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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി5-10130 / 2021 31-08-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനകമാരി    എനയാളെട

അവകാശികൾക്   ആശിതനിയമനതിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനവര

വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീേദവി എൻ  എം , ചളിമാനർ .ആടകാൽ ," ശീ പീഠം"വിലാസതിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി6-10762/ 2021 20-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വിതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി 'അമ ഡി    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിതര വിേലജില

പേരതയെട മകന മണികണൻ എ , കലാർ പി ഓ ,ഷീല ഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   വിതര ,േകാടപറം വിേലജ

ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

27-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 6-8248/ 2021 07-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ ആചാരി എ െക   ഓ ,െന ട

ട  ,വി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനാകൻ നായർ ഭരതാവ 65

2 ശിവകമാർ എൻ എം മകന 40

3 ശീേദവി എൻ എം മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണികണൻ .എ മകന 51

2 ഷീല എസ മകള 52
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സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള വിജയലക്മി ,ജി , െനടമങാട പി ഓ ,െന ട ,വി എൽ സദനം , േബാധിപിച

അേപക   െനടമങാട ,ആറിങൽ -അവനവേഞരി വിേലജ ഓഫീസര മാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-8793/ 2021 07-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീജ    എനയാളെട  അവകാശികൾക

്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനവര വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ സലിം , പനവർ ,എസ എൻ പരം ,മബാറക മൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാമതി അമാൾ ഭാര് 82

2 രാജം ജി മകള 58

3 ഗേണശ െക എ മകന 55

4 സേരഷകമാർ എ മകന 52

5 വിജയലക്മി ജി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലിം ഭരതാവ 54

2 മബാറക .എസ മകന 21

3 അബദൾ സലാം അചന 70
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