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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 6 -15335/ 2021 24-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സഭദ അനർജനം   എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  പേരതയെട വസത സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതയെട മകന െക

ഇ രാജൻ ,  വടപാറ  പി  ഒ  അമലനഗർ ആഷിയാനയിൽ ,  േബാധിപിച  അേപക   വടപാറ,  െനടംകനം  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 12-09-2021 -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 5 -12927/ 2021 06-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   ഉഴമലയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബീന   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉഴമലയല

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഹകീം , പതകളങര പി ഒ ശാസാംപാറ അജനമൻസിലിൽ , േബാധിപിച അേപക

ഉഴമലയല വിേലജ ഓഫീസര   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:ബി 6 -14486/ 2021 15-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ഇ രാജൻ മകന 68

2 െക ഇ വിജയൻ മകന 65

3 െക ഇ ജയപകാശ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹകീം ഭരതാവ 52

2 സഹീനാബീഗം എച് എസ മകള 27

3 മദീന എച് എസ മകള 20

4 ജമീലാ ബീവി എ മാതാവ 75
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 െനടമങാട  താലകില   േകാലിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി രാഘവൻ പിള

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  വസത  സംബനവം  5  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം

ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാലിയേകാട

വിേലജില   പേരതനെറ മകന തങപൻപിള ആർ , ആലിയാട പി ഒ ആലിയാട പറമംതല വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

േകാലിയേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-1997  -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 ശിവശങരപിള മകന 72

2 ശീധരൻ പിള മകന 69

3 തങപൻ പിള ആർ മകന 64

07th December 2021Revenue Department15307
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-13320/2021 09-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കലറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ നായർ ആർ  കലറ പി ഒ

ശരവണ  ജംഗഷൻ ആേഗയം വിലാസം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ജയകമാർ വി , കലറ പി ഒ  ശരവണ  ജംഗഷൻ ആേഗയം

വിലാസം േബാധിപിച അേപക   കലറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-04-2017  -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:ബി6-14487/2021 15-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   േകാലിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാരതിയമ  ആലിയാട പി

ഒ ആലിയാട പറമംതല വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങ്

ഇടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള   മറ്  എലാവിധ  ആവശ്ങൾകം     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാലിയേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന തങപൻപിള ആർ , ആലിയാട പി ഒ ആലിയാട

പറമംതല വീട , േബാധിപിച അേപക   േകാലിയേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2018  -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:ബി5-14793/2021 12-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധമ പി ഭാര് 64

2 വിേനാദകമാർ വി മകന 40

3 ജയകമാർ വി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവശങരപിള മകന 72

2 ശീധരൻ പിള മകന 69

3 തങപൻപിള ആർ മകന 64
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 െനടമങാട  താലകില   കലറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികല പി  െനലിമടിൽ മിതമല

മിതമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾക്    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മേനാഹരൻ  നായർ ആർ , െനലിമടിൽ മിതമല  മിതമല

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021 -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 6-14469/2021 08-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ നായർ  വടപാറ പി

ഒ   േവറിനാട  സന്യിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  സംബനമായ    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവമായം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന , വടപാറ

പി ഒ  േവറിനാട സന്യിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവമായം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021 -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:ബി5-14392/2021 12-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കലറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ശീനിവാസൻ  ആശാരി  കലറ പി

ഒ   കരകളം  കറപഴ  ശീവിലാസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമലമ പി െക , കലറ

പി ഒ  കരകളം കറപഴ ശീവിലാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   കലറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാഹരൻ  നായർ ആർ ഭരതാവ 68

2 നീത എം എസ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 65

2 സിത ജി എസ മകള 42

3 സരിത ജി എസ മകള 40
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നമര:ബി5-14214/2021 12-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനലനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈബജ എസ  െവഞാറമട പി

ഒ  വേയറ്  സന  നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലനാട വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ശാനമ , െവഞാറമട പി ഒ വേയറ്

സന നിവാസ , േബാധിപിച അേപക   െനലനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021 -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 കമലമ പി െക ഭാര് 73

2 ജയകമാർ എസ  െക മകന 50

3 റീന എസ െക മകള 47

4 ഹരികമാർ എസ  െക മകന 44

5 ശീകമാർ എസ  െക മകന 44

6 സേനാഷകമാർ എസ  െക മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ മാതാവ 70
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NOTICE

 
നമര:ബി5-14389/2021 15-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   കരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷ എസ     എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട

സേഹാദരി െബൽസമ എസ , കിഴകംകര വീട,  മലമേകാണം,  കരിപര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കരിപര,

കടപനകന്  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-12-2017  -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:ബി5-14034/2021 12-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹേദവൻ നായർ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനവര വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് ചനികാേദവി െജ , വടേകവിള പതൻവീട, പനവർ , േബാധിപിച അേപക   പനവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021 -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:ബി5-14244/2021 (1) 12-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െബൽസമ എസ സേഹാദരി 70

2 വിേകാറിയ സേഹാദരി 54

3 എസ ഓമന സേഹാദരി 57

4 ബാബ എച് സേഹാദരൻ 55

5 േമാളി എസ സേഹാദരി 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനികാേദവി െജ ഭാര് 55

2 അഖിൽ കമാർ എസ മകന 33

3 നിഖിൽ കമാർ എസ മകന 30
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 െനടമങാട  താലകില   െനലനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത് േമാഹൻ   എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലനാട

വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ലീല , ലീല ഭവൻ, ആലനറ , േബാധിപിച അേപക   െനലനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2009 -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:ബി5-11516/2021 12-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    കരകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ചനികാഭായി  ബി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കരകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന അജികമാർ െക എസ , കഞിരംവിള  വീട, െക. െക. വി. നഗർ,  കരകളം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021 -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:ബി5-14244/2021 (2) 12-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    െനലനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േമാഹനൻ  കഞൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനലനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല , ലീലാഭവൻ, ആലനറ , േബാധിപിച അേപക   െനലനാട വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-12-2009 -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 ലീല എൻ മാതാവ 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജികമാർ െക എസ മകന 48

2 ചിത േലഖ സി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല എൻ ഭാര് 58

2 സജിത് േമാഹൻ മകന 39
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നമര:ബി5-13251/2021 05-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപകമാരൻ നായർ  ബി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമാരിയമ , ആനന് ഭവൻ, നിരപിൽ, പനയമടം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

പനവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2019  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-13910/2021 06-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിബ എം എസ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5 ലകതിന  മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മധസദനൻ നായർ ,

മരതം േകാേടജ, േവടമളി, ഇരിഞയം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2020 -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:ബി6-13966/2021 06-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പലമാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ എം വി     എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലമാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹിജ വി എസ ,

ഉരൾകഴി  തടതരികത് വീട, വരിയപാറ, കനൻേവങ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   പലമാറ  വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരിയമ വി ഭാര് 58

2 ആനന് ജി മകന 30

3 നീത െക മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി ശശികമാരി മാതാവ 66

2 ധന്ാനായർ െജ ഭാര് 38

3 േരാഹിത നായർ എസ ഡി മകന 16

4 രൺവീർ നായർ എസ ഡി മകന 9

5 റിതികാ നായർ എസ  ഡി മകള 5
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021 -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:ബി6-13964/2021 06-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   വിതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജയൻ പി     എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രാജമ , തടതരികത വീട, വടകഴി,

മകി, മരതാമല പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിതര, ആനാട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-2021 -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 സഹിജ വി എസ ഭാര് 37

2 ഇഷിക മേനാജ മകള 4

3 വസനകമാരി ബി മാതാവ 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ ഭാര് 59

2 കഷണകമാർ ആർ മകന 44

15314 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6-13967/2021 06-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലികടി എബഹാം എന പി റി

ഏലികിടി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട പൗതൻ നിതിൻ

എബഹാം െചതികാട ,  െചതികാട ഹൗസ, എ.െക.ആർ.എ. 87,  കലയം പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   വടപാറ,

കവടിയാർ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2021  -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:ബി6-14105/2021 06-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    പലമാറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബാലേഗാപാൽ  എസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസസംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  മാതാവ  ശ്ാമള  ,

ശീനിേകതനിൽ,  വടയം,  െവളമണടി  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക   പലമാറ,  െവമായം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറജീന അലകസാണർ മകള 53

2 ജാൻസി മാതയസ ( പേരതയെട പേരതനായ മകൻ െറജി
മാതയ െചതികാടിെൻറ  ഭാര്)

മകെന ഭാര് 57

3 നീത എലിസബത് മാതയ  ( പേരതയെട പേരതനായ മകൻ
െറജി മാതയ െചതികാടിെൻറ മകൾ)

പൗതി 30

4 നിതിൻ എബഹാം െചതികാട  ( പേരതയെട പേരതനായ
മകൻ െറജി മാതയ െചതികാടിെൻറ മകൻ)

പൗതൻ 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള മാതാവ 65

2 രശി എസ ആർ ഭാര് 31

3 നിത ബി നായർ മകള 6
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നമര:ബി6-13150/2021 06-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മസഫ      എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വസസംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള നദീറ , മരതംമട വീട, ആറാംപളി,

ചളിമാനർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ആനാട, മയനാട, പളിപറം, ഇടവ, െവയിലർ, കഠിനംകളം, കരിപര  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 08-04-2007 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-13234/2021 05-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി അമ സി    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനവര

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സധാകരൻ നായർ , മഞാടിയിൽ വീട, പനയമടം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനവര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-03-2021  -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  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-13402/2021 05-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ മകള 68

2 നൈസഫ മകള 53

3 നദീറ മകള 51

4 റജിേമാൾ ( മരണെപട മകൻ അബൽ ഖരീമിെൻറ മകൾ) പൗതി 37

5 സിജിേമാൾ  (മരണെപട മകൻ അബൽ ഖരീമിെൻറ മകൾ) പൗതി 35

6 തൻസീർ  (മരണെപട മകൻ അബൽ ഖരീമിെൻറ മകൾ) പൗതി 32

7 അൻസ  ( മരണെപട മകൻ അബൽ ലതീഫിെൻറ മകൾ) പൗതി 29

8 അനീസ  ( മരണെപട മകൻ അബൽ ലതീഫിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധാകരൻ നായർ ഭരതാവ 58

2 രജികമാർ മകന 41

3 സൗമ്േമാൾ എസ മകള 35
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  െനടമങാട  താലകില   െനലനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ സി    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട

മകന വിജയചനൻ  നായർ , െപാങൻവിള വീട, ഉലാസ നഗർ, േബാധിപിച അേപക   െനലനാട, െതനർ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 02-05-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-13268/2021 05-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എസ  രാജൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരകളം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റി സേലാചന , എസ.ആർ.എസ. ഭവൻ, പാലം ജംഗഷൻ, കരകളം പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021  -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:ബി5-13336/2021 05-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െതാളിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാദഷാൻ എം   എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാളിേകാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനജ ഷാജഹാൻ   എൻ, പളിമടിൽ ഹൗസ,  പളിമട, െതാളിേകാട പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക   െതാളിേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2020 -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 വിജയകമാരൻ നായർ മകന 68

2 േമാഹനചനൻ നായർ മകന 65

3 വിജയചനൻ  നായർ മകന 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി സേലാചന ഭാര് 64

2 നിഥിൻ രാജ ആർ മകന 27
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നമര:ബി5-12720/2021 05-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െതാളിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഷറഫ   ഒ   എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാളിേകാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷഹബാനത ബീവി , അഷറഫ മൻസിൽ, മണർേകാണം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

െതാളിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021  -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:ബി5-13819/2021 05-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈലലാ ബീവി എസ    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട

ഭരതാവ അബസാലി  ,  തസിം  മൻസിൽ, െകാറളിേയാട  ,  േബാധിപിച അേപക   കരിപര,  െവേങാല  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 18-04-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനജ ഷാജഹാൻ   എൻ ഭാര് 36

2 അദനാൻ ഷാ  ബി മകന 16

3 അഫാൻ ഷാ   ബി മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാഹ ബാനത് ഭാര് 56

2 അരൺഷാ എ എസ മകന 33

3 റീജാഷാ  എ എസ മകള 30

4 സിയാദ ഷാ  എ എസ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബസാലി ഭരതാവ 68

2 മാജിത ബീവി മകള 43

3 േശാഭിത ബീവി മകള 38

4 താസിം മകന 39
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നമര:ബി5-13252/2021 05-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയേദവൻ നായർ     എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

ഭാര് അംബിക െക െക , ജിഷാ ഭവൻ, പവകാട, പാണയം പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക പനവർ, കരപര   വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 11-03-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക െക െക ഭാര് 59

2 ജിഷ എ നായർ മകള 38

3 പവീൺ െജ നായർ മകന 36

4 പങജാകി അമ മാതാവ 93

07th December 2021Revenue Department15319
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-13256/2021 05-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഡനിസൻ  എം     എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാറാമ , പളിവിള വീട, ൈമലമട, അരവികര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   അരവികര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-03-2015  -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. 

 
നമര:ബി5-13743/2021 05-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആര്നാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദ വി ലാൽ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്

അശ്തി വി എസ ,  വി.എസ. ഭവൻ, അമലതംകഴി, ചകപാണിപരം, പതകളങര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക ഉഴമലയൽ,

 ആര്നാട വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2021  -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. 

 
നമര:ബി5-13839/2021 05-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ ഭാര് 65

2 വിജയൻ ഡി മകന 54

3 േമാളി എസ മകള 53

4 കമാർ ഡി മകന 50

5 രാജി എസ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അശ്തി വി എസ ഭാര് 33

2 അഞന വിേനാദ എ മകള 7

3 നളിനാകി എസ മാതാവ 63
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 െനടമങാട  താലകില   െതാളിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാളിേകാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജി ലീല , േമകംകര വീട, ചേമാടംപാറ, വിേനാബാനിേകതൻ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

െതാളിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021  -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:ബി5-14383/2021 18-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   വടിയർകാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ മാധവൻ നായർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള രതിേദവി എം ആർ , േരാഹിണി വിലാസം,  കാചാണി, കരകളം  , േബാധിപിച അേപക കരകളം,

േപരർകട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-1990  -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:ബി5-13896/2021 05-11-2021
 
െനയാറിൻകര   താലകില   അതിയനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരവിനാകൻ റി ആർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ലിസി എഫ , ലിറിൽ  ഫവർ ഹൗസ,  ഈസ് േചരപളി, പറേണാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

ആര്നാട,  അതിയനർ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി ലീല ഭാര് 68

2 രജനി  എൽ ആർ മകള 47

3 രഞിനി  എൽ ആർ മകള 45

4 രതീഷ  എൽ ആർ മകന 42

5 രജിത  എൽ ആർ മകള 40

6 രഞിത എൽ ആർ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതിേദവി എം ആർ മകള 55

2 എം േമാഹൻ കമാർ മകന 52
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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:ബി5-14231/2021 12-11-2021
 
 കാടാകട   താലകില   െപരങളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജം ആലീസ     എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       ഇവാൻസ ,

പതവൽ പതൻ വീടിൽ  അതിയറ പനലാൽ പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക  ആര്നാട, െപരങളം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2017 -

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:ബി5-14383/2021 18-11-2021
 
 തിരവനനപരം   താലകില   വടിയർകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ മാധവൻ നായർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള രതിേദവി എം ആർ , േരാഹിണി വിലാസം, കാചാണി,  കരകളം ,  േബാധിപിച അേപക  കരകളം,

േപരർകട വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-1990  -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 ലിസി എഫ ഭാര് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ സേഹാദരി 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതിേദവി എം ആർ മകള 55

2 എം േമാഹൻ കമാർ മകന 52
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6-14444/2021 15-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വാമനപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി െക  കളമചൽ പി ഒ

േദവകി ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5 ലകതിനമകളിലള ബാങ് ഇടപാടകൾകം

ഒഴിെകയള മറ് എലാവിധ  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാമനപരം

വിേലജില   പേരതയെട മകള േബബി ഗിരിജ , കളമചൽ പി ഒ  േദവകി ഭവനിൽ  േബാധിപിച അേപക   വാമനപരം,

പളിമാത്  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021  -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:ബി6-14356/2021 15-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി സി  ചളിമാനർ കരിങട ശരത

് ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5  ലകതിനമകളിലള ബാങ് ഇടപാടകൾകം ഒഴിെകയള

മറ്  എലാവിധ  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ആനാട വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര്  ആർ താര , ചളിമാനർ കരിങട ശരത ഭവനിൽ േബാധിപിച അേപക   ആനാട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2015 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത മകള 70

2 വിമല മകള 65

3 പസനൻ മകന 61

4 ശശിധരൻ മകന 58

5 േബബി ഗിരിജ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ താര ഭാര് 52

2 ശരത എസ മകന 28

3 ശരൺ എസ മകന 25
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നമര:ബി6-14406/2021 15-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വാമനപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശീനൻ  കലറ പി ഒ  കറിമട

കതിരവിള  ശരണ് ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ജയിലിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് എലാവിധ  ആവശ്തിനം

 ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാമനപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന  എൽ ,

കലറ പി ഒ  കറിമട  കതിരവിള  ശരണ് ഭവനിൽ  േബാധിപിച അേപക   വാമനപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന  എൽ ഭാര് 50

2 ശരണ് എസ  എസ മകള 24
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NOTICE

 
നമര: ബി 6 -15071/ 2021 19-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െതനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജഹാൻ  ഇ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ജലീലാബീവി ,  അറഫ , കടകാൽ , ൈദവപര  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െതനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-01-2021  -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 6 -15090/ 2021 19-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ എസ    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് സതികമാരി ബി , കറേകാട കനംപറത് വീടിൽ , വിേനാദ  നഗർ , െനടമങാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2019  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലീലാബീവി  എൻ എസ ഭാര് 39

2 മഹമദ ബിലാൻ  എസ മകന 18

3 മഹമദ ഫായിസ എസ മകന 13

4 ൈമമന െജ മകള 10

5 റാഫിയത്  ബീവി മാതാവ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതികമാരി ബി ഭാര് 56

2 സേമഷ എസ മകന 31

3 സനീഷ എസ മകന 36

4 സന് എസ മകള 37
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നമര:ബി 6 14997/ 2021 18-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   േകാലിയേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിദ്ാധരൻ നായർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി

അമ , കരികകതിൽ വീട , കനിട , േകാലിയേകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േകാലിയേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2016 -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:ബി 6 -14949/ 2021 17-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലാചന എ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്ങൾകം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട സേഹാദരൻ

ബി രാേജനൻ , കനംപാലേതാട  വടേക വീടിൽ , ഇടയാർ, റി.സി. 68/274, തിരവലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

ആനാട, മടതറ,, തിരവലം , കടകംപളി ,െവമായം വിളവർകൽ  എനീ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2012 -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.-14908/ 2021 17-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകണൻ നായർ പി  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവമായം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

േബബി എസ , െവങിടയിൽ വീട , െകാഞിറ പി ഒ , , േബാധിപിച അേപക   െവമായം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി അമ ഭാര് 63

2 ഷീബ എസ മകള 43

3 ഷിബ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി വിജയൻ സേഹാദരൻ 72

2 ബി സേരനൻ സേഹാദരൻ 70

3 എ ശാരദാമണി സേഹാദരി 66

4 ബി രാേജനൻ സേഹാദരൻ 68
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021  -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 6 -15039/ 2021 18-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില  പലമാറ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ  ബി    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് മിനിേമാൾ ബി , മിനി

ഭവൻ , കുവരമ് , പാണയം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക  പലമാറ , ആനാട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2021  -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:ബി 6 -15041/ 2021 18-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    െതനര വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബൾ റഷീദ  എ  എസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െതനര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ജമീലാബീവി ,  റിജ മൻസിൽ , ൈദവപര പി ഒ ,  ചിറർ ,  േബാധിപിച അേപക   െതനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി എസ ഭാര് 61

2 രതീഷകമാർ എസ ബി മകന 39

3 രാേജഷമാർ എസ ബി മകന 36

4 രജനീഷ എസ ബി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനിേമാൾ ബി ഭാര് 28

2 അഭിമനയ മകന 6

3 ഇനിര ബി മാതാവ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി 6 - 14898/ 2021 17-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസമബീവി    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  പേരതയെട  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതയെട

മകള എ ൈലലാബീവി  ,  അഹമദ മൻസിൽ ,  ഹിൽവയ  ഗാർഡൻ,  വാളിേകാട  ഗവൺെമൻറ  േകാേളജ  േറാഡ ,

േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട, പാങപാറ , മടതറ , േനാർത് പറവർ , ഇടപളി െതക്  വിേലജ  ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021 -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. 

 

1 ജമീലാബീവി ഭാര് 61

2 റിജാദ എ മകന 39

3 ഷിജ എ മകന 38

4 മഹമദ ഷിബ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖൈറഷാബീവി എ മകള 61

2 നർജഹാൻ ബീവി മകള 59

3 അബൽ റഷീദ എം മകന 58

4 മാഹീൻ എം മകന 56

5 ഷാജഹാൻ എം മകന 54

6 ൈലലാബീവി എ മകള 52
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6-14489/2021 15-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാരതി എൽ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വസ  സംബനവം  5  ലകംരപയ്  മകളിലള  ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള  മെറലാവിധ

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട  മകള ബി  രാധ  ,

പലിയണിേകാണത  വീട,  അരശപറമ്,  െനടമങാട  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട, െതാളിേകാട

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-02-2021  -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:ബി6-14624/2021 16-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജകമാർ എസ    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   വസ സംബനവം 5  ലകം രപയ്   മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

രാജലക്മി ഒ എസ , േകാവിൽവിളാകം  വീട, അരശപറമ്, െനടമങാട , േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി രാധ മകള 62

2 ബി സേരാജം മകള 73

3 ബി ലളിത മകള 68

4 െക ചനൻ മകന 60

5 െക രവി മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി രാധമ മാതാവ 72

2 രാജലക്മി ഒ എസ ഭാര് 35

3 നിഖിൽ എസ മകന 16

07th December 2021Revenue Department15329
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നമര:ബി6-14610/2021 16-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിദ്ാധരൻ എസ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വസ  സംബനവം   5  ലകതിന   മകളിലള  ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള  മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ഷാജൻ വി , കരിങട,

ചളിമാനർ,  ശങരവിലാസം,  ചളിമാനർ പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക   ആനാട,  പവാർ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -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:ബി6-14836/2021 16-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പലമാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഷരീഫാബീവി     എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലമാറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജഹാൻ ,

കിഴേകേകാണം തടതരികത് വീട,  േതമാംമട, പലമാറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പലമാറ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2017 -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 6-14837/2021 16-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ     എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     ചനിക , കാവിൻപറകിൽ വീട, െനടമങാട, ഇരിഞയം പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

4 നിരഞന ആർ എസ മകള 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജൻ വി മകന 40

2 ഷിംനാറാണി  വി മകള 44

3 ഷീനാറാണി  വി വി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജഹാൻ മകന 53
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-14677/2021 16-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ  ഇ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിത ആർ ,

ഇടവിളാകത് വീട, ഉളിയർേകാണം, െവളിയനർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021  -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:ബി6-14546/2021 16-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    വടപാറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബിന  ഒ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിമള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതയെട മകന അതൽ ബി എസ ,

പാവിള വീട,   കളേകാടേകാണം, േവറിനാട,   വടപാറ പി  ഒ   േബാധിപിച അേപക   വടപാറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2021 -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:ബി6-14551/2021 16-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   വടപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി  വി      എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ആർ ഭാര് 62

2 ഷിബ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സക എം ഭരതാവ 51

2 അതൽ ബി എസ മകന 21

3 അനഗഹ എസ മകന 16

07th December 2021Revenue Department15331
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമാഷാജി , ഷാജി

നിവാസ,  മീനംകാണിവിള  വീട,  കലയം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വടപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2020 -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:ബി5-14548/2021 17-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ ആർ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  എ െക സധ ,  േബാക്  നമർ 25,  അകരനഗർ,  വടകളം ,  േബാധിപിച അേപക

അരവികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2020  -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:ബി5-14639/2021 (1) 17-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ  മഹമദ സാലി     എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ

മകന ഷൗകതലി , കളവിളാകം പതൻവീടിൽ, െചകേകാണം, കയാറിൻേകാണം , േബാധിപിച അേപക   കരകളം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2017 -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 സമാഷാജി ഭാര് 42

2 ഷജിൻ ഷാജി മകന 23

3 ഷാജിത  ഷാജി മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ െക സധ ഭാര് 52

2 എസ എസ സഗനി മകള 28

3 എബി സേരനൻ മകന 25

15332 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ബി5-14639/2021(2) 17-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  റകിയ ബീവി     എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി        പേരതയെട

മകന ഷൗകതലി , കളവിളാകം പതൻവീടിൽ, െചകേകാണം, കയാറിൻേകാണം  , േബാധിപിച അേപക   കരകളം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐഷാബീഗം ആർ മകള 49

2 ഷൗകതലി  എം മകന 48

3 ഷാഫി മകന 46

4 അസീനാ ബീവി ആർ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐഷാബീഗം  ആർ മകള 49

2 ഷൗകതലി  എം മകന 48

3 ഷാഫി മകന 46

4 അസീനാ ബീവി ആർ മകള 45
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Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-14403/2021 17-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനലനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷണൻ വി   എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലനാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി ശാനമ , രജനിേകാേടജ, വി വടകനാട, മണലിമക്, െവഞാറമട , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2020  -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:ബി5-14430/2021 17-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില  െതാളിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരി  ആര്  എ എസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതാളിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ അനിത ഇ , െനലികന് പതൻവീടിൽ, െകാപം, വിതര പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക   െതാളിേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   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:ബി5-14794/2021 18-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആര്നാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയൻ ആർ       എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആര്നാട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ശാനമ ഭാര് 65

2 ശീകമാരൻ നായർ മകന 45

3 കമാരി രജനി ബി എസ മകള 44

4 ധന് ബി എസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത  ഇ മാതാവ 44
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വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത , േരഷാ ഭവൻ, അണിയിൽ, പാൈലേകാണം , േബാധിപിച അേപക   ആര്നാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-09-2021  -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:ബി5-14341/2021 18-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷണൻ നായർ എം

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരവികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാേജശ്രി ആർ , കഞവീട, ഇറയംേകാട,  െചറിയെകാണി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2020  -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. 

 
നമര:ബി5-14791/2021 18-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജി       എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശീകമാരി  എൽ , ആതിരാഭവൻ,  കാചാണി,   കരകളം പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക

അരവികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2010  -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 ഗീത എസ ഭാര് 47

2 േരഷമ  െജ  ജി മകള 25

3 അശ്തി  െജ  ജി മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജശ്രി ആർ ഭാര് 54

2 അനഘ ആർ ജി മകള 25

3 അഖില ജി ആർ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി5-14753/2021 18-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    കറപഴ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   തങം      എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കറപഴ വിേലജില

പേരതയെട മകന സാബേമാൻ പി  ,  സീമാഭവൻ, മണലയം,  ഇളവടം പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക  കറപഴ വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-14930/2021 18-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    കരകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രഘ      എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള

നീത എസ , രഘഭവൻ, ദർസായികന്,  െചകേകാണം പി ഒ, കരകളം , േബാധിപിച അേപക   കരകളം, ഉഴമലയൽ

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-06-2000  -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:ബി5-14861/ 2021 19-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ഉഴമലയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന അമ     എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള

1 ശീകമാരി  എൽ ഭാര് 46

2 ആതിര എസ  സജി മകള 26

3 ലക്മി  എസ  സജി മകള 24

4 സേലാചന  എൻ മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാലയൻ ഭരതാവ 72

2 സീമ റി മകള 38

3 സാബേമാൻ പി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകലേദവി ഭാര് 50

2 നീത എസ മകള 26

3 ഗായതി എസ മകള 28
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രജിത പി  ,  മണിമനിരം  വീട,  പലിയർ,  പനയേകാട പി  ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക   ഉഴമലയല, കരിപര  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 11-12-2014 -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:ബി5-14933/2021 19-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    പാേങാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശശിധരൻ  നായർ  െക

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാേങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േകാമളം , രാേജഷ ഭവൻ, പാലവളി, വടകരിയകം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

പാേങാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2020  -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:ബി5-14272/2021 19-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി മാധവൻ കടി   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനവര വിേലജില

 പേരതനെറ മകന അേശാക കമാർ , കനംപറത വീട, എരമല, പാണയം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനവര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മധസദനൻ നായർ െക പി മകന 49

2 രജിത പി മകള 45

3 വിജയകമാർ പി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളം ഭാര് 61

2 രാേജഷ എസ െക മകന 35

3 ധന് മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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 െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേലഷ കമാർ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരകളം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരഖാകേലഷ , സരസ്തി ഭവൻ, പരവർേകാണം, കരകളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

കരകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2019  -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. 

 

1 ശാന ഭാര് 63

2 അേശാക കമാർ എം മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖാകേലഷ ഭാര് 46

2 സരസ്തി  അമ  സി മാതാവ 94
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