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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 6/722/22 24-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   വിതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആബിദാ ബീവി. എ  സാഹിബ മൻസിൽ

, കാവവിള  വിതര പി. ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിതര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാഹി . എം , സാഹിബ മൻസിൽ, കാവവിള

വിതര പി. ഒ , േബാധിപിച അേപക   േനമം, അരവികര,വിതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല

മരണെപട  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6/3375/2022 24-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ  കടി  സേരഷ ഭവൻ,

നനാടകാവ,  േപാതൻേകാട  പി.  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവമായം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി. രാധമ ,

സേരഷ ഭവൻ, നനാടകാവ, േപാതൻേകാട പി. ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവമായം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-01-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല  മരണെപട    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6/959/22 24-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാഹീൻ കഞ്. എം ഭരതാവ 68

2 ഷാഹി. എം മകന 32

3 ഷാഹിന. എ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി. രാധമ ഭാര് 65

2 സേരഷ കമാർ. െക മകന 42
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 െനടമങാട  താലകില   വാമനപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. കഷൻ നായർ  ബിന നിവാസ

,  വാമനപരം   പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാമനപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന കമാരി അമ. എസ , ബിന

നിവാസ, വാമനപരം  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വാമനപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല

മരണെപട. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6/969/22 24-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ. വിശ്നാഥൻ  ൈകലാസം

5/360എ, കരികകത് മകൾ ലയിൻ, കായപടി, െചകേകാണം  കരകളം, െനടമങാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില

പേരതനെറ മകള സീമാ വിശ്നാഥ. ആർ , ൈകലാസം 5/360എ, കരികകത് മകൾ ലയിൻ, കായപടി, െചകേകാണം

കരകളം, െനടമങാട , േബാധിപിച അേപക   കരകളം,വടപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ, ഭാര്

മൻപിനാെല  മരണെപടിടളതാണ    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:ബി6-3047/2022 24-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപിെപണ്. െക  പാളയതി

ൻ മകൾ  പതവൽ പതൻ വീട,  െചലാംേകാട,  പവതർ പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസസംബനമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന

കഷൻ , പാളയതിൻ മകൾ  പതവൽ പതൻ വീട,  െചലാംേകാട,  പവതർ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   മാണികൽ,

െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-10-2010  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന കമാരി അമ. എസ ഭാര് 75

2 അജിത കമാർ. െക. എസ മകന 50

3 രഞിത. െക. എസ മകന 40

4 ബിന. െക. എസ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സീമാ വിശ്നാഥ. ആർ മകള 44

2 രജനി. വി. ആർ മകള 42
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പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല മരണെപടിടളതാണ  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 6/763/2022 24-01-2022
 
  െനടമങാട   താലകില   െവമായം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ  നായർ.  ജി

ഇടവിളാകത് വീട നനാടകാവ, േപാതൻ േകാട പി. ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇതര    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവമായം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിപിൻ. ബി. എസ

, ഇടവിളാകത് വീട നനാടകാവ, േപാതൻ േകാട പി.  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   െവമായം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പിതാവ മൻപിനാെല മരണെപട  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-560/2022 11-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവപകാശ  േദവ നിവാസ, ചിറാഴ,

വടപാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിസി , േദവ  നിവാസ, ചിറാഴ, വടപാറ , േബാധിപിച അേപക

വടപാറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല മരണെപട  അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷൻ മകന 58

2 ശാന മകള 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സപഭ. എസ ഭാര് 56

2 വിപിൻ. ബി. എസ മകന 35

3 വിശാഖ. ബി. എസ മകന 29

4 സരസമ മാതാവ 92

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിസി ഭാര് 53

2 ലിൻഡ  പകാശ മകള 25

15th February 2022Revenue Department5451
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6-3619/2022 03-02-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണകമാര. എസ നനനം,

വാളിയറ, െവളനാട. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന. ജി.ആര, നനനം, വാളിയറ, െവളനാട. പി.ഒ,

േബാധിപിച അേപക   െവളനാട , തിരമല വിേലജ ഓഫീസരമാര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-3729/2022 03-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െപരിങമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനന നായര. സി, എസ.എസ

് േകാേടജ, എന.എസ.എസ എച്.എസ ജംഗഷന, െപരിങമല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങമല വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ രാധമ. ബി,

എസ.എസ േകാേടജ, എന.എസ.എസ എച്.എസ ജംഗഷന, െപരിങമല, േബാധിപിച അേപക   െപരിങമല വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6 -3862/2022 03-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര. ആര ഉളരേകാണത്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന. ജി. ആര ഭാര് 45

2 നനന. വി.എസ മകന 19

3 നിരഞന. വി.എസ മകള 13

4 േസതകടിയമ മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധമ. സി മാതാവ 85

15th February 2022Revenue Department5453
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കിഴകംകര പതവല പതന വീട,  േവറിനാട,  വടപാറ.  പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവമായം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േസാമന. സി,

ഉളരേകാണത് കിഴകംകര പതവല പതന വീട, േവറിനാട, വടപാറ. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െവമായം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

12-2021  -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:ബി6- 3888/2022 03-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലന. എം െകാചകരിയകത് വീട

,  ഉണപാറ,  ഇരിഞയം.  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ. െജ, െകാചകരിയകത് വീട, ഉണപാറ,

ഇരിഞയം. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാമന. സി ഭരതാവ 61

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ. െജ ഭാര് 52

2 രാജി മകള 34
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6- 4318/2022 10-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   പലാംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ മജീദ. എം, ഷാജി നിവാസ

,  േതമാമട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലമാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആബിദാബീവി. പി, ഷാജി നിവാസ, േതമാമട, േബാധിപിച

അേപക   പലമാറ, കീേഴാനയല, േമലേതാനയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6 -3764/2022 09-02-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസിലി പണാരവാതകല

  പതവല പതനവീട,  പതകളങര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാരജ കടി, പണാരവാതകല പതവല

പതനവീട, പതകളങര, േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2010  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആബിദാബീവി. പി ഭാര് 77

2 ഷീജ. എ മകള 50

3 ഷാജി. എ മകന 49

4 ഷീന. എ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റസീന മകള 77

2 േജാൺസൺ മകന 72

3 മായ (പേരതയെട മരണെപട മകൾ േദവകിയെട മകൾ) പൗതി 45

4 മാലിനി  (പേരതയെട മരണെപട മകൾ േദവകിയെട മകൾ) പൗതി 40

5 അമതകമാരി (പേരതയെട മരണെപട മകന െനലസെന
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 70
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നമര:ബി6 -3413/2022 09-02-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   െവളനാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥന നായര.  ജി,

േലഖാനിവാസ,  പതകളങര (പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െവളനാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശകനളാഭായി,  േലഖാനിവാസ,

പതകളങര (പി.ഒ), േബാധിപിച അേപക   െവളനാട, കാടാകട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6- 3734/2022 09-02-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകന. വി,  അഭിന ഭവന,

പചകാട, വടപാറ. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഗിരിജ കമാരി,  അഭിന ഭവന, പചകാട,  വടപാറ. പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

6 േപംലാല   (പേരതയെട മരണെപട മകന െനലസെന
മകന)

പൗതൻ 43

7 ഗിരിലാല  (പേരതയെട മരണെപട മകന െനലസെന മകന) പൗതൻ 46

8 െസന ലാല (പേരതയെട മരണെപട മകന െനലസെന
മകന)

പൗതൻ 39

9 ജാനമ മകള 70

10 സേലാമന മകന 62

11 േജാരജ കടി മകന 60

12 േബബി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശകനളാഭായി ഭാര് 84

2 അനില കമാര മകന 57

3 അേശാക കമാര മകന 53

4 േലഖാറാണി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ കമാരി ഭാര് 53

2 അജില. എ.ജി മകള 32

3 അജിന. എ.ജി മകന 30
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നമര:ബി6 -4002/2022 09-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിഷ. റി. എസ, േമേകാണത് വീട

,  ആലവിള,  നാലാഞിറ.  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പകാശ, േമേകാണത് വീട, ആലവിള,

നാലാഞിറ. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2021 -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 -3581/2022 09-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരികമാര, ശാനിഭവന, വാരികാടവിള

,  േവടമളി,  ഇരിഞയം.  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ആനാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സതി  കമാരി.  എസ,  ശാനിഭവന,

വാരികാടവിള, േവടമളി, ഇരിഞയം. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2008 -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 -3534/2022 09-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   േകാളിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാ ലകി,  ഗരസതി,

ശാനിഗിരി.  പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാലിയേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകെന ഭാര് സപഭ. െജ, ഗരസതി, ശാനിഗിരി. പി.ഒ,

േബാധിപിച അേപക   േകാലിയേകാട, ഇരവിപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പകാശ ഭരതാവ 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതി കമാരി. എസ ഭാര് 39

2 ഹരികഷന. എച്. എസ മകന 20
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നമര:ബി6 -3693/2022 09-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരന നാടാര. െക,  സീനാ

നിവാസ, പശാന് നഗര, േവേങാട. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ. എ. ആര, സീനാ നിവാസ, പശാന്

നഗര, േവേങാട. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   വടപാറ, ഉളര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലല. എല മകള 56

2 ൈലല. എല മകള 54

3 ശീലത. എല. വി മകള 47

4 സപഭ. െജ മകെന ഭാര് 50

5 സകത. എസ. പി പൗതി 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ. എ. ആര ഭാര് 70

2 സീന. എസ. ആര മകള 41

3 ദീപ. എസ. ആര മകന 33
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6-4461/2022 11-02-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാരന നായര. എ

ചരവിളാകത്  പതനവീട,  െചടിവിള,  േവേങാട.  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹരിപിയാേദവി. റി,

ചരവിളാകത് പതനവീട, െചടിവിള, േവേങാട. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട,  കലറ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6 -4513/2022 11-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   പലാംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രിയമ, പണരതം, േപരമല

, െവളമണടി. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപനഷന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലമാറ വിേലജില   പേരതയെട മകന രാേജനന. പി.വി, പണരതം, േപരമല, െവളമണടി. പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2021 -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 -4454/2022 11-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   പലാംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷാകമാരി. എസ, സേലാചന

ഭവന, െപാനമി, പാലാംേകാണം. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലമാറ വിേലജില   പേരതയെട മകന അഭിജിത്. എ.യ, സേലാചന ഭവന,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹരിപിയാേദവി. റി ഭാര് 67

2 സിത. വി. എച് മകള 40

3 ശഭലകി. വി.എച് മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജനന. പി. വി മകന 60
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െപാനമി, പാലാംേകാണം. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   പലമാറ, േതാേകകട വിേലജ ഓഫീസരമാര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-10-1999  -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- 4445/2022 11-02-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലയന. എ, വ്നാഭവന,

മിതാനിേകതന. പി. ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേരാജിനി അമ, വ്നാഭവന, മിതാനിേകതന. പി. ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021 -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:ബി6-4468/2022 11-02-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   േകാളിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ബഷീര.  ഇ,

വാഴപണയില, നനാടകാവ, േപാതനേകാട. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആകിഡന് കയിം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാലിയേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റിജില ബീവി.

എസ, വാഴപണയില, നനാടകാവ, േപാതനേകാട. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   േകാലിയേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2022 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിത് കമാര ഭരതാവ 52

2 അഭിജിത്. എ.യ മകന 25

3 അഞിത ജിത് മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനിയമ ഭാര് 75

2 വന. സി.എസ മകള 43

3 ശ്ാംകമാര. സി.എസ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റിജില ബീവി. എസ ഭാര് 50
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നമര:ബി 6-4373/2022 11-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകണന നായര, പീതാവിലാസം

, കടവാകഴി, െനടേവലി, െകാഞിറ. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവമായം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പീതാകമാരി.  എം,  പീതാവിലാസം,

കടവാകഴി, െനടേവലി, െകാഞിറ. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െവമായം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-4098/2022 11-02-2022
 
  െനടമങാട   താലകില   െപരിങമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയന.  െക,  േമകംക

ര പതനവീട, മാനരതി, കരിമൺേകാട. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആശിതനിയമനം, ബാങ് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിതകമാരി. റി,

േമകംകര പതനവീട,  മാനരതി,  കരിമൺേകാട.  പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   െപരിങമല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6- 4473/2022 11-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   വിതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനന, ദീപാ ഭവന, ശിവനേകാവില

 ജംഗഷന, വിതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ. പി, ദീപാ ഭവന, ശിവനേകാവില ജംഗഷന, വിതര,

2 ആഷിക ബഷീര മകന 24

3 ആലിയ ബഷീര മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പീതാകമാരി. എം ഭാര് 50

2 മീന കഷ. പി.എസ മകള 26

3 മിഥന കഷ. പി.എസ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിതകമാരി. റി ഭാര് 50

2 ഹരികഷന. എ.വി മകന 23

3 കഷ കപ. എ.വി മകള 21

4 കഷ പിയ. എ.വി മകള 21
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േബാധിപിച അേപക   വിതര, ആനാട, മലയിനകീഴ  വിേലജ ഓഫീസരമാര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6 -4114/2022 11-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനന നായര. ജി, പഞമി,

ആനാട ബാങ് ജംഗഷന, ആനാട. പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െജ. പസനകമാരി, പഞമി, ആനാട ബാങ്

ജംഗഷന, ആനാട. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6 -4115/ 2022 11-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനില കമാര, മങാരത് വീട, ചിറാഴ

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

സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേലഖ. എസ, മങാരത് വീട,  ചിറാഴ,  വടപാറ. പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2001 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ. പി ഭാര് 62

2 ദീപ. വി.എം മകള 35

3 ദീപി. വി.എം മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െജ. പസനകമാരി ഭാര് 65

2 എം.പി. പഞമി മകള 33

3 സി. ശാരദ അമ മാതാവ 93

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി അമ മാതാവ 73
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2 ശീേലഖ. എസ ഭാര് 47

3 അനന. എ.എസ മകന 27

4 അഭിലാഷ. എ. എസ മകന 24
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-670/2022 17-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആദരശ പാലവളളി.പി.ഒ, പച,േമകംക

ര പതനവീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ സിന.എസ, പാലവളളി.പി.ഒ, പച,േമകംകര പതനവീട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-864/22 20-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതി.ഡി കരകളം, െചമകേശരി

,കാരണ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കരകളം  വിേലജില   പേരതയെട  ഭരതാവ ജി.വിജയന,  കരകളം,  െചമകേശരി  ,കാരണ്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

  ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5 -571/2022 17-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െനലനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. രാേജനന നായര െവഞാറമട

. പി.ഒ, മണലിമക്, വടകനാടില ഹൗസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആര.റി. ഒ യില ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബിക കമാരി.

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന.എസ മാതാവ 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജി. വിജയൻ ഭരതാവ 54

2 കാരണ്.എസ.വിജയ മകള 20

3 അഭിജിത്. വി മകന 16
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എസ.എസ, െവഞാറമട. പി.ഒ, മണലിമക്, വടകനാടില ഹൗസ, േബാധിപിച അേപക   െനലനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5 -3521/ 2022 02-02-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   കരകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരന.  ഒ കരകളം.  പി.ഒ,

േവറിേകാണം,  KP3  81/A,  ദിവ്ാഭവനില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറിയില   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല. എ, കരകളം. പി.ഒ, േവറിേകാണം, KP3

81/A, ദിവ്ാഭവനില, േബാധിപിച അേപക   കരകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബിക കമാരി. എസ.എസ ഭാര് 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല. എ ഭാര് 65

2 ദിവ്. എല.ബി മകള 35

3 ദീപ. ബി.എല മകന 33
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5- 3707/2022 03-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   പാേലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരപിള. എസ പാലവളി. പി.ഒ

,  ആലംമട,  പചയില  പതനവീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാേലാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി, പാലവളി. പി.ഒ, ആലംമട,

പചയില പതനവീട, േബാധിപിച അേപക   പാേലാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5- 3523/2022 03-02-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശ. എസ കരകളം. പി.ഒ,

കാചാണി, അമലവിളാകം, സേലാചനാഭവന എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരകളം വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ സേലാചന. വി,  കരകളം.  പി.ഒ,

കാചാണി, അമലവിളാകം, സേലാചനാഭവന, േബാധിപിച അേപക   കരകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ഇല

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5 -3620/2022 03-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   ആര്നാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമഴിബായി. ഡി.എ പറേണാട. പി.ഒ

, വലിയകലങ്, െഷകായഹ വിലാസതില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആര്നാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േഗാഡ ലിസാം, പറേണാട. പി.ഒ,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 48

2 വിഷ. െക മകന 29

3 വീണ. െക.ആര മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന. വി മാതാവ 66
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വലിയകലങ്, െഷകായഹ വിലാസതില, േബാധിപിച അേപക   ആര്നാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2022 -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- 3908/2022 02-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   േതാളിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ. എം അരചന ഭവന

,  കമിളികന്,  പരപാറ.  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാളിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സന്ാകമാരി, അരചന ഭവന,

കമിളികന്, പരപാറ. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   േതാളിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5 - 3622/2022 02-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലയന. എസ ശ്ാംഹൗസ

,  മേകാലയല,  െനടമങാട.  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരനന, ശ്ാംഹൗസ, മേകാലയല,

െനടമങാട. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   അരവികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2017 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗാഡ ലിസാം മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സന്ാകമാരി. വി ഭാര് 37

2 അരചന. പി.എസ മകള 13

3 വിഷ പസാദ. പി മകന 12

4 സീത മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതി ഭാര് 75

2 സേരനന. സി മകന 53
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നമര:ബി5 - 16201/2021 03-02-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനകമാര േരവതി ഭവന, ഏണികര

,  കണണിേകാണം,  കരകളം.  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരകളം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ േമാഹനന നായര, േരവതി ഭവന,

ഏണികര, കണണിേകാണം, കരകളം. പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കരകളം, അരവികര, ഉളര, െവളനാട വിേലജ

ഓഫീസരമാര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

01-11-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

3 ശ്ാമള. ബി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ. േവലപന നായര സേഹാദരൻ 68

2 ചനിക കമാരി. പി സേഹാദരി 67

3 േമാഹനന നായര. എസ സേഹാദരൻ 66

4 മേനാഹരന നായര. എസ സേഹാദരൻ 62

5 അംബിക േദവി. പി സേഹാദരി 60

6 ശകനള േദവി. പി സേഹാദരി 58

7 മധസദനന നായര. എസ സേഹാദരൻ 52
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 6/3028/2022 24-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െപരിങമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജനവാസ. എസ  മാതചായ

ചലിമക്, എകസ േകാളനി  പി. ഒ   പച, പാേലാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൽഫാബീവി. ഇ

, മാതചായ  ചലിമക്, എകസ േകാളനി  പി. ഒ   പച, പാേലാട , േബാധിപിച അേപക   െപരിങമല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പിതാവ മൻപിനാെല മരണെപട. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6/424/2022 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമകിൾ  തചർ വീട, ഒഴകപാറ,

വടപാറ   പി.  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന. T, തചർ വീട, ഒഴകപാറ, വടപാറ  പി.

ഒ , േബാധിപിച അേപക   വടപാറ, േമനംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ബാങ് സംബനമായ  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 6/3206/22 24-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഷരീഫ. എസ മാതാവ 84

2 സൽഫാബീവി. എസ ഭാര് 47

3 സലിൻനവാസ. എസ മകന 26

4 സൽമിേമാൾ. എസ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന. റി ഭാര് -

2 ഡാനിയൽ. എം. ൈമകിൾ മകന -

3 ഡാലിയ. എം.ൈമകിൾ മകള -
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 െനടമങാട  താലകില   േകാലിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർതിക. വി. ആർ  വി.

ആർ ഭവൻ, േനതാജി പരം, ശാനിഗിരി പി. ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാലിയേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ

രാേജശ്രി. എൽ ,   വി. ആർ ഭവൻ, േനതാജി പരം, ശാനിഗിരി പി. ഒ , േബാധിപിച അേപക   േകാലി യേകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

03-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പിതാവ,   സേഹാദരി  എനിവർ ഉണ്.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6/993/2022 24-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   വടപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയദാസ  വാളേകാട  വീട

, മകംപാലമട, വടപാറ പി. ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വടപാറ  വിേലജിൽ പേരതനെറ മാതാവ വിജയകമാരി. എ , വാളേകാട വീട,

മകംപാലമട, വടപാറ പി. ഒ , േബാധിപിച അേപക   വടപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവം  സേഹാദരങളം

ഉണ്  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം

േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6/3361/22 24-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി  അമ  വടേകവീട

പതകളങര,  പതകളങര   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സദാനനൻ

പിള , വടേകവീട  പതകളങര, പതകളങര  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക ആര്നാട, െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകളം   മകളം   മരണെപട    അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജശ്രി. എൽ മാതാവ 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി. എ മാതാവ 63
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സദാനനൻ പിള ഭരതാവ 77

2 ശീകണൻ നായർ മകന 53

3 കമലാസനൻ  നായർ മകന 49

4 വിനീത. വി. പി പൗതൻ 23

5 അപർണ. വി. നായർ പൗതി 20
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