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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-13201/2021 30-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി അമ  േപരയം പി ഒ

േപരയം  പളിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ  സംബനവം  അഞ്  ലകതിന  മകളിലള

ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള  മറ്  എലാവിധ   ആവശ്തിനം    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനവര വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉഷാകമാരി പി , േപരയം പി ഒ  േപരയം പളിയിൽ വീടിൽ

േബാധിപിച അേപക   പനവര കളതപഴ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2020 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക പി മകള 53

2 ഉഷാകമാരി പി മകള 51

3 ചനിക പി െക മകള 49
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6-14289/2021 11-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവനചനൻ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്   ഭമി  സംബനവം  അഞ്  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി , പവതർ പി

ഒ, െചലാംേകാട, േതാടരികത് വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2018 -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:ബി6-14136/2021 10-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െവമായം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി  ശശി     എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      േപാതൻേകാട പി ഒ, മരതംമട, കിഴകതിൽ വീടിൽ

സൗദാമിനി ശശി  േബാധിപിച അേപക   െവമായം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2016 -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:ബി6-14109/2021 10-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   േകാലിയേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  സജീവ  േസാമൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 51

2 വിഷണ ബി ആർ മകന 31

3 വിശാഖ ബി ആർ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി ശശി ഭാര് 57

2 നായർ സ്പന ശശി മകള 37

3 േസാണിയ അരൺകമാർ മകള 31
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴികയള

മെറലാവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പസീദ വി , ഷീലാ ഭവനിൽ,

പഴവിള, മളയം, ആലിയാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േകാലിയേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2020 -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:ബി6-14290/2021 11-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനജ എസ   എനവരെട

അവകാശികൾക്   ഭമി  സംബനവം  അഞ്  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയളള  മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    സനൽരാജ  ,  പനപരത്  വീടിൽ

െചലാംേകാട, പവതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   12-11-2014 -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:ബി6-14284/2021 11-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    െനടമങാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശശി   എനയാളെട

അവകാശികൾക്   ഭമി  സംബനവം  അഞ്  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയളള  മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     മന എസ ,  തടതരികത് വീടിൽ,

കശർേകാട, പവതർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2013 -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 ൈവേദഹി മാതാവ 63

2 പസീദ വി ഭാര് 32

3 ൈവഷവ എസ മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബ  ആർ ഭരതാവ 47

2 സനൽരാജ എസ മകന 22

3 സജിൻരാജ എസ മകന 19
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നമര:ബി6-13849/2021 01-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   അേശാകകമാർ പി  എസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാഞിറ പി ഒ, െനടേവലി,

േരാഹിണിയിൽ ശിവഭാഗ്തമാൾ സി,  േബാധിപിച അേപക   െവമായം,  മാണിയകൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2019 -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:ബി6-13353/2021 01-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   വാമനപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന െക  എനവരെട

അവകാശികൾക്  പേരതയെട വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വാമനപരം പി ഒ കളമചൽ, അജിത ഭവനിൽ

േബബി േബാധിപിച അേപക   വാമനപരം,മണമർ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2020  -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:ബി6-13822/2021 01-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തളസി ഭാര് 60

2 മന എസ മകന 26

3 ചന എസ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവഭാഗ്തമാൾ സി ഭാര് 63

2 മേഹഷ എ എസ മകന 34

3 മേനാജ എ എസ മകന 32

4 ദൗപതി അമാൾ മാതാവ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ മകള 55

2 േബബി മകന 52

3 േജാണി മകന 50
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 െനടമങാട  താലകില   വാമനപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജ എസ എസ    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കളമചൽ പി ഒ, ബീന ഭവനിൽ   ജാൻസി

എൽ  േബാധിപിച അേപക   വാമനപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-05-2019  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി മാതാവ 70

2 ജാൻസി ഭാര് 38

3 ൈനമിയ മകള 14

4 ൈവഗ മകള 10

5 നവീൻ മകന 9
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-13007/2021 30-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   കരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിഷ െക  സി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ വസ സംബനവം അഞ്  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിപര പി ഒ, മതാംേകാണം,

തടതരികത വീടിൽ കഷമ എസ േബാധിപിച അേപക   കരിപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -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:ബി5-13013/2021 30-10-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര     എനവരെട

അവകാശികൾക്   പേരതയെട  വസ സംബനവം അഞ്  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പഷം ഐ , കിഴകംകര

വീടിൽ മാേങാടേകാണം,  അരവികര പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   അരവികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2018  -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. 

 
നമര:ബി5-12921/2021 30-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില  െതാളിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പഭാകരൻ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ വസ സംബനവം അഞ്  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  വിേനാബാനിേകതൻ പി ഒ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷമ മാതാവ 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷം ഐ മകള 52

2 ലതിക ഐ മകള 48

3 ൈഷലജ ഐ മകള 46
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മലയടി,  നിഷാഭവനിൽ പി  ആർ രഞിത   േബാധിപിച  അേപക   െതാളിേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2021  -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:ബി5-9170/2021(1) 25-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   പാേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസമ, അപകടൻ പിള

എനിവരെട അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  മനമക്

പി ഒ, രാമരേശരി, പടിഞാറിൻകര  വീടിൽ സതികമാരി  േബാധിപിച അേപക   പാേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    11-05-2021, 13-5-2021

എനീ തീയതികളില മരണെപടതായം പേരതരെട 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-9170/2021(2) 25-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പാേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ എ   എനയാളെട

അവകാശിക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം അഞ് ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയളള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  മനമക് പി ഒ, രാമരേശരി, പടിഞാറിൻകര

വീടിൽ സതികമാരി േബാധിപിച അേപക   പാേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021 -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:ബി5-13210/2021 30-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിത പി ആർ മകന 48

2 രജിത പി ആർ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതികമാരി എസ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതികമാരി എസ സേഹാദരി 47
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 െനടമങാട  താലകില   ആര്നാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി ബാഹേലയൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ വസ സംബനവം അഞ്  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയളള

മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ആര്നാട പി ഒ, കാഞിരംമട,

േഗാവിന വിലാസതിൽ  ബി ആർ സരപ േബാധിപിച അേപക   ആര്നാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021 -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. 

 
നമര:ബി5-13194/2021 30-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരേകശനാശാരി എൽ    എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  വസ സംബനവം അഞ് ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയളള

മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ,  െനടമങാട, െനടിറചിറ,

മരകവിലാസം വീടിൽ  ശ്ാമള പി  േബാധിപിച അേപക   കരിപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2020 -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:ബി5-12755/2021 25-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   പാേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയമ പി   എനവരെട

അവകാശികൾക്   പേരതയെട  വസ സംബനവം അഞ്  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     ഭരതനർ പി ഒ, െനലികന്,

അനനഭവനിൽ പമീള വി  േബാധിപിച അേപക   പാേങാട, വിതര, േപരർകട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    29-03-2021  -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  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജ രാധാമണി ഭാര് 75

2 സരപ ബി ആർ മകള 46

3 സരപ ബി ആർ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള പി ഭാര് 49

2 അരൺജിത് എം എസ മകന 30

3 അഭിജിത് എം എസ മകന 28
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള വി മകള 49

2 മഞ വി മകള 45

3 സ്പ പി മകള 43
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 6 -13337/ 2021 29-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകനൻ നായർ എൻ ,  കലയം പി ഒ

, കാരമട  ഇടയ േകാണത് െതെകപതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന വസ സംബനവം 5

ലകതിന  മകളിലള  ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള  മെറലാവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബിന , കലയം പി ഒ , കാരമട  ഇടയ

േകാണത് െതെകപതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വടപാറ, െനടമങാട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2003  -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 -13412/ 2021 29-10-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    െവമായം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഷൻ ,   നനാടകാവ

ആഴാംേകാണം കഷാ  മനിരതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന വസ സംബനവം 5 ലകതിന

മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവമായം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിന െക , നനാടകാവ ആഴാംേകാണം കഷാ  മനിരതിൽ

, േബാധിപിച അേപക   െവമായം, അണർേകാണം  വിേലജ ഓഫീസര മാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021  -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:ബി 6 -12833/ 2021 28-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന  എം മകള 49

2 പതാപൻ എം മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള ഡി ഭാര് 67

2 ബിന എസ മകള 46

3 ബിന െക മകന 42

4 അഭിലാഷ കഷൻ മകന 37
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 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹർഷാകമാർ , േവേങാട പി ഒ

പരിയാരം വയൽവാരം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന വസ സംബനവം 5  ലകതിന മകളിലള

ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല എസ  , േവേങാട പി ഒ  പരിയാരം വയൽവാരം വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021  -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 -12948/ 2021 28-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങയൻ,   േവേങാട പി ഒ െചതിപര

 അരവികഴി കിഴകംകര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന വസ സംബനവം 5  ലകതിന മകളിലള

ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അന  റി   ,  േവേങാട പി  ഒ െചതിപര  അരവികഴി  കിഴകംകര വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2019 -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:ബി 6 -14106/ 2021 11-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില പലമാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അന  ബി എസ ,  പലമാറ പി ഒ

പാലം ബി െക ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട വസ സംബനവം 5  ലകതിന മകളിലള

ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പലമാറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഗിരീഷകമാർ എൻ , പലമാറ പി ഒ  പാലം ബി െക ഹൗസിൽ , േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല എസ ഭാര് 53

2 ജിത ഷർഷൻ എച് മകന 32

3 ജിഷ ഹർഷൻ എച് മകന 28

4 പഭാഷിണി മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 58

2 അന  റി മകന 31

3 മന റി മകന 30
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2020  -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 -14334/ 2021 11-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലാമണി പി ,   ആനാട പി ഒ

കലടകന്   നാഗേചരി ജിജഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട വസ സംബനവം 5 ലകതിന

മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള സിമി എം ബി , ആനാട പി ഒ കലടകന്   നാഗേചരി ജിജഭവനിൽ , േബാധിപിച

അേപക   ആനാട , വാഴിചൽ , മണകാട , വഞിയർ വിേലജ ഓഫീസര മാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2019  -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 -14364/ 2021 11-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െപരിങമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ ,  െപരിങമല

െകാചവിള പി ഒ പാമട  എ എസ  ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന വസ സംബനവം 5 ലകതിന

മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിങമല വിേലജില   പേരതനെറ മകന സബിൻ  എസ , െപരിങമല  െകാചവിള പി ഒ പാമട

എ എസ  ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരിങമല , കടയാവർ  വിേലജ ഓഫീസര മാർ   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരീഷകമാർ എൻ ഭരതാവ 35

2 ആദിേദവ ജി എ മകന 7

3 ആദിലക്മി ജി എ മകള 1

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജീജ  എം മകന 51

2 ബിജ എം മകന 48

3 സമ ബി മകള 47

4 സിമി എം ബി മകള 45
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നമര:ബി 6 -13338/ 2021 11-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െപരിങമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ ,  െകാലായിൽ പി

ഒ േബാക് നമർ 80 ചലിമക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള

ബാങിടപാടകൾ ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െപരിങമല വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാബ െക , െകാലായിൽ പി ഒ േബാക് നമർ 80 ചലിമക് , േബാധിപിച

അേപക   െപരിങമല , ചിതറ , കടവർ , കളതപഴ വിേലജ ഓഫീസര മാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലല എൻ ഭാര് 56

2 അരൺ എസ മകന 33

3 സബിൻ എസ മകന 32

4 അബിലാഷ  എസ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി  െക മകന 62

2 ബാബ െക മകന 55

3 ദിലീപ                         (പേരതയെട മരണെപട മകൾ
ശാനയെട മകൻ )

പൗതൻ 43

4 സജീവ എസ                                                 ടി പൗതൻ 40
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നമര:ബി 5 -13321/ 2021 09-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   കലറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജലജ  ,  മതവിള  പി  ഒ കുവര

മ് കനവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േമാഹനൻ എൻ , മതവിള  പി ഒ കുവരമ് കനവിള വീടിൽ

, േബാധിപിച അേപക   കലറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2019 -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. 

 
നമര:ബി 5 -13178/ 2021 30-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജപൻ നായർ ജി ,  പാണയം  പി

ഒ പവകാട ബിജ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന വസ സംബനവം അഞ ലകതിന മകളിലള

ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധർമ സി , പാണയം  പി ഒ പവകാട ബിജ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക

പനവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021  -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 േമാഹനൻ എൻ ഭരതാവ 63

2 മേനാജ എം മകന 36

3 ഷീജ െജ മകള 34

4 ജീജ െജ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധർമ സി ഭാര് 64

2 ബിജ ആർ എസ മകന 44

3 സജ ആർ എസ മകന 42

4 ഇന േലഖ എസ  ആർ മകള 40
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നമര:ബി 5 -13939/ 2021 09-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െതാളിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൻസാരി എ ,  െതാളിേകാട

് പി ഒ ൈബതനർ എൻ വി െക ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാളിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അൻസിഫ  എ , െതാളിേകാട പി

ഒ ൈബതനർ എൻ വി  െക ഹൗസിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   െതാളിേകാട ,  മലയൽ വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021 -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. 

 
നമര:ബി 5 -13945/ 2021 09-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പാേലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പിയ െക എസ ,  പച പി ഒ പാേലാട

്  കറനാളി   പിയാ  ഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാേലാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എസ  അജയകമാർ , പച പി ഒ

പാേലാട കറനാളി  പിയാ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   പാേലാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021 -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 5 -13942/ 2021 09-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആസിൻ റി , അരവികര പി ഒ

ൈമലമട  പനൻചിറ  ശീഭവനിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീജിൻ , അരവികര പി ഒ ൈമലമട

പനൻചിറ ശീഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   അരവികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജി ഭാര് 47

2 അൻസീന എ മകള 28

3 അൻസിഫ  എ മകന 25

4 സഹറാ ബീവി മാതാവ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജയകമാർ എസ ഭരതാവ 52

2 അഖിൽ എ പി മകന 22

3 അഭിനന് എ പി മകന 18
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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 -13951/ 2021 09-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനലനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ െക,  െവഞാറമട പി ഒ

ആലനറ മണപതിൻ വിള  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത സി എസ  , െവഞാറമട പി ഒ

ആലനറ മണപതിൻ വിള  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനലനാട, കിഴവിലം   വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-11-2019  -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:ബി 5 -13323/ 2021 09-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കലറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ഖരീം ,  കലറ പി ഒ പളിമക

് ഹസീന  മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലല ബീവി എസ  , കലറ പി ഒ പളിമക് ഹസീന  മൻസിലിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   കലറ , െചമരതി വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജ ആസിൻ ഭാര് 56

2 സിഞ െജ ആസിൻ മകള 30

3 ശീജിൻ െജ ആസിൻ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത സി എസ ഭാര് 52

2 ശരത സി ജി മകന 27

3 ശരണ് സി ജി മകള 24

4 കഷമ മാതാവ 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലല ബീവി എസ ഭാര് 58

2 ഹസീന  ബീവി മകള 30

3 അജിംഷാൻ  എ മകന 31
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നമര:ബി 6 -14132/ 2021 09-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി കഷപിള,   ചളിമാനർ പി ഒ

ആറംപളി െക പി ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള

ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മത ലകി , ചളിമാനർ പി ഒ ആറംപളി െക പി ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക

ആനാട , മണകാട , മലയിൻകീഴ , തകരവ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021 -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 മത് ലകി ഭാര് 66

2 േഗാപകമാർ മകന 43

3 ശീകല റി മകള 40

4 ശീേദവി എം മകള 38

5 താര  എം മകള 37
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-14479/2021 11-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാർ ബി   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഇളവടം പി ഒ

ഇളവടം "നനനം" വീടിൽ മഞഷ േബാധിപിച അേപക  കറപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദയമ മാതാവ 75

2 മഞഷ ആർ ഭാര് 47

3 നയന കഷ എം എസ മകള 24

4 നനന കഷ എം എസ മകള 20

30th November 2021Revenue Department14351
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ _n6˛8064/2021. 2021 \hw-_¿ 11.

7˛9˛2021˛mw XobXnbnse 35˛mw  \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v
Hm^v em‚ v dh\yq kπnsa‚dn hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 5, 6˛¬ {]kn≤oIcn® _n6˛8064/2021˛mw
\º¿ ]ckyØn¬ {Ia \º¿ ( 1) “ssjeP, sP.” F∂Xv “ssje, sP.” F∂v
Xncp-Øn-hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
s\SpaßmSv. Xl-io¬Zm¿.
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