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NOTICE

 
നമര:ബി6-16392/2021 04-12-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനരാജ റി   എനയാളെട

അവകാശിക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തങരാജൻ , െവളനാട പി ഒ, പളിതറ േമകംകര പതൻ

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-12-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-16062/2021 02-12-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   മാണികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ എസ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  വസ സംബനവം 5  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പസനകമാരി ബി , പിരപൻേകാട പി ഒ,

രാജിഭവനിൽ  േബാധിപിച അേപക   മാണികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021 -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:ബി6-16428/2021 04-12-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ വിശ്കമാർ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     േതജസ വിശ്ം വി െജ , പഴകറി  പി ഒ,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങരാജൻ പിതാവ 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി ബി ഭാര് 61

2 രാജി സിത പി ആർ മകള 43

3 ഷിജി സിതാ ഷിബ മകള 40
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വലിയകടയാൽ, അനനവിശ്ം , േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-16471/2021 06-12-2021
 
 െനടമങാട  താലകില  മാണികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹനീഫ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മഹമദ െസയഫ, േകാലിയേകാട,

േവളാവർ, കടയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  മാണികല,പാറശാല  വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2013 -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:ബി6-16958/2021 06-12-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   േകാലിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി സധാകമാരി    എനവരട

െ  അവകാശികൾക്  പേരതയെട  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ബി സകമാരൻ നായർ , േകാലിയേകാട പി

ഒ, കനിട, ഗീതാഞലിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   േകാലിയേകാട, ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    12-07-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജലി േമാഹൻ ഭാര് 46

2 േതജസ വിശ്ം വി െജ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐഷാബീവി ഭാര് 73

2 മഹമദ ഷാഫി മകന 56

3 സബീന എ മകള 57

4 മഹമദ െസയഫ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബി സകമാരൻ നായർ ഭരതാവ 64

28th December 2021Revenue Department18287
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നമര:ബി6-16063/2021 06-12-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   െവളനാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന റി   എനവരെട

അവകാശിക്  പേരതയെട വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    രാേജനൻ , ഉറിയേകാട പി ഒ, െനടിയവിള,

പചകാട പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   12-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ  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:ബി6-16236/2021 06-12-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽഖരീം എം  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െസബിനിസ എൻ ,  ആനാട  പി  ഒ,

െമേതാട, മംതാസ മൻസിലിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-16287/2021 06-12-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻപിള വി എനയാളെട

അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ വസ സംബനവം അഞ്  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പവീൺകമാർ , പനലേകാട

പി ഒ, കറിയാണി, പാടതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവമായം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

2 സധീഷ എസ മകന 36

3 സജ എസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജനൻ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസബിനിസ എൻ ഭാര് 50

2 മംതാസ എ എസ മകള 32

3 മനീർഖാൻ എ എസ മകന 26
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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:ബി6-16207/2021 06-12-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ നാരായണൻ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ വസ സംബനവം അഞ്  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സനീഷ എൻ എസ  , വടപാറ

പി  ഒ,  േവറിനാട,  ചായകാർേകാണം,  അശ്തി  ഭവനിൽ  ,  േബാധിപിച  അേപക   െവമായം,  മാടായി   വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 26-06-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-169075/2021 02-12-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമൽ വി ബി    എനയാളെട

അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  വസ സംബനവം അഞ്  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     കാർതിക െജ െജ ,

െനടമങാട പി ഒ, അരശപറമ്, പതവിലാസതിൽ  േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി എസ ഭാര് 54

2 പദീപകമാർ ആർ മകന 32

3 പവീൺകമാർ ആർ മകന 30

4 പേമാദ ആർ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിത് എൻ എസ മകന 37

2 സകന് എൻ എസ മകള 36

3 സനീഷ എൻ എസ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാർതിക െജ െജ ഭാര് 31

2 മാനവ എ െക മകന 5
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3 മാധവി െക മകള 5

4 വതസലകമാരി ഡി മാതാവ 57
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6-16064/2021 02-12-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാസനൻ എസ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ വസ സംബനവം അഞ്  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സനരാജ െക എൽ , ഇരിഞയം

പി ഒ, താനിമട, വനാവനം  േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-16144/2021 02-12-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയകമാർ ജി    എനയാളെട

അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ വസ സംബനവം അഞ്  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  സിന എൽ , േപാതൻേകാട

പി ഒ, ചാതൻപാട , പറപറം, േഗാകലതിൽ   , േബാധിപിച അേപക   െവമായം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021  -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:ബി6-16405/2021  04-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീലാംബിക ബി ഭാര് 68

2 സനരാജ െക എൽ മകന 41

3 വിനരാജ െക എൽ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന എൽ ഭാര് 40

2 അനഘ െജ എസ മകള 13

3 അശ്ിൻ െജ എസ മകന 7

4 പതാവതിഅമ മാതാവ 79

28th December 2021Revenue Department18291
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 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ബഷീർ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ ഭമി സംബനവം അഞ് ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

 ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   റസിയ ബഷീർ , വാളിേകാട, തേമാട

വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട 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:ബി6-16361/2021 04-12-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ ജി     എനയാളെട

അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  വസ സംബനവം  അഞ്  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവമായം വിേലജില   ശരത ആർ ബി,

വടപാറ  പി  ഒ,  േവറിനാട,  ശരണ്  ഭവനിൽ   േബാധിപിച  അേപക   െവമായം,  കരപര  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-16387/2021 04-12-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    േകാലിയേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  സദാനനൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  വസ സംബനവം അഞ് ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം

ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാധമാൾ െജ ,

പിരപൻേകാട  പി  ഒ,  പാകീഴ,  ആനനഭവനിൽ േബാധിപിച  അേപക   േകാലിയേകാട,  മാണിയകൽ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റസിയാ ബഷീർ ഭാര് 65

2 റീബാ ബഷീർ മകള 40

3 റിജിൻ ബഷീർ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന യ  ബി ഭാര് 50

2 ശരണ്  ആർ മകള 29

3 ശരത ആർ ബി മകന 26

18292 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധമാൾ ഭാര് 73

2 െക എസ മധസധനൻ മകന 52

3 മേനാജകമാർ െക എസ മകന 42

28th December 2021Revenue Department18293
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 5-16697/2021 15-12-2021
 
തിരവനനപരം  താലകില  കടപനകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷപണികർ    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   ദീപാ

ഭാസകരൻ , കരകളം  ഏണികര  ദ്ാരകാമയി  K P 2/5964, േബാധിപിച അേപക   കരകളം , കടപനകന് വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 11-11-2021 -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 - 17634/2021 20-12-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിലാസിനി എസ    എനവരെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി സതീശൻ , പനവർ

പി ഒ  മാവനിൽകന േകാണിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആനാട, പനവര വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    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:ബി6-17216/2021 17-12-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള പി    എനവരെട

അവകാശികൾക്  പേരതയെട ഭമി സംബനവം അഞ് ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      ഷീന എസ , പവതർ പി ഒ െചലാംേകാട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപ  ഭാസകരൻ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതീശൻ െക ഭരതാവ 64

2 അജയകമാർ എസ വി മകന 40

3 അനിതകമാരി വി മകള 39

4 അനിൽ കമാർ എസ വി മകന 37
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മാനാടി വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    17-07-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാർ ടി മകന 50

2 ബീന എസ മകള 46

3 വിേനാദ ടി മകന 44

4 ഷീന എസ മകള 38

28th December 2021Revenue Department18295
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 5 -14342/ 2021 12-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആതകാബീവി എ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനവര വിേലജില

 പേരതയെട മകന നിസാമദീൻ , പനവർ വിളയിൽ പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈബർ കഞ് എം ഭരതാവ 77

2 നിസാമദീൻ എസ മകന 49

3 നാസിമദീൻ മകന 45

18296 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-12-28T15:56:59+0530
	Salim A




