭം ,ഖാദിേബാർഡേറാഡ,ഊരടകാല,
െനയാറിൻകര , േബാധിപിച അേപക െനയാറിങര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 08-12-2021 -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
1
മണികണൻ എസ പി

േപര
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
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നമര:എ1/2604/2022

െനയാറിനകര താലകില െനയാറിങര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സനീപിലേമൽ എസ ബി
വിശ്ം,കുവിള,പനങാടകരി,െനയാറിൻകര പി ഓ
എനയാളെട അവകാശികൾക് നയ ഇൻഡ്ആഷ്ാറൻ
സ കമനിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
െനയാറിങര വിേലജില പേരതനെറ പിതാവ സജീവകമാർ വി എസ , വിശ്ം,കുവിള,പനങാടകരി,െനയാറിൻകര പി ഓ
, േബാധിപിച അേപക െനയാറിങര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന പിതാവ സജീവകമാർ വി എസ
ജീവിചിരിപണ്. പേരതൻ അവിവാഹിതനം നിസനതിയമാണ
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
1
ബിന സജീവ

േപര

This is a digitally signed Gazette.
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മാതാവ

വയസ
47
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

15-02-2022

നമര:എ1/3123/2022

െനയാറിനകര താലകില െകാലയില വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലളിത വി , ആർ എൽ
നിവാസ,ഉദിയൻകളങര അമരവിള പി ഓ എനയാളെട അവകാശികൾക് െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്
ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െവളനാട വിേലജില പേരതയെട മകള
സതി ആർ എൽ , ൈവഷവം,െചറകളം,ആര്നാട,ചാങ പി ഓ
, േബാധിപിച അേപക െകാലയില, െവളനാട
വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാൾ
31-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവ ജി രഘവരനം 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
1
സതി ആർ എൽ
2
സജി ആർ എൽ
3
സന് ആർ എൽ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള
മകള

വയസ
48
47
42

15-02-2022

നമര:എ1/3135/2022

െനയാറിനകര താലകില േകാടകാൽ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മണികണൻനായർ
ൈചതന്,മേനാടേകാണം,പയറവിള പി ഓ എനയാളെട അവകാശികൾക് െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം
മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േകാടകാൽ വിേലജില പേരതനെറ
ഭാര് ഗിരിജാേദവിഅമ െക , ൈചതന്,മേനാടേകാണം,പയറവിള പി ഓ
, േബാധിപിച അേപക
േകാടകാൽ,െവങാനർ വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന 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
1
ഗിരിജാേദവിഅമ െക
2
സിന ജി

േപര

നമര:എ1/2282/2022

This is a digitally signed Gazette.
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വയസ
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42
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െനയാറിനകര താലകില പവാര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േദവദാസൻകഞൻ @േഗാപി
വനനാഭവൻ,വലിയവിള,പവാർ പി ഓ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പവാര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് വസന സി ,
വനനാഭവൻ,വലിയവിള,പവാർ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക പവാര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-03-2020 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന
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
1
2
3
4

േപര
വസന സി
ബിജ ജി
വിേനാദ ജി
വനന വി േഗാപി

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകള

വയസ
50
33
30
27

15-02-2022

നമര:എ1/458/2022

െനയാറിനകര താലകില പളിചല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിജയകമാർ ജി
ശിവകാമി,നടകാട,നരവാമട പി ഓ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പളിചല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സനിജ വി ,
ശിവകാമി,നടകാട,നരവാമട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക പളിചല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-05-2020 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന
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
1
സനിജ വി
2
ശിവകാമി വി എസ
3
ശിവഗംഗ വി എസ

േപര

നമര:എ1/28173/2021

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
44
21
19

15-02-2022

െനയാറിനകര താലകില പളിചല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ബി രവീനൻ
വസനം,െചമണവിള,പന മട,പളിചൽ പി ഓ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ നിനം പണയാധാരം തിരിെക
എടകനതിനം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പളിചല വിേലജില
പേരതനെറ മകന ആർ വി സേരഷമാർ , വസനം,െചമണവിള,പന മട,പളിചൽ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക
പളിചല,കലിയർ വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-02-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
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പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകളം ഭാര്യം മകൾ കല ആർ വി 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
1
ആർ വി സേരഷമാർ
മകന
2
കവിത ആർ വി
മകള
3
നിമരാജ െക എൻ (മരണെപട മകൾ കല ആർ വി യെട മകൾപൗതി
)

വയസ
46
44
25

11-02-2022

നമര:എ1/1982/2022

െനയാറിനകര താലകില േകാടകാൽ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചനൻ എൻ കിഴകംകരവീട
,െപരിേങാടേകാണം,അവണാകഴി,െനലിമട പി ഓ
എനയാളെട അവകാശികൾക് െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ
വാങനതിനം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േകാടകാൽ വിേലജില
പേരതനെറ ഭാര് േഹമലത ആർ , കിഴകംകരവീട ,െപരിേങാടേകാണം,അവണാകഴി,െനലിമട പി ഓ , േബാധിപിച
അേപക േകാടകാൽ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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
1
േഹമലത ആർ
2
ലിജിൻചനൻ സി എച്

േപര

നമര:എ1/2184/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
52
12

15-02-2022

െനയാറിനകര താലകില
പളിചല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ബിന. എൽ
േരാഹിണിഭവൻ,േനമം െറയിൽേവേസഷൻേറാഡ,പാവചമലം,േനമം പി ഓ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ
ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പളിചല വിേലജില
പേരതയെട ഭരതാവ മരളീധരൻനായർ പി , േരാഹിണിഭവൻ,േനമം െറയിൽേവേസഷൻേറാഡ,പാവചമലം,േനമം
,
േബാധിപിച അേപക പളിചല, അതിയനർ വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 01-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട പിതാവജീവിചിരിപില. മാതാവ
ലളിതാേദവി. എം ജീവിചിരിപണ്
ൈമനര പിതാവ മരളീധരൻനായരെടയം മാത്മാതാവ ലളിതാേദവി. എം
എനിവരെടയം
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
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
മരളീധരൻനായർ പി
2
കസരിമരളീധരൻ
3
കാേവരിമരളീധരൻ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകള
മകള

വയസ
53
18
16

15-02-2022

നമര:എ1/2689/2022

െനയാറിനകര താലകില
ആനാവർ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാധ െജ
േരവതിഭവൻ,ചാമവിള,കടയാൽ പി ഓ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ആനാവർ വിേലജില പേരതയെട മകന മേഹനകമാർ എം
, േരവതിഭവൻ,ചാമവിള,കടയാൽ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക ആനാവർ,േപട വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-02-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട പിതാവം ഭർതാവ എം മരളീധരൻനായരം ജീവിചിരിപില. മാതാവ ജഗദമ ജീവിചിരിപണ്.
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
1
മേഹനകമാർ എം
2
മഞഷ ആർ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള

വയസ
42
40

15-02-2022

നമര:എ1/2875/2022

െനയാറിനകര താലകില ആനാവർ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഷൻകടി ഇലഞിമട
വീട,േകാരണംേകാട,േകാടയൽ പി ഓ എനയാളെട അവകാശികൾക് െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ്
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ആനാവർ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര്
ഉഷകമാരി വി , ഇലഞിമട വീട,േകാരണംേകാട,േകാടയൽ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക ആനാവർ വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1701-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെന 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
1
2
3
4

േപര
ഉഷകമാരി വി
ശിവകമാർ െക
ശിവപസാദ െക
േഗാപകമാർ െക
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വയസ
55
29
28
26
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE
നമര:എ8/2395/20

15-02-2022

െനയാറിനകര താലകില കനതകള വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഡി കഷൻ നായർ
കാരേകാണം പി ഒ,െക െക ഭവൻ എനയാളെട അവകാശികൾക് െപൻഷൻ കടിശിക ലഭികനതിനം ടഷറിയിൽ
ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കനതകള വിേലജില പേരതനെറ
മകന ഹരി കമാർ െക, കഷ മണി,കാരേകാണം,കാരേകാണം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക കനതകള വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 0301-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ,ഭാര്,മകൻ ജയചനൻ െക എനിവർ 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
1
രവീനൻ നായർ െക
മകന
2
ഹരി കമാർ െക
മകന
3
പത കമാരി എസ (പേരതെന മരണെപട മകൻ ജയചനൻ മകെന ഭാര്
െക യെട ഭാര് )
4
ദർശന പി െജ (പേരതെന മരണെപട മകൻ ജയചനൻ െക പൗതി
യെട മകൾ )
5
ദിവ് പി െജ (പേരതെന മരണെപട മകൻ ജയചനൻ െക യെടപൗതി
മകൾ )
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വയസ
56
51
48
21
18
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

14-02-2022

നമര:എ8/2644/22

െനയാറിനകര താലകില ബാലരാമപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വതല കമാരി ബി
ബാലരാമപരം,കടചൽ കഴി പി ഒ,മംഗലതേകാണം,ജി ബി പി െഹൗസ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ സർകാർ
ആവശ്ങൾകായി ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ബാലരാമപരം വിേലജില പേരതയെട
മകന വിഷ എസ , ബാലരാമപരം,കടചൽ കഴി പി ഒ,മംഗലതേകാണം,ജി ബി പി െഹൗസ , േബാധിപിച അേപക
ബാലരാമപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-12-2021 -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
1
വിഷ എസ

േപര

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

14-02-2022

നമര:എ8/2709/22

െനയാറിനകര താലകില കരംകളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െജനറ് പതിയതറ പി
ഒ,പതിയതറ,ആർ റി െഹൗസ എനയാളെട അവകാശികൾക് എൽ ഐ സി െനയാറിൻകര ആഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനം
മറാവശ്ങൾകമായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കരംകളം വിേലജില പേരതയെട മകള െജൻസി ദാസ
െജ , കരംകളം,പതിയതറ പി ഒ,പതിയതറ,ആർ റി െഹൗസ , േബാധിപിച അേപക കരംകളം വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-12-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില. മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ് 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
1
ആനി ദാസ െജ
2
െഷറിൻ ദാസ
3
െജൻസി ദാസ െജ

േപര

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

15-02-2022

നമര:എ1/2317/2022

െനയാറിനകര താലകില െവളറട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിൽെസൻറ് .ഇ
കാർതികഭവൻ,അഞമരങാല എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െവളറട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് പഷലത എസ ,
കാർതികഭവൻ,അഞമരങാല , േബാധിപിച അേപക െവളറട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന 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
1
പഷലത എസ
2
വിദ് പി വിൽെസന്
3
ലഭ് പി വിൽെസന്

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള
മകള

വയസ
50
28
26

11-02-2022

നമര:എ1/26978/2021

െനയാറിനകര താലകില പളിചല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഷാല. എസ
ചാനൽേമെലവീട,ശാസാൻേകാവിൽനട,െവടിവചാൻേകാവിൽ പി ഓ
എനയാളെട അവകാശികൾക് േദശീയ
ഗാമീണെതാഴിലറപ് പദതി പകാരമള ആനകല്ങൾ വാങനതിനം മറ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
പളിചല വിേലജില
പേരതയെട മാതാവ ശാന ബി ,
തലതടപതൻവീട,േകാവിൽവിള,െവടിവചാൻേകാവിൽ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക പളിചല വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 25-09-2020 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട പിതാവ ജീവിചിരിപില . മാതാവ ശാന ബി ജീവിചിരിപണ്.
ൈമനര സനാനങൾ പേരതയെട മാതാവ ശാന
ബി യെട സംരഷണയിലാണ 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
1
ധനലകി എസ
2
ധനീഷ ബി എസ

േപര

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/
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15-02-2022

നമര:എ1/3100/2022

െനയാറിനകര താലകില പവാര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സജീദ , സജീദ മ
ൻസിൽ,േഹാസിറൽേറാഡ,പവാർ പി ഓ
എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പവാര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് റകാന.
പി. േമാൾ , സജീദ മൻസിൽ,േഹാസിറൽേറാഡ,പവാർ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക പവാര വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-12-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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
1
റകാന. പി. േമാൾ
2
റിയഫാതിമ എസ ആർ
3
ദിയഅയിഷ എസ ആർ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
35
14
12

14-02-2022

നമര:എ1/2443/2022

െനയാറിനകര താലകില െകാലയില വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക ഗണപതിഅമ എസ ക
െ ഭവൻ,ധനവചപരം, ധനവചപരം പി ഓ എനയാളെട അവകാശികൾക് ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െകാലയില വിേലജില പേരതയെട മകള
ഉഷകമാരി പി ജി, തിരവാതിര,ധനവചപരംപി ഓ , േബാധിപിച അേപക െകാലയില വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ
25-11-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട മാതാപിതാകളംഭർതാവം മകൻ സേരഷമാറം 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
1
ലത െജ ചനൻ
2
ഉഷകമാരി പി ജി
3
ശരത എസ പഭാകർ (പേരതയെട മരണെപട മകൻ
സേരഷമാറിെനമകൻ )
4
സ്ാതി എസ പഭാകർ (പേരതയെട മരണെപട മകൻ
സേരഷമാറിെനമകൾ )
നമര:എ1/2925/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള
പൗതൻ
പൗതി

വയസ
51
49
27
18

15-02-2022

െനയാറിനകര താലകില പരശവയല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ൈസയറസ
കാർകലപതൻവീട, പരശവയൽ,പരശവയൽ പി ഓ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്ങൾകേവണി
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ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പരശവയല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േബബി എൻ ,
കാർകലപതൻവീട, പരശവയൽ,പരശവയൽ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക പരശവയല,െകാലയിൽ വിേലജ
ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന
27-03-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകളം മകൻ എസ വിജയനം 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
1
േബബി എൻ
2
ഗിരിജ ബി
3
ലളിതകമാരി എം ( പേരതെന മരണെപട മകൻ വിജയൻ
എസ െന ഭാര് )
4
വിസയ . എൽ. വിജയൻ ( പേരതെന മരണെപട മകൻ
വിജയൻ എസ െന മകൾ )

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകെന ഭാര്
പൗതി

വയസ
72
50
55
23

15-02-2022

No: A1/24314/2021

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Delbi Devaraj I S, C V P
House,Parasuvaikkal,,Parasuvaikkal P O, Parassuvakkal Village, Neyyattinkara Taluk of Thiruvananthapuram District has filed
an application of a legal heirship certificate to produce before Pension benifits in respect of the legal heirs of late M
Therassal Cheruvattoorpotta, Parasuvaikkal,,Parasuvaikkal P O who expired on 10-09-2019 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 M Therassal. that it is
proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The parents, husband,and son Sebastian of
the deceased are no more. 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
Sl.No
1
2

Name of the Legal Heirs
Delbi Devaraj I S
Decruze I S

No: A1/2290/2022

Relationship with the Deceased
Daughter
Son

Age
61
58

11-02-2022

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sumangala V, Jyothirgamaya ,Convent
Road,Pravachambalam,Nemam P O, Pallichal Village, Neyyattinkara Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an
application of a legal heirship certificate to produce before Pension benefits and aii other benefits in respect of the legal
heirs of late S Sasidharan Jyothirgamaya ,Convent Road,Pravachambalam,Nemam P O who expired on 05-08-2021 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 S
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Sasidharan. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents of the
deceased are no more. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above sai
d 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
Sl.No
1
2
3

Name of the Legal Heirs

Relationship with the Deceased
Wife
Son
Daughter

Sumangala V
Renjish S
Beeta S

Age
73
48
41

11-02-2022

No: A1/2366/2022

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Suja C V, C R Bhavan,Pillaveettuvila,Vellarada P O,
Vellarada 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 VikramanNair C R
Bhavan,Pillaveettuvila,Vellarada P O who expired on 22-06-2020 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 VikramanNair. that it is proposed to issue a
legal heirship certificate according to this to the applicant . The parents and wife of the deceased are no more Hence, it
is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above 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
Sl.No
1
2
3

Name of the Legal Heirs
Subhash C V
Sushakumary C V
Suja C V

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

Relationship with the Deceased
Son
Daughter
Daughter

Age
53
49
45
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

15-02-2022

നമര:എ8/25770/21

െനയാറിനകര താലകില ബാലരാമപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െനൗഷാദ എ ബാലരാമപരം പ
ി ഒ,എ വി സീറ്,മണലിയിൽ വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് എം എ സി ടി േകാടതിയിൽ ഹാജരാകനതിനം
മറാവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ബാലരാമപരം വിേലജില
പേരതനെറ ഭാര് ലതീഫ എ, ബാലരാമപരം പി ഒ,എ വി സീറ്,മണലിയിൽ വീട , േബാധിപിച അേപക ബാലരാമപരം
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 08-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ് ൈ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
1
2
3
4
5

േപര
ലതീഫ എ
അൽഫിയ എൻ
അബത്ാഹിർ എൻ
ഉൈമഫ ബീവി
അബൾ സമദ
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മാതാവ
പിതാവ

വയസ
34
13
11
67
74
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

14-02-2022

നമര:എ8/2544/22

െനയാറിനകര താലകില കനതകള വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജിജി സനൽ
കനതകാൽ,കടയാൽ പി ഒ,കടയാൽ,ബിൻസിലാൽ െഹൗസ എനയാളെട അവകാശികൾക് എം എ സി റി േകാടതിയിൽ
ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കനതകള
വിേലജില പേരതയെട പിതാവ സനൽകമാർ എ , കനതകാൽ,കടയാൽ പി ഒ,കടയാൽ,ബിൻസിലാൽ െഹൗസ
േബാധിപിച അേപക കനതകള വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാവ ജീവിചിരിപണ്. പേരത അവിവാഹിതയം
നിസനതിയമാണ 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
1
സനൽകമാർ എ

േപര
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

14-02-2022

നമര:എ8/456/22

െനയാറിനകര താലകില വിഴിഞം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സഹറ ബീവി വിഴിഞം പി
ഒ,വിഴിഞം,മതിപറം,പളിമട വിളാകം എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് , എൽ ഐ സി എനിവിടങളിൽ
ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വിഴിഞം വിേലജില പേരതയെട മകന
െസയദലി , വിഴിഞം പി ഒ,വിഴിഞം,മതിപറം,പളിമട വിളാകം , േബാധിപിച അേപക വിഴിഞം വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1-11-2021 -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.
കമ നമര
1
2
3
4
5
6

േപര
ഹസൻ കണ് പി
െസയദലി
ഫാതിമ ബീവി
നസീർ ഖാൻ
ഹലീമ ബീവി
ഹസീന ബീവി
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ഭരതാവ
മകന
മകള
മകന
മകള
മകള

വയസ
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42
37
35
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

11-02-2022

നമര:എ8/2311/22

െനയാറിനകര താലകില അതിയനര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അനികടൻ െക വി ആറാലമട
പി ഒ,കടപന,െവളംകളം,സിന ഭവൻ എനയാളെട അവകാശികൾക് പടിക ജാതി വികസന ആഫീസ,ബാങ്
എനിവിടങളിൽ ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അതിയനര വിേലജില
പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ ബി , ആറാലമട പി ഒ,കടപന,െവളംകളം,സിന ഭവൻ
, േബാധിപിച അേപക അതിയനര
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 25-04-2021 -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
1
2
3
4
5

േപര
ഷീബ ബി
നനന എസ
നന എ
നന എസ
വിജയമ
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകള
മാതാവ

വയസ
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16
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

11-02-2022

നമര:എ8/2168/22

െനയാറിനകര താലകില അതിയനര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നസീമ എ എസ ആറാലമട പ
ി ഒ,പതനമലം,കാരകാചിവിള,ഹബീബി മൻസിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് ൈലഫ പദതിയിൽ അനവദിച തക
ലഭികനതിനം മറാവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അതിയനര
വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ ഷാഹൽ ഹമീദ , ആറാലമട പി ഒ,പതനമലം,കാരകാചിവിള,ഹബീബി മൻസിൽ
,
േബാധിപിച അേപക അതിയനര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകൾ 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
1
ഷാഹൽ ഹമീദ
2
മഹമദ ഹാഷിം എസ
3
മഹമദ ഹബീബ എസ

േപര
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ഭരതാവ
മകന
മകന
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

15-02-2022

നമര:എ8/24407/21

െനയാറിനകര താലകില െചങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിേനാദ കമാർ എൽ െചങൽ പി
ഒ,കീഴമാകം,മഠതവിളാകത വീട
എനയാളെട അവകാശികൾക് എം എ സി റി െകയിം ലഭികനതിനം
മറാവശ്ങൾകമായി
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപരമഴതർ വിേലജില
പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ കമാരി െക, െനയാറിൻകര പി ഒ,വടേകാട,ആലംെപാറ പതൻ വീട , േബാധിപിച അേപക
െചങല,െപരമഴതർ വിേലജ ഓഫീസരമാർ
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-12-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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
1
ഉഷ കമാരി െക
2
ആര് യ

േപര

This is a digitally signed Gazette.
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള

വയസ
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

15-02-2022

നമര:എ8/2861/22

െനയാറിനകര താലകില െപരംപഴതര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േസാമൻ എൻ
െവളിയംേകാട പി ഒ,ഈരാറിൻപറം,എസ വി ഭവൻ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം
മറാവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപരംപഴതര വിേലജില
പേരതനെറ ഭാര് വിജയകമാരി െജ , െവളിയംേകാട പി ഒ,ഈരാറിൻപറം,എസ വി ഭവൻ , േബാധിപിച അേപക
െപരംപഴതര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന 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
1
വിജയകമാരി െജ
2
േസാന എസ വി

േപര

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

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
50
19
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

15-02-2022

നമര:എ8/3011/22

െനയാറിനകര താലകില ബാലരാമപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിജയകമാർ െക
ബാലരാമപരം പി ഒ,തലയൽ,ആമചൽ നട,േരാഹിണി എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം
മറാവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ബാലരാമപരം വിേലജില
പേരതനെറ ഭാര് പിയ എച് എസ , ബാലരാമപരം പി ഒ,തലയൽ,ആമചൽ നട,േരാഹിണി , േബാധിപിച അേപക
ബാലരാമപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-01-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന 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
1
പിയ എച് എസ
2
വിസയ വി പി
3
വിശാൽ വി പി

േപര

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

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
44
24
19
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

15-02-2022

നമര:എ8/3003/22

െനയാറിനകര താലകില തിരപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഷകമാരി തിരപറം പി
ഒ,തിരപറം,കളങര വിള എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ്,എൽ ഐ സി എനിവിടങളിൽ ഹാജരാകനതിനം
മറാവശ്ങൾകമായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി തിരപരം വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ നാരായണൻ
തമി െക , തിരപറം പി ഒ,തിരപറം,കളങര വിള , േബാധിപിച അേപക തിരപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-01-2022 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. പേരത നിസനതിയാണ.
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
1
നാരായണൻ തമി െക

േപര
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Thiruvananthapuram District
Neyyattinkara Taluk
NOTICE

21-02-2022

നമര:എ 5/3419/2022

െനയാറിനകര താലകില െചങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എസ രാമപയൻ ആർ വി സദനം
,പാമടകട ,പാമടകട പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് െടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചങല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് വസനകമാരി എസ ,
ആർ വി സദനം ,പാമടകട ,പാമടകട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക െചങല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-11-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന
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
1
2
3
4

േപര
വസനകമാരി എസ
രാജൻ ആർ വി
രവിശങർ ആർ വി
രേമഷ ആർ വി

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകന

വയസ
71
49
48
46

18-02-2022

നമര:എ 5/3307/2022

െനയാറിനകര താലകില കാേരാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സകമാരൻ ബി െചനിേയാട ,
െതെകകര ,കാകവിള ,കാകവിള പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാേരാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സചിത എൻ ,
െചനിേയാട , െതെകകര ,കാകവിള ,കാകവിള പി ഒ , േബാധിപിച അേപക കാേരാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-12-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന 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
1
സചിത എൻ
2
ജിഷ എസ എസ
3
ചിത എസ എസ

േപര
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18-02-2022

നമര:എ 5/2707/22

െനയാറിനകര താലകില കളതര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഭവാനി വി കാഞിരംവിളാകത വീട
് , നൂർവടം, കളതർ , ഉചകട പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന
ു ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കളതര വിേലജില പേരതയെട മകന അപ െക ,
കാഞിരംവിളാകത വീട , നൂർവടം, കളതർ , ഉചകട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക കളതര പവാർ വിേലജ ഓഫീസര
 മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-11-2020 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.
കമ നമര
1
അപ െക
2
സകമാരൻ
3
ഇനിര

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകള

വയസ
62
58
52

18-02-2022

നമര:എ 5/3144/2022

െനയാറിനകര താലകില െചങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എസ സനരി കരമൽ , സേരഷ
് ഭവൻ ,വടവിള പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് സംബനമായം മറം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചങല വിേലജില പേരതയെട മകന സേരഷ കമാർ ഡി , കരമൽ , സേരഷ
ഭവൻ ,വടവിള പി ഒ , േബാധിപിച അേപക െചങല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-03-2021 -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
1
സേരഷ കമാർ ഡി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
54
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