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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B-5/4141/2022 11-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ, രമ്ാഭവന, അമതാനഗര

,  പലിപാറ,  െനടമങാട പി.  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പടികജാതി  വികസന വകപില ധനസഹായതിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിപര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമ്. ഒ, രമ്ാഭവന,

അമതാനഗര, പലിപാറ, െനടമങാട പി. ഒ, േബാധിപിച അേപക   കരിപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈ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. 

 
നമര:ബി5 -960/2022 11-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബേബകര കഞ്. എം, അനവര

മനസില,  െകാചാടകാല,  ആനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനവര വിേലജില   പേരതനെറ  മകള നരജഹാന,  അനവര മനസില,

െകാചാടകാല, ആനാട, േബാധിപിച അേപക   പനവര, ആര്നാട, അവനവേഞരി, ഇടേയാട  വിേലജ ഓഫീസരമാര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമ്. ഒ ഭാര് 25

2 അഭിരാമി. ആര മകള 04

3 ഇനിര. ഡി മാതാവ 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭിത ബീവി. എസ മകള 64

2 ൈഷലാജി. എസ മകള 62

3 ഷിബിലാ ബീവി. എസ മകള 60

4 നരജഹാന. എസ മകള 58

5 മസദ കഞ്. എം സേഹാദരൻ 75
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6/4095/22 14-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരിതാറാണി ഒ .എസ സരിത

ഭവൻ,  കളേകാട,  െവളനാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതയെട പിതാവ   േസാമൻ,

സരിത ഭവൻ, കളേകാട, െവളനാട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക  കളതർ , െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാ  പിതാകൾ  അവകാശി  അല  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 ൈപങിളി ഭരതാവ 36

22nd February 2022Revenue Department6203
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 5-3428/22 16-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ.ബി സരസ ഭവൻ,

കടവേപാക് ,  പന  യ  മടം(പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനവര വിേലജില   പേരതനെറ മകൾ അർ പിത, സരസ

ഭവൻ, കടവേപാക്, പന യ മടം(പി.ഒ), േബാധിപിച അേപക   പനവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷ. എം ഭാര് 55

2 ആദർശ. എ മകന 28

3 അർ പി ത.എ മകള 26
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 6-4036/22 14-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   മാണികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലാഹദീൻ ൈനസാം മൻസിൽ

െനടങാണി, പലമാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇതര  ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണികല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് താഹിറാ  ബീവി , ൈനസാം മൻസിൽ

െനടങാണി, പലമാറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മണികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല

മരണെപട  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 6/4138/22 14-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനാ ദാസ. െജ  ഡീന ഭവൻ

, പനലാൽ, പനലാൽ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള സീനാ ദാസ. സി. എസ , ഡീന ഭവൻ,

പനലാൽ, പനലാൽ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവ, മാതാപിതാകൾ

മൻപിനാെല മരണെപട  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 താഹിറാ  ബീവി ഭാര് 53

2 ൈനസാം മകന 33

3 നിഷാദ മകന 30

4 നിഹാസ മകന 25

5 നൗഫൽ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സീനാ  ദാസ. സി. എസ മകള 41

2 ഡിപിൻ ദാസ സി. എസ മകള 34

3 ഡിനിൻ ദാസ സി. എസ മകള 33
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B6/4035/22 14-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   മണികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫസിലദീൻ. എ  കനിൽ വീട,

ഒഴകപാറ, കതിരകളം  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണികല വിേലജില   പേരതനെറ മകന റാഷിദ. എഫ , കനിൽ വീട, ഒഴകപാറ,

കതിരകളം  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മണികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല മരണെപട 

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:B6/4137/22 14-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി. കിസ ദാസ  െഡയിൽ വയ

, പനലാൽ, പനലാൽ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള സീനാ ദാസ. സി. എസ , െഡയിൽ വയ,

പനലാൽ, പനലാൽ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല

മരണെപട  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നസീമ. എം ഭാര് 49

2 റാഷിദ. എഫ മകന 22

3 റംസി. എൻ മകള 25

4 ൈഫസ. എഫ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സീനാ  ദാസ. സി. എസ മകള 41

2 ഡിപിൻ ദാസ സി. എസ മകന 34

3 ഡിനിൻ ദാസ സി. എസ മകന 33
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6-4713/2022 18-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ദാസ, ൈമതിനഗര, ചിറാഴ,

വടപാറ.  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േമാഹനദാസ. എസ, ൈമതിനഗര, ചിറാഴ, വടപാറ. പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2020 -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:ബി6 -4685/2022 18-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   മണികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസന. റി, ലിബി ഭവന. കതിരകളം

.  പി.  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപനഷന  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണികല വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിജ. എം, ലിബി ഭവന. കതിരകളം. പി. ഒ, േബാധിപിച

അേപക   മണികല, ൈതയാട  വിേലജ ഓഫീസരമാര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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 -4649/2022 18-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   മണികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിനെസന്. ൈവ, സരഗം, േവളാവര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിരമലാ ജയന മകന 59

2 വിലഫഡ. എസ മകന 57

3 ജയദാസ. എസ മകന 54

4 േമാഹനദാസ. എസ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിജ. എം മകന 45

2 ലീന. വി മകള 47

6208 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



,  പിരപനേകാട.  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആര.റി  ഓഫീസ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മാണികല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സജ.  എസ, സരഗം,  േവളാവര,

പിരപനേകാട. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   മാണികല, േകാലിയകാട വിേലജ ഓഫീസരമാര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2022 -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:B6/4035/22 14-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   മണികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫസിലദീൻ. എ  കനിൽ വീട,

ഒഴകപാറ, കതിരകളം  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണികല വിേലജില   പേരതനെറ മകന റാഷിദ. എഫ , കനിൽ വീട, ഒഴകപാറ,

കതിരകളം  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മണികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല മരണെപട 

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 -3718/2022 16-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െതനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.എം. ബഷീര, അനവര മനസില

, ൈദവപര. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതനര വിേലജില   പേരതനെറ ആദ് ഭാര്യിെല മകന അനവര മഹമദ. ബി. എസ, അനവര

മനസില, ൈദവപര. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െതനര, െചാകാട വിേലജ ഓഫീസരമാര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജ. എസ ഭാര് 53

2 അനസി േമാള. വി.എസ മകള 28

3 സവിന. വി.എസ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നസീമ. എം ഭാര് 49

2 റാഷിദ. എഫ മകന 22

3 റംസി. എൻ മകള 25

4 ൈഫസ. എഫ മകന 19

22nd February 2022Revenue Department6209
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നമര:ബി6- 3660/2022 16-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   വാമനപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്ംഭരന. ഡി, വസനനിവാസ,

കളമചല.  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാമനപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലല. െക, വസനനിവാസ, കളമചല. പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2020  -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:B6/4137/22 14-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി. കിസ ദാസ  െഡയിൽ വയ

, പനലാൽ, പനലാൽ  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള സീനാ ദാസ. സി. എസ , െഡയിൽ വയ,

പനലാൽ, പനലാൽ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല

മരണെപട  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനവര മഹമദ. ബി. എസ (ആദ് ഭാര്യിെല മകന) മകന 31

2 അനസി. ബി. എസ (ആദ് ഭാര്യിെല മകള) മകള 29

3 അനസര മഹമദ. ബി. എസ  (ആദ് ഭാര്യിെല മകന) മകന 25

4 ഹസീന. സി (രണാം ഭാര്) ഭാര് 40

5 ഐഷാന മഹമദ (രണാം ഭാര്യിെല മകന) മകന 1

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലല. െക (രണാം ഭാര്) ഭാര് 60

2 വസന്. വി.വി (ആദ് ഭാര്യിെല മകന) മകന 33

3 വിനീത. വി (ആദ് ഭാര്യിെല മകന) മകന 32

4 വരഷ. വി (ആദ് ഭാര്യിെല മകൾ) മകള 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സീനാ  ദാസ. സി. എസ മകള 41

2 ഡിപിൻ ദാസ സി. എസ മകന 34

3 ഡിനിൻ ദാസ സി. എസ മകന 33
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നമര:ബി6 -4645/2022 18-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   േകാളിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരന നായര, പാറയല

വീട, ആലിയാട. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാലിയേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിരമല, പാറയല വീട, ആലിയാട. പി.ഒ, േബാധിപിച

അേപക   േകാലിയേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-12-2021 -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 നിരമല ഭാര് 62

2 അനപ. എന. എസ മകന 40

3 അമ. എന. എസ മകള 28

22nd February 2022Revenue Department6211
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B6/4298/22 14-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരി. ബി  എസ. എ ഭവൻ

േകാടറേകാണം,  പരിയാരം   േവേങാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഇതര    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ സിബിൻ

േജാൺ , എസ. എ ഭവൻ  േകാടറേകാണം, പരിയാരം  േവേങാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വടപാറ,െനടമങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-12-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല മരണെപട  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:B6/4189/22 14-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത. ഡി  നിസി െചറകളം,

ചാങ.  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിരഞന. വി എസ , നിസി െചറകളം, ചാങ. പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല മരണെപട  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 സിബിൻ േജാൺ മകന 26

2 എബിൻ േജാൺ മകന 24

3 േജാസ രാജ. വി ഭരതാവ 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിരഞന. വി എസ ഭാര് 34

2 െജഫിൻ. എ. എൻ മകന 8

3 െഫബിൻ. എ. എൻ മകന 3
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 6/4043/22 14-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മിഥൻ. എസ. ആർ  മീര  വിഹാർ, H.

No6/318,  ആനാട  ആനാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന എം. ശശിധരൻ , മീര

വിഹാർ, H. No6/318, ആനാട ആനാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ഉണ് 

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:B6/4200/2022 14-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിർമല. സി  നിർമാല്ം, െനട,

െനടമങാട.  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക. രഘ , നിർമാല്ം,  െനട,

െനടമങാട. പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പാങപാറ,െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല

മരണെപട  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി  പി മാതാവ 66

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക. രഘ ഭരതാവ 76

2 സമ. എൻ മകള 49

3 മിനി. എൻ മകള 48

4 സിത. എൻ മകള 47

5 േരഖ. എൻ മകള 45
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B5/4071/22 18-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   ഉഴമലയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക .ജി സദാസ േറാഡരികതവീ്ട

, ആലംകഴി,പരതികഴി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉഴമലയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാജന എസ, േറാഡരികതവീ്ട,

ആലംകഴി,പരതികഴി പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഉഴമലയല,കരിപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാജന എസ മകന 67

2 സജന. എസ മകന 67

3 മിലാദ േവണേഗാപാല മകള 63

4 ജലദാസദാസ മകള 61
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-4246/2022 18-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലാചന, തടതരികത വീട

,  ൈമലമട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരവികര വിേലജില   പേരതയെട മകള സധ. എസ, തടതരികത വീട, ൈമലമട, േബാധിപിച

അേപക   അരവികര, ഉഴമലയല വിേലജ ഓഫീസരമാര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-01-2005  -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:ബി5-4258/2022 18-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.എ. ചാണി, നിലമിഗാരഡനസ,

മറതില  ഹൗസ,  കരകളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാറാമചാണി, നിലമിഗാരഡനസ, മറതില

ഹൗസ, കരകളം, േബാധിപിച അേപക   കരകളം, പാങപാറ വിേലജ ഓഫീസരമാര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-3418/2022 18-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കലറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത്. എസ , സനില ഭവന, മതവിള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധ. എസ മകള 50

2 സിന. എസ മകള 44

3 സേനാഷ കമാര. എന മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറാമചാണി ഭാര് 72

2 സസന േജാരജ് മകള 46

3 േമരി ജിബ മകള 42
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. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സരവീസ സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലറ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഇനിര, സനില ഭവന, മതവിള. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക

കലറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021  -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:ബി5 -4458/2022 11-02-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   കരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാഷ്ാ,  െചരകരേകാണം

,  കനമകളില  വീട,  െനടമങാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരിപര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന േബാവസ,  െചരകരേകാണം,

കനമകളില വീട, െനടമങാട, േബാധിപിച അേപക   കരിപര, മാേങാട വിേലജ ഓഫീസരമാര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2019 -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:ബി5 -4183/2022 11-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   പാേലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റിനിനരാജ. െക, റിനസാ ഭവന,

േപരയം,  േപരയം.  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   MACT  േകാടതി   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാേലാട വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ വതല, റിനസാ ഭവന, േപരയം,

േപരയം. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   പാേലാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2015 -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 ഇനിര മാതാവ 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സലീന മകള 53

2 േബാവസ. െജ മകന 47

3 ശരത. എസ (മരണെപട മകൾ ശാനയെട മകന) പൗതൻ 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാമരാജന. െജ പിതാവ 59
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നമര:ബി5 -957/2022 11-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   പാേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനദീന. എ, ആമതറ, ബയാ

ന  മനസില,  ൈമലമട.  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാേങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള സലഫത്. െജ.എസ, ആമതറ,

ബയാന മനസില, ൈമലമട. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   പാേങാട , േകാലിയേകാട, കഴകടം, അരവികര വിേലജ

ഓഫീസരമാര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

17-12-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാസറദീന. എസ മകന 58

2 നദീറാ ബിവി മകള 50

3 സലഫത്. െജ.എസ മകള 48

4 നൈസഫ ബീവി മകള 46

5 അനീസ ബീവി മകള 45

6 ഹയറനിസ (മരണെപട മകന ഷാജഹാെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 54

7 മഹമദ നൗഫല. എസ (മരണെപട മകന ഷാജഹാെന
മകന)

പൗതൻ 27

8 ഹിബതള (മരണെപട മകന ഷാജഹാെന മകന) പൗതൻ 25

9 മ ഈനദീന (മരണെപട മകന ഷാജഹാെന മകന) പൗതൻ 23
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5 -7716/2021 11-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   േതകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ. അബല വാഹിദ, ഷമീനമനസില

, െകാചാലംമട, െവമായം. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപനഷന   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േതകട  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സഫിയാബീവി,  ഷമീനമനസില,

െകാചാലംമട, െവമായം. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   േതകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2020 -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:ബി5-5315/2019 10-02-2022
 
  െനടമങാട   താലകില   കലറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാഷിദ.  എന,  േതാടിനപറം,

ഇളവരേകാണം,  െക.റി  കന്.  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ  സംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലറ വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ നൈസഫാ ബീവി,

േതാടിനപറം, ഇളവരേകാണം, െക.റി കന്. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കലറ, േമലേതാനയല  വിേലജ ഓഫീസരമാര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2013 -

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ. സഫിയാ ബീവി ഭാര് 61

2 ഷമീന. എസ.എ മകള 41

3 എച്. ഖൗലത് ബീവി മാതാവ 93

4 െക. ൈലലാ ബീവി സേഹാദരി 70

5 െക. സകീന സേഹാദരി 68

6 ഫറഖ. എ.എം സേഹാദരൻ 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നൈസഫാ ബീവി മാതാവ 49

2 ഹൈസന. എം ഭരതാവ 40
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നമര:ബി5-4060/2022 16-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   പാേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.ദാേമാദരന പിള, അേജഷ

ഭവന,  േബാക്  നം.  191,  േസമ്കട,  ൈമലമട.  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാേങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശകനള, അേജഷ

ഭവന, േബാക് നം. 191, േസമ്കട, ൈമലമട. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   പാേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2022  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ല 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 -3476/2022 16-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ ബീവി, ഹരിത വിലാസം

,  മളലവിനമട,  അരവികര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര വിേലജില   പേരതയെട മകന എ.എ. ഹകീം,  ഹരിത വിലാസം,

മളലവിനമട, അരവികര, േബാധിപിച അേപക   അരവികര, പലമാറ, ആലംേകാട, വിളപില  വിേലജ ഓഫീസരമാര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021 -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:ബി5 -4076/2022 16-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലതിക. ആര, േജാസ ഭവന,

ഇറയംേകാട,  െചറിയെകാണി.  പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര വിേലജില   പേരതയെട മകന അേലാഷ്സ. എസ. എല, േജാസ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശകനള ഭാര് 56

2 അശ്തി. ഡി.എസ മകള 34

3 അേജഷ കമാര മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ. ഹമയൺ കബീര മകന 62

2 നസീമാബീവി. എ മകള 54

3 ഹലീമാ ബീവി. എ മകള 52

4 എ. മഹമദ താസിം മകന 65

5 ഷാജഹാന. എ മകന 56

6 സഹറാ ബീവി. എ മകള 50

7 ഹകീം. എ.എ മകന 60
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ഭവന,  ഇറയംേകാട,  െചറിയെകാണി.  പി.ഒ,  േബാധിപിച  അേപക   അരവികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-08-2021  -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:ബി5 -4029/2022 18-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി അമ, ആലയില വിളാകത

് വീട,  കലിേയാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനവര വിേലജില   പേരതയെട മകള വതല, ആലയില വിളാകത് വീട, കലിേയാട, േബാധിപിച

അേപക   പനവര, ആനാട, കരകളം വിേലജ ഓഫീസരമാര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-09-2013  -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 േശാഭി േജാസ ഭരതാവ 51

2 അഖില. എസ. എല മകള 23

3 അേലാഷ്സ. എസ. എല മകന 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വതല. എസ മകള 60

2 സേരനന. റി മകന 58

3 എസ. ജയകമാരി മകള 57

4 മരകന. റി മകന 56
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ _n6˛16392/2021. 2022 s^{_phcn 2.

28˛12˛2021 -̨mw Xob-Xn-bnse 51˛mw \º¿ Kk‰n¬ (hm-eyw-˛10, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v

dh\yq hn`m -KØn¬ t]Pv \º¿ 18286˛¬ {]kn≤oIcn® _n6˛16392/2021˛mw \º¿

]c-ky-Øn¬ acWØobXn ‘‘4˛12˛2019’’ F∂Xn\v ]Icw ‘‘12˛4˛2019’’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ _n6˛12630/2021. 2022 P\phcn 24.

16˛11˛2021˛-mw Xob-Xn-bnse 45˛mw \º¿ Kk‰n¬ (hm-eyw-˛10, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v

dh\yq hn`m -KØn¬ t]Pv \º¿ 11890˛¬ {]kn≤oIcn® _n6˛12630/2021˛mw \º¿

]c-ky-Øn¬ {Ia \º¿ (1) ‘‘A]¿W_v jm’’ F∂Xn\v ]Icw ‘‘A¿W_v jm’’ F∂v XncpØn

hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ _n6˛16315/2021. 2022 P\phcn 24.

21˛12˛2021 -̨mw Xob-Xn-bnse 50˛mw \º¿ Kk‰n¬ (hm-eyw-˛10, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v

dh\yq hn`m -KØn¬ t]Pv \º¿ 17190˛¬ {]kn≤oIcn® _n6˛16315/2021˛mw \º¿

]c-ky-Øn¬ acWØobXn ‘‘3˛11˛2008’’ F∂Xn\v ]Icw ‘‘31˛8˛2009’’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)

s\SpaßmSv. Xl-io¬Zm¿.
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