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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 6 -11142 / 2021 05-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െപരിങമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻലാൽ ബി  രാേജന

വിലാസം,  കരിമൺേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഷമ റി , , േബാധിപിച അേപക

െപരിങമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021  -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:ബി 5 -11823 / 2021 04-10-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    പാേലാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േറാസിലി  ,  ലകം  വീട

,േകാവിലേകാണം  ,പച    പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പാേലാട  വിേലജില    പേരതയെട  മകള  ജസീന  ആർ  ,  ലകം  വീട

,േകാവിലേകാണം ,പച പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പാേലാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2019 -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:ബി 5-11750/ 2021 29-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ഉഴമലയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി 'അമ എസ  ഉഴമലയ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ റി ഭാര് 56

2 േസതേമാഹൻ മകന 30

3 നീത േമാഹൻ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജസീന ആർ മകള 60

2 ൈശലജ മകള 56

3 ഷീല ആർ മകള 53
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ൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഉഴമലയല വിേലജില   പേരതയെട മകള രമണി  അമ പി  ,  എ എ പി  നിവാസ ,െപാങലി

,പതകളങര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഉഴമലയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2021 -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:ബി 5 -11599 / 2021 29-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കലറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ സലാം  കലറ ,പടറ ,പാവി

ള പതൻവീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലറ വിേലജില    ഭാര് സലീന ബീവി എ , കലറ ,പടറ ,പാവിള പതൻവീടിൽ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2020 -ല മരണെപടതായം  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 5-11598/ 2021 29-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   കലറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണ കറപ്  നാരായണീയം

,െതറിമട ,മിതമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മദലകമാരി , നാരായണീയം ,െതറിമട ,മിതമല പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021  -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 രമണി അമ മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലീനാ ബീവി എ ഭാര് 45

2 ജാസിൻ എ മകള 24

3 മഹമദ ബിലാൽ എ എസ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മദലകമാരി ഭാര് 56
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നമര:ബി 5 -11597/ 2021 04-10-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   കലറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി  വാസവൻ  സജിൻ ഭവൻ

,നാണംേകാട  ,മതവിള   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധർമണി , സജിൻ ഭവൻ ,നാണംേകാട

,മതവിള  പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കലറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2017 -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:ബി 5 -11301 / 2021 04-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കലറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൽ പകാശ  ഭഗവതി വിലാസം

,കുവരമ്  ,മതവിള   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ആനകല്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സലത , ഭഗവതി വിലാസം ,കുവരമ് ,മതവിള

, േബാധിപിച അേപക   കലറ ,പളിമാത് ,വാമനപരം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021  -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. 

 

2 ധനീഷ എൻ എം മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധർമണി ഭാര് 53

2 സജിൻ വി എസ മകന 28

3 സചിത വി എസ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലത ആർ ഭാര് 59

2 ദീപ പി എസ മകള 38

3 ദീപി പി എസ മകള 36
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 6-11970/2021    11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഷരീഫാബീവി  െവളിയനർ പനമട

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന നസീർ െക , െവളിയനർ പനമട വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2020  -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 6-12020/2021    11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി രാജാമണി  ആചാരി  പാളയം

ജംഗഷൻ  ,േകരളാഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സബലകി ,  പാളയം ജംഗഷൻ

,േകരളാഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട 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. 

 
നമര:ബി 6-12642/2021    13-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വാമനപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തിയമ െക  കളമചൽ പി

ഒ ,ആനചൽ  ,േമാഹനവിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാമനപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹനൻപിള , കളമചൽ പി ഒ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീർ െക മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബലകി എസ ഭാര് 55

2 സരാജ ആർ എസ മകന 34

3 സരയ  എസ ആർ മകള 28

10922 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



,ആനചൽ  ,േമാഹനവിലാസതിൽ , േബാധിപിച അേപക   വാമനപരം,മടവർ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-05-2021  -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:ബി6-12325/2021    12-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ നമതിരി പഴകറി പി ഒ

,െടലിേകാം  ക്ാർേടഴസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാമകഷൻ നമതിരി , പഴകറി പി ഒ

,െടലിേകാം ക്ാർേടഴസ ,  േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട ,േനമം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2009 നം  5 -9 2009 നം

ഇടയിൽ   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. 

 
നമര:ബി 6-12382/2021    12-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില    പലമാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഷറഫ  എസ  െവളമണടി പി

ഒ  ,കനംമകൾ  ,കടവാകഴി  അനീസാ  മൻസിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലമാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജമീല , െവളമണടി

പി ഒ ,കനംമകൾ ,കടവാകഴി അനീസാ മൻസിൽ  , േബാധിപിച അേപക പലമാറ,അവനവേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻപിള മകന 56

2 പസന സി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമകഷൻ നമതിരി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 53

2 അസീം എ മകന 30

3 അനീസ െജ മകള 29
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നമര:ബി 6-12091/2021    11-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   വിതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐസക ൈവ  മരതാമല പി ഒ

,മരതാമല  ,ജീനാഭവനിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാംകടി ,  മരതാമല പി ഒ ,മരതാമല

,ജീനാഭവനിൽ, േബാധിപിച അേപക   വിതര,മാണിയൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2019  -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:ബി 6-12618/2021    13-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   പലമാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസീർ എം  പലമാറ പി  ഒ

പാലംപളിവിളാകത്  ചനവിലാസം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പലമാറ  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ഷീല  എൽ  ,  പലമാറ  പി  ഒ

പാലംപളിവിളാകത്  ചനവിലാസം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പലമാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 6-12622 /2021   13-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പലമാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാസർ എ  കനൻേവങ  പി ഒ

,േമകംകര  ,എൻ  എൻ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പലമാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നസീലാബീവി  ,  കനൻേവങ  പി  ഒ

,േമകംകര ,എൻ എൻ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   പലമാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാംകടി മകന 56

2 തബീഥ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ എൽ ഭാര് 41

2 ആദിൽ മഹമദ എൻ  എസ മകന 17

3 അമീർഷാ എൻ  എസ മകന 15
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6-11865 /2021   11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പലമാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാരി െക  മനാനകഴി പി

ഒ ,പാലവളി ,സേനാഷ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലമാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷകമാർ ഡി , മനാനകഴി പി ഒ

,പാലവളി ,സേനാഷ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   പലമാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2017 -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:ബി 6-11741/2021    11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി സകമാരൻ നായർ  െനടമങാട

്  പി ഒ ,അരശപറമ് ,രഞിത് ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭനകമാരി , െനടമങാട പി ഒ

,അരശപറമ് ,രഞിത് ഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2018 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീലബീവി എസ ഭാര് 42

2 നൗഫിയനാസർ എൻ മകള 17

3 മഹമദ നൗഫൽ എൻ മകന 15

4 നബീസാബീവി അമ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡാർവിൻ ഭരതാവ 63

2 സേനാഷകമാർ ഡി മകന 39

3 ഷീജ വി മകള 34

4 സീന വി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭനകമാരി െക ഭാര് 65

2 ശീജിത് എസ  എസ മകന 42

3 രഞിത എസ  എസ മകന 38
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 6-11241 / 2021  11-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  െവളിയനർ പി  ഒ

കിഴങമൽ ,രാജിഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രതനാേറാസ സി ,  െവളിയനർ പി  ഒ കിഴങമൽ

,രാജിഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -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:ബി 6-12099/2021    11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െപരിങമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവദാസൻ എം  െകാലായിൽ പ

ി ഒ കലയപരം ,േബാക് നമർ 109  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങമ ല വിേലജില   പേരതനെറ മകന അമൽേദവ  ഡി , െകാലായിൽ പി ഒ

കലയപരം ,േബാക് നമർ 109 ,  േബാധിപിച അേപക   െപരിങമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:ബി6-12358/2021    12-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതേറാസ സി ഭാര് 61

2 രാജി ആർ മകള 36

3 രാഖി ആർ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജശ്രി ആർ ഭാര് 48

2 അശ്തി ഡി മകള 25

3 അമൽേദവ ഡി മകന 24

4 അനിൽേദവ ഡി മകന 23
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 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിമല  ആനാട പി ഒ ,ചനമംഗലം

,േതാരണം  പലല  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അപ , ആനാട പി ഒ ,ചനമംഗലം

,േതാരണം പലല വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2019  -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:ബി 6-12313/2021    12-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിന എൽ  പി  പതകളങര പി ഒ

,കരിശടി,എസ  െജ   ഭവൻ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സജി പി  ,  പതകളങര പി ഒ

,കരിശടി,എസ െജ  ഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2020 -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:ബി 6-11876/2021    11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പലമാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫസിലദീൻ   പാലാംേകാണം പി

ഒ കാവതിേയാട ,ജാസിൻ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പലമാറ  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ഷാജിദ  ,  പാലാംേകാണം  പി  ഒ

കാവതിേയാട  ,ജാസിൻ മൻസിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   പലമാറ,മാണികൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അപ ഭരതാവ 79

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജി പി ഭരതാവ 47

2 സിബിൻ എസ ബി മകന 22

3 ജിബിൻ എസ ബി മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി6-11793/2021     11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവനാശാരി  െനടമങാട പി

ഒ ,അരശപറമ് ,തടതരികത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനമായ ആവശ്തിനം ,അഞ

ലകതിന  മകളിലള  സാമതിക  ഇടപാടകൾ  ഒഴിെക  മെറലാവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധാകരൻ ആശാരി , െനടമങാട പി ഒ

,അരശപറമ് ,തടതരികത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട,കരപര മണകാട  ,വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2007 -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:ബി 6-11348/2021    11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വാമനപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ സരമണി  കളമചൽ പി ഒ

,കരപ്  േകാണത്  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാമനപരം വിേലജില   പേരതയെട മകള അഞ എസ , കളമചൽ പി ഒ ,കരപ്

േകാണത് വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   വാമനപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021  -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:ബി 6-12073/2021    11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി  ഇരിഞയം  പി ഒ ,േപാതപാറ

,കിഴകംകരവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി , ഇരിഞയം  പി ഒ ,േപാതപാറ ,കിഴകംകരവീടിൽ

1 ഷാജിദ ഭാര് 49

2 ജാസിൻ എസ മകള 26

3 ജാസിം എഫ മകന 24

4 ജസീം എഫ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക എം മകള 58

2 കശലകമാരി എം മകള 57

3 സധാകരൻ ആശാരി മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഞ എസ മകള 29
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, േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2020 -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:ബി 6-12475/2021    20-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി  ജി   െകാഞിറ പി  ഒ

,ചാതൻപാട ,തടതരികത് വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ  സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങ്

ഇടപാടകൾ ഒഴിെകയള  മെറലാവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവമായം വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ എ എസ , െകാഞിറ പി ഒ ,ചാതൻപാട ,തടതരികത് വീടിൽ  ,

േബാധിപിച അേപക   െവമായം,േമൽേതാനയൽ,െവയ ലർ ,േതകട ,വാമനപരം   വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021  -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:ബി6-11646/ 2021    06-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   േകാലിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ എ  േകാലിയേകാട

്  പി  ഒ  ,കിണറമക്  ,ജിഷ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാലിയേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീജ എൻ , േകാലിയേകാട പി ഒ

,കിണറമക് ,ജിഷ ഭവനിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   േകാലിയേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി സി ഭാര് 57

2 ഷിജ എസ മകന 40

3 ഷിജിത എസ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി എൻ മകള 63

2 വതല എൻ മകള 57

3 സജാത എൻ മകള 51

4 സേരഷ എ എൻ മകന 50

5 അനിൽകമാർ എ എൻ മകന 47

6 സനിത എൻ മകള 46

7 സന് എൻ മകള 42

8 സര് എൻ മകള 41
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്  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 6-10942/2021    06-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാംകമാർ എൽ  കലയം പി ഒ ,മരത

ർ ,വടകതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  വടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ അമ ലതകമാരി  ,  കലയം പി  ഒ ,മരതർ ,വടകതിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2018 -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 ശീജ എൻ ഭാര് 49

2 ജിഷണ െക എസ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതകമാരി അമ 51

2 സര് എം എസ ഭാര് 28

3 അഭിറാം എസ ശ്ാം മകന 6

4 ശീറാം എസ ശ്ാം മകന 3
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-12334/2021 13-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില  െതാളിേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശീധരൻ  നായർ  എം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര്  രാജലക്മി  എസ െക  വിതര പി  ഒ  െകാപം  കുെവടാൻ  കഴി  വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക

െതാളിേകാട, െനടമങാട, കരകളം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-12-2020-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 രാജലക്മി എസ െക ഭാര് 62

2 രാജശീ ആർ എസ മകള 44

3 ശീരാജ ആർ എസ മകന 39
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-13018/2021 29-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആര്നാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സധാകരൻ  ആര്നാട പി

ഒ പളിേവട ആഷിയാനയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള

ബാങ്  ഇടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള  മറ്  എലാവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആര്നാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജാത , ആര്നാട പി ഒ പളിേവട ആഷിയാനയിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2017 -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:ബി6-12466/2021 21-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   പലാംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബഷഹമാൻ  പലമാറ പി

ഒ പളിമട്േകാണം  റഫീക് മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന

മകളിലള  ബാങ്  ഇടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലാംപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന റഫീക് , പലമാറ പി ഒ പളിമട്േകാണം റഫീക് മൻസിലിൽ

േബാധിപിച അേപക പലമാറ കിഴവിലം -കനളർ വിേലജാഫീസർമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2017 -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 സജാത എസ ഭാര് 68

2 ശില എസ മകള 40

3 ശ്ാം എസ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ബീവി ഭാര് 69

2 റഫീക് എ മകന 49

3 അസീന ബീവി എസ മകള 43

4 റംസിന എസ മകള 39
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നമര:ബി6-11995/2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വിതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലൻ  ആനപാറ പി ഒ

വാേളങി ൈവഗ ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആശ ഒ , ആനപാറ പി ഒ വാേളങി ൈവഗ ഭവൻ , േബാധിപിച

അേപക   വിതര 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:ബി5-11582/2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പാേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിതാഭായി അമ  പാേങാട പി

ഒ  പലിപാറ  അഖിൽ  ഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാേങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന വിജയകമാർ , പാേങാട പി ഒ പലിപാറ

അഖിൽ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   പാേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2018 -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 ആശ ഒ ഭാര് 40

2 അഭി രാജ വി എ മകന 17

3 ആരാധ്രാജ വി എ മകള 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി വിജയകമാർ മകന 60

2 സി അനിൽ കമാർ മകന 53

3 സി സേരഷ കമാർ മകന 50

4 സി ഉദയകമാർ മകന 47
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 6-11542/2021    06-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ  നായർ  െവളിയന

ർ ,കിടങമൽ ,കനബംഗാവ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗംഗമ , െവളിയനർ ,കിടങമൽ

,കനബംഗാവ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2021  -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:ബി6-10908/2021    06-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി  െനടമങാട പി  ഒ

,അരശപറമ്  ,പതൻവിള ,േജ്ാതിഭവനിൽ ,േജ്ാതി  ഡി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതയെട മകള േജ്ാതി ഡി ,

െനടമങാട പി ഒ ,അരശപറമ് ,പതൻവിള ,േജ്ാതിഭവനിൽ ,േജ്ാതി ഡി , േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

07-2020  -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:ബി 6-11545/ 2021   06-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷലത ആർ  െനടമങാട പി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗമ സി ഭാര് 63

2 ഷിബകമാർ പി മകന 45

3 ഷീബാകമാരി ജി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി ഡി മകള 53

2 ഷീല ഡി മകള 55
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ഒ  ,അമൻേകാവിലിന  സമീപം,കളരിവിളാകത്   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േഗാപാലൻ

െക , െനടമങാട പി ഒ ,അമൻേകാവിലിന സമീപം,കളരിവിളാകത്  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

03-2021  -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:ബി 6-9858/2021    06-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസന  വടപാറ പി ഒ ,ചിറാഴ

,പനചയത് വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി അംബിക , വടപാറ പി ഒ ,ചിറാഴ ,പനചയത് വീടിൽ  ,

േബാധിപിച അേപക   വടപാറ,കവടിയാർ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2007 -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 6-1118/ 2021  16-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മബീന  െകാപം, വാളിേകാട ,

എ  എസ  എ  മൻസിലിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അജീബ , െകാപം, വാളിേകാട ,എ

എസ എ മൻസിലിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട ,െതാളിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലൻ െക ഭരതാവ 57

2 ുതി പി ജി മകള 28

3 സമതി പി ജി മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി സേഹാദരി 69

2 സമതി സേഹാദരി 67

3 സേലാചന സേഹാദരി 65

4 അംബിക സേഹാദരി 62

5 അജയകമാർ സേഹാദരൻ 50

6 ലതകമാരി സേഹാദരി 48

7 ഗീതാകമാരി സേഹാദരി 44

8 ഉഷാകമാരി സേഹാദരി 50
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 6-11647/2021    06-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല എ  ഉറിയേകാട പി ഒ

,കണപളി  ,വടകംകര  വീട  ,ചിറയ  േകാ  ണത്    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള രഞ ഒ എൽ ,

ഉറിയേകാട പി ഒ ,കണപളി ,വടകംകര വീട ,ചിറയ േകാ ണത്  , േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2020 -

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:ബി 6-10883/2021    05-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ കടി ജി  പനലാൽ പി

ഒ ശീജിത് ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീജിത് , പനലാൽ പി ഒ ശീജിത് ഭവനിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2008  -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 അജീബ ഭരതാവ 40

2 മഹമദ മആദ മകന 11

3 മഹമദ ബഷീർ സൽതാൻ മകന 7

4 മഫീദ അജീബ മകള 4

5 ൈലല അമ 47

6 മഹമദ ഹൈസൻ അചന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞ ഒ എൽ മകള 37

2 രതീഷ ഒ മകന 40

3 അമാള എൻ അമ 85
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതകമാരി െജ ഭാര് 67

2 ശീജിത് െക എൽ മകന 41

3 നിഷാേമാൾ എൽ മകള 40
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 5 -11952/ 2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആര്നാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീലാൽ െക ആർ   എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  സർവീസ സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആര്നാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി കഷ വി , ആര്നാട പി ഒ എരേമാട ശീമനിരതിൽ , േബാധിപിച അേപക

ആര്നാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021  -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:ബി 5 -11953/ 2021 13-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആര്നാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കഷൻ നായർ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആര്നാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആർ രഗിണിയമ , ആര്നാട പി ഒ എരേമാട േകാടയകം പഞായതാഫീസിന

സമീപം ദ്ാരകയിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആര്നാട , കളതമൽ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 5 -9829/ 2021 06-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗിണി അമ ആർ അമ 79

2 മിനി കഷ വി ഭാര് 48

3 ശീഹരി എസ എം മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗിണിയമ ആർ ഭാര് 79

2 ശീേദവി െക ആർ മകള 55

3 ശീകമാർ െക ആർ മകന 53

4 മിനി കഷ വി (പേരതനായ മകൻ ശീലാലിെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 48

5 ശീഹരി എസ എം (പേരതനായ മകൻ ശീലാലിെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 19
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 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ െക  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര

വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സി  ഗീത  ,  വടകളം  ഹരിജൻ േകാളനി  ജി  എസ ഭവനിൽ ,  േബാധിപിച  അേപക

അരവികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2020  -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:ബി 5 -12058/ 2021 11-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വാസനി എസ , െചറിയെകാണി പി ഒ ൈമലം കലടിച കഴി സേമഷ ഭവനിൽ , േബാധിപിച

അേപക   അരവികര , തിരവലം വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-01-2021  -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:ബി 5 -11676/ 2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െതാളിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ആർ ഷഫീക്  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്    വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാളിേകാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാദിയ എസ എ , പളിമട പാലതിൻകര ൈറഹാൻ വിലയിൽ , േബാധിപിച അേപക

െതാളിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത സി ഭാര് 54

2 ഷിജി ജി എസ മകന 39

3 ഷിനി കമാർ ജി എസ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാസനി എസ ഭാര് 54

2 സമ എസ മകള 32

3 സേമഷ എസ മകന 31
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാദിയ എസ എ ഭാര് 34

2 ൈറഹാനത് എൻ മകള 11

3 റിസ്ാന എൻ മകള 5

4 അബൽ റഷീദ അചന 70

5 ജമീലാ ബീവി അമ 65
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര: ബി  5-12025/2021 11-10-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    കരിപര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ലളിത  എ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിപര വിേലജില

 പേരതയെട മകന അജയകമാർ എസ എൽ , പഴകറി പി ഒ െകാടിപറം ചിതിരയിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരിപര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-09-2020  -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 5 -11523/ 2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിസീനമ േജാൺ എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരകളം

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ  െതാമൻ പി ഒ , കരകളം കാചാണി േജാസഫ െലയിൻ െശയസിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2020  -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 5 -11820/ 2021 11-10-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    പാേലാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അജി  ജി   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാേലാട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ ബാബ എസ എൽ മകന 47

2 അജയകമാർ എസ എൽ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െതാമൻ പി ഒ ഭരതാവ 71

2 സിമിത േതാമസ മകള 38

3 േസാന േതാമസ മകന 34
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വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കപ , േപരയം മഴിയിൽ വയലരികത വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പാേലാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 5 -11593/ 2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ  എനയാളെട  അവകാശികൾക

്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറപഴ വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് ഷീല ബാബ , പാലവളി പി ഒ പച നനിേയാട മണപകന് അനിഴം വിലാസതിൽ , േബാധിപിച അേപക   കറപഴ ,

കരിപർ , പാേലാട വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021  -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. 

 
നമര:ബി 5 -11842/ 2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ കഷൻ  െക  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറപഴ വിേലജില

പേരതനെറ മകന സജി െക ,  ഇളവടം പി  ഒ െവമ് കാപിേതാടം തടതരികത് കഷ വിലാസതിൽ ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021  -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 കപ ഒ എം ഭാര് 35

2 സർഗശീ െക എ മകള 12

3 േബബി വി അമ 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ബാബ ഭാര് 52

2 േരവതി ബി എസ മകള 32

3 കാർതിക ബി എസ മകള 27

4 തങമ അമ 78
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജ എം മകള 49

2 ശീജ എം മകള 47

3 സജി െക മകന 43
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 5 -11840/ 2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐവൻ  േലാറൻസ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരകളം

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െചറിയാൻ സി േജാർജ് , കരകളം പി ഒ മേകാല ദർശൻ െലയിൻ േചരികലകത്

വിലാസതിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021 -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:ബി 5 -11751/ 2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനലനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷ കറപ് പി  ,പതാവതി

അമ  എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനലനാട വിേലജില   പേരതരെട  മകന ബി മധസദനൻ നായർ , ആലനറ മാമടിൽ പതൻ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   െനലനാട, കീഴേതാനയൽ , മാേങാട , േകാലിയേകാട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    26-08-2015 ,15 -07 -

2017  എനീ  തീയതികളിൽ   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 െചറിയാൻ സി േജാർജ് ഭരതാവ 61

2 േബാബി ജി െചറിയാൻ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ശാന  കമാരി മകള 65

2 പി ചനികാേദവി മകള 62

3 ബി േഗാപകമാർ മകന 58

4 ബി മധസദനൻ നായർ മകന 54

5 പി ചിതേദവി മകള 48

6 ബിജ ബി     (മരണെപട മകൾ പി രാധമയെട മകൻ ) പൗതൻ 46

7 രജി ബി       (മരണെപട മകൾ പി രാധമയെട മകൻ ) പൗതൻ 44
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നമര:ബി 5 - 12429/ 2021 13-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പാേലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത കമാർ എൻ    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാേലാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷാജിേമാൾ എം , പച പി ഒ നനിേയാട ആലംപാറ അനിൽ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക

 പാേലാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2020  -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:  ബി  5 -12426/ 2021 13-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ കടൻ പിള  എനയാളെട

അവകാശികൾക്          വിവിധ    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറപഴ

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹിമാ എ നായർ , ഇളവടം പി ഒ ആലംകഴി ഹിമാനിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   കറപഴ

, െതാളിേകാട വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2021  -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:ബി 5 -11984/ 2021 11-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   കരിപര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ ചനൻ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിപര വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് രതിയമ , കരിപര പി ഒ മലമേകാണം    സി ആർ ഹൗസിൽ   , േബാധിപിച അേപക   കരിപര ,

ഇടയേകാട വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന പി അമ 70

2 ഷാജിേമാൾ എം ഭാര് 44

3 അഭിരാമി എ എസ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന അമ 59

2 ഹിമാ എ നായർ ഭാര് 38

3 ആേരാമൽ ആർ എച് മകന 16

4 ആദിത ആർ എച് മകന 16
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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 5 -12024/ 2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   േതകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനബാ ബീവി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതകട വിേലജില

 പേരതയെട മകന      ആരിഫ അഹമദ എം െജ , േതകട തൻസി മാൻഷൻ വിലാസതിൽ , േബാധിപിച അേപക

േതകട , വീരണകാവ , നടമ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതിയമ എൻ ജി ഭാര് 55

2 രാേജഷ സി ആർ മകന 41

3 രജിേമാൾ സി ആർ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആരിഫ അഹമദ എം െജ മകന 56

2 ഷിഹാബദീൻ എം െജ മകന 53

3 െസയദാബീവി എസ മകള 51

4 ഷീബ മകള 48

5 അബൽ റഹീം എം െജ മകന 46
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 6-9978/ 2021 05-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജയ കമാർ ആർ  കതിരകളം പ

ി ഒ റിേജായ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമതി ഡി ജി ,  കതിരകളം പി ഒ റിേജായ ഭവനിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   കതിരകളം, െവളനാട വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021 -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:ബി6-11175/2021 05-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ ആശാരി  കലയം പി ഒ കലട

എ ആർ നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി  പി  ,  കലയം പി  ഒ കലട എ ആർ നിവാസിൽ

േബാധിപിച അേപക  വിളപിൽ,  വടപാറ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2020 -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:ബി6-11253/2021 05-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻ പി  െനടമങാട മഞ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി ഡി ജി ഭാര് 56

2 റിേജായ എ എസ മകന 24

3 റീന എ എസ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി പി ഭാര് 53

2 അരൺ എ ആർ മകന 27

3 അമത എ ആർ മകള 28

10948 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ച േറാഡ റംലാ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഭമി സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സലീൽ ഹൈസൻ , െനടമങാട മഞ

േറാഡ റംലാ മൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട, െപരംകളം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:ബി6-11102/2021 05-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െപരിങമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബിക എസ  െപരിങമല പി

ഒ  പറയേകാണം  തടതരികത്  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   EPF  ഓഫീസ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങമല വിേലജില   പേരതയെട മകള അർചന എ

എസ , െപരിങമല പി ഒ പറയേകാണം തടതരികത് വീട , േബാധിപിച അേപക   െപരിങമല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2020 -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:ബി6-11249/2021 06-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ നായർ വി  െവളിയന

ർ പി ഒ േരവതിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള േരവതി എസ നായർ , െവളിയനർ പി ഒ േരവതിയിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   െവളനാട, ആര്നാട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -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 റംലാബീവി ഭാര് 67

2 ഹലീൽ ഹൈസൻ മകന 45

3 ബീമ എച് മകള 42

4 സലീൽ ഹൈസൻ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അർചന എ എസ മകള 37

2 അനീഷ എ എസ മകന 36
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരവതി എസ നായർ മകള 29

2 േരാഹിണി എസ നായർ മകള 33
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