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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി5-13857/2020 08-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില   േജാർജ് വർഗീസ സാമവൽ   ഞാലിേകാണം കറിയിൽ ഹൗസ

വിേദശത് വച്  മരണെപടിടളതിനാൽ പേരതെന അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരകളം വിേലജില   പേരതനെറ രണാം ഭാര് ഓമന േജാർജ് വർഗീസ , കരകളം

പി  ഒ ഏണികര ഞാലിേകാണം TNRA-186  കറിയിൽ ഹൗസ ,  േബാധിപിച അേപക   കരകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-9834/2021 07-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കലറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന െക, സനരൻ െക എൻ  മതവി

ള പതൻകടയിൽ വീടിൽ  എനിവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലറ വിേലജില   പേരതരെട  മകന എസ സധീശൻ , േബാധിപിച അേപക  കലറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

21-12-2018,  22-12-2019 എനീ തീയതികളിൽ     മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന േജാർജ് വർഗീസ (രണാം ഭാര്) ഭാര് 64

2 െജറി  േജാർജ് വർഗീസ (ആദ്
ഭാര്യിെല മകൻ)

മകന 43

3 െഫറി േജാർജ് വർഗീസ (ആദ്
ഭാര്യിെല മകൾ)

മകള 38

4 േജായൻ േജാർജ് വർഗീസ (രണാം
ഭാര്യിെല മകൻ)

മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധീശൻ എസ മകന 42

2 സേരഷ കമാർ എസ മകന 35
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:ബി5-9962/2021 03-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ നായർ  പാലം ജംഗഷ

ൻ  കശാലകഴി  സേമഷ  ഭവൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സാവിതി  ചനൻ ,  പാലം ജംഗഷൻ

കശാലകഴി സേമഷ ഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   കരകളം, ഉഴമലയൽ, നടമ, കടപനകന് എനീ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-8747/2021 07-09-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   കലറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനകമാരി,  േബബി  രാജൻ

എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കലറ വിേലജില    മകന സജീവ ബി , മിതമല പി ഒ വലിയകാട മംഗലത വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കലറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

24-11-2011,  17-3-2017  എനീ  തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം   നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി ചനൻ ഭാര് 61

2 നിത് രാേജനൻ മകള 41

3 ധന് എസ ആർ മകള 36

4 രമ് എസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീവ ബി മകന 42

2 സനിൽ കമാർ ബി മകന 40
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി5-10337/2021 07-09-2021
 
െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ജയിംസ   കളതകാൽ

കലറതല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരവികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സശീല , കളതകാൽ കലറതല വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   അരവികര, മലയിൻകീഴ, പാേലാട എനീ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-1995-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 സശീല ഭാര് 82

2 സവർണ െജ എസ മകള 62

3 സധീർ എം െജ മകള 55

4 സനന െജ എസ മകള 50

5 സജിത െജ എസ മകള 47
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി6-11184/2021 13-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദകമാർ ബി  െവളിയനർ പ

ി ഒ അശ്തിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േരഖ െക എസ , െവളിയനർ പി  ഒ അശ്തിയിൽ ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-7884/2021 03-08-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിൽബർട്  െചറിയെകാണി പി

ഒ ൈമലം പാറേകാണം ജി ബി ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം അഞലകതിനമകളിലള

സാമതിക  ഇടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള  മറ  എലാ  വിധ   ആവശ്ങൾകമായി       ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െബൽസി േറാസിലറ് , െചറിയെകാണി

പി  ഒ  ൈമലം പാറേകാണം ജി  ബി  ഭവനിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   അരവികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖ െക എസ ഭാര് 45

2 അശ്തി പസാദ മകള 21

3 അശ്നി പസാദ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െബൽസി േറാസിലറ് ഭാര് 54

2 സാബ ഗിൽബർട് ജി ബി മകന 32

3 സബീഷ ഗിൽബർട് ജി ബി മകന 30
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി5-10212/2021 07-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാറാമ  കരിപര പി ഓ , വാണ

േമകംകര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിപര  വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിജ  എം , കരിപര പി ഓ , വാണ േമകംകര വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   കരിപര ഉഴമലയൽ ,െവളനാട വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-1912/ 2021  10-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ നായർ എൻ

െചറിയെകാണി പി ഒ , ൈമലം , െനറിേയാട ,േഗാപിക ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അരവികര  വിേലജില    സരസ്തി  അമ ആർ ,

െചറിയെകാണി പി ഒ , ൈമലം , െനറിേയാട ,േഗാപിക ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   അരവികര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈബജ  എം മകന 45

2 ബിജ  എം മകന 42

3 അഖില എൽ (മരണെപട മകൻ
അനിയെട മകൾ )

പൗതി 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി അമ  ആർ (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 64

2 രാമചനൻ നായർ എസ (ആദ്
ഭാര്യിെല മകൻ)

മകന 57

3 എസ ലളിത കമാരി (ആദ് ഭാര്യിെല
മകൾ )

മകള 56

4 വിജയകമാരി എസ  (ആദ് ഭാര്യിെല
മകൾ )

മകള 52
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5 ദീപ എസ നായർ  (ആദ് ഭാര്യിെല
മകൾ )

മകള 41
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