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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 5-16624/2021 04-12-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   കരകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ നായർ ജി  പി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് മലികാേദവി ജി എസ, ശീപതം, െനടംമാറ, കരകളം പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   കരകളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

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. 

 
നമര:ബി 5-16241/2021 29-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   കരകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  സനിത  വി,    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന

ഉണികഷൻ എസ, ലക്മി വിലാസം, കാചാണി, കരകളം പി ഒ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 5-16430/2021 03-12-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     റി  ബാബ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്

രമണി ഡി, ശീമംഗലത് ഹൗസ, െകാേകാതമംഗലം, മേണല പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   അരവികര, വിളപിൽ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലികാേദവി ജി എസ ഭാര് 47

2 രാഹൽ കഷൻ ആർ മകന 23

3 േഗാകൽ കഷൻ ആർ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷണൻ എസ മകന 38
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ടിയാന    15-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി ഡി ഭാര് 72

2 കമാരി പിയ ആർ മകള 46

3 കമാരി പമീള ആർ മകള 44

4 രേമഷ ബാബ ബി മകന 39
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6-15387/2021 25-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െപരിങമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഷരീഫാബീവി ഡി  െകാചവിള  പ

ി ഒ താനിമട, തടതരികത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങ്

ഇടപാടകൾ ഒഴിെകയള  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങമല

വിേലജില   പേരതയെട മകന സലിം  ,  െകാചവിള   പി  ഒ  താനിമട,  തടതരികത വീടിൽ േബാധിപിച അേപക

െപരിങമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-15198/2021 25-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഭിേഷക എസ  െകാഞിറ പി ഒ

 ഇടയംതല ഞാറയൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങ്

ഇടപാടകൾകം ഒഴിെകയള  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവമായം

വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ േശാഭകമാരി എസ , െകാഞിറ പി ഒ   ഇടയം തല ഞാറയൽ ഹൗസിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021  -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 -15356/ 2021 25-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വാമനപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരൺരാജ വി എസ  ആനചൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലിം െസയാലി മകന 58

2 ജമീലാബീവി എ  സ മകള 47

3 അഹമദ കഞ് മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭകമാരി എസ മാതാവ 44

14th December 2021Revenue Department16573
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കൽപകേശരി  വിളയിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങ്

ഇടപാടകൾകം ഒഴിെകയള  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാമനപരം

വിേലജില    വരദരാജൻ , ആനചൽ  കലകേശരിവിളയിൽ  വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   വാമനപരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2021 -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 -15328/2021 24-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി സധാകരൻ  വടപാറ പി ഒ  േമെല

ചിറാഴ  ഗാർഡൻ വിലയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വസ സംബനവം 5   ലകതിന മകളിലള ബാങ്

ഇടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മറ്  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടപാറ

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ െക , വടപാറ പി ഒ  േമെല ചിറാഴ ഗാർഡൻ വിലയിൽ  േബാധിപിച അേപക

വടപാറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2008  -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:ബി6-15331/2021 24-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനേരശൻ  പനലേകാട പി ഒ

കറിയാണി  കണിയാംപാറ കഷകപയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5  ലകതിന മകളിലള

ബാങ്  ഇടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള  മറ്  എലാവിധ   ആവശ്തിനം    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ശരത കഷപസാദ , പനലേകാട പി ഒ  കറിയാണി  കണിയാംപാറ കഷകപയിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-1987 -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 ഷീല പി മാതാവ 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വിജയമ ഭാര് 69

2 വി വി സവിേമാൾ മകള 42

3 സവീഷ സധാകർ മകന 38
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നമര:ബി6-15390/2021 24-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   മണികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലചനൻ നായർ െക

പിരപൻേകാട പി ഒ  േപരായതമകൾ പാവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5  ലകതിന

മകളിലള ബാങ് ഇടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മറ് എലാവിധ  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ചനേലഖ എസ , പിരപൻേകാട പി ഒ  േപരായതമകൾ പാവിള വീടിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജം എൽ ഭാര് 61

2 ശരത കഷപസാദ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനേലഖ എസ ഭാര് 52

2 നിതിൻ ബി സി മകന 27

3 നീത ബി സി മകള 23

14th December 2021Revenue Department16575
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5 -13294/2021 16-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാളി എം  ,  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര

വിേലജില   പേരതയെട മകന മനേമാൻ പി എം,  ഹിൽവയ ഹൗസ,  മഞ പി ഒ,  െവളർേകാണം േബാധിപിച അേപക

അരവികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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 -14623/2021 16-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   ഉഴമലയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി.  േദവപാലൻ നായർ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾക   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് കളപട, ശീനിവാസിൽ  വി. ഗിരിജ  േബാധിപിച അേപക   ഉഴമലയല, മലയിൻകീഴ

വിേലജ ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  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 -11146/2021 16-11-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   ആര്നാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  തങമ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആര്നാട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മനേമാൻ പി എം മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ വി ഭാര് 73

2 റാണി െക ജി മകള 44

3 രാേജഷ ഡി െക മകന 40

4 രേമശ ഡി െക മകന 38
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വിേലജില പേരതയെട മകന സേനാഷ റി , പറേണാട (പി ഒ), ഐതി, െനലിവിള േകാളനിയിൽ  േബാധിപിച അേപക

ആര്നാട, ഉഴമലയൽ, അരവികര  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-08-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത

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 -14499/2021 16-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   കറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷപലത വി,     എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കറപഴ

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി മധസദനൻ നായർ , പാലവളി (പി ഒ),  പച, പാേനാടം , േബാധിപിച അേപക

കറപഴ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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 -14835/2021 16-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പാേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമൻ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകരിയകം,

േബാക് നമർ 1046 -ൽ    ഷിബി എസ ബി േബാധിപിച അേപക   പാേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ റി മകന 40

2 സര് ചനൻ ആർ സി  (മരണെപട മകൾ സനിതയെട മകൾ
)

പൗതി 21

3 സിമി ചനൻ ആർ  (മരണെപട മകൾ സനിതയെട മകൾ ) പൗതി 18

4 സരജ എസ ആർ  (മരണെപട മകൻ സധീഷിെന മകൻ ) പൗതൻ 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മധസദനൻ നായർ ഭരതാവ 64

2 കാവ് എം പി മകള 22

3 ഭവ് എം പി മകള 20
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബി എസ ബി (മരണെപട മകൾ ഷീജാ േബബിയെട മകൾ ) പൗതി 20

2 ഷിബിൻ എസ ബി  (മരണെപട മകൾ ഷീജാ േബബിയെട മകൾ
)

പൗതി 14
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-15314/2021 23-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കലറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി പി  കലറ പാടറ പാൽകളം വർ

ഷ വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീതാകമാരി വി , കലറ പാടറ പാൽകളം വർഷ വിലാസതിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -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:ബി5-15375/2021 25-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപൻ പിള  മളയറ പി ഒ

കരിയകത് വടകംകര പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പഭാകരൻ പിള സി  , മളയറ പി ഒ

കരിയകത് വടകംകര പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വടിയർകാവ, അരവികര, വടപാറ എനീ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

24-09-2008 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-15080/2021 25-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത മാതാവ 75

2 ഗീതാകമാരി വി ഭാര് 49

3 വർഷ എസ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി എൽ മകള 58

2 സരസ്തി എൽ മകള 56

3 പഭാകരൻ പിള സി മകന 54
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 െനടമങാട  താലകില   കറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി സേലാചന  ഇളവടം പി ഒ കറപ

ഴ  സേരഷ  വിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറപഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽ , ഇളവടം പി ഒ കറപഴ സേരഷ

വിലാസതിൽ , േബാധിപിച അേപക   കറപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2012 -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:ബി6-15353/2021 25-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ െചടിയാർ സി

പവതർ പി ഒ അമലനഗർ ൈവഷവം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  വസ സംബനവം 5 ലകം രപയക

മകളിലള  ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള  മറ്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയകമാരി സി , പവതർ പി ഒ അമല നഗർ ൈവഷവം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2020 -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:ബി6- 15152/2021 25-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   േകാലിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ െക  ആലിയാട പി

ഒ മണയൽവാരം കലതിവിള പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  വസ സംബനവം 5 ലകം

രപയക മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മറ്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാലിയേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകി എം , ആലിയാട പി ഒ മണയൽവാരം കലതിവിള

പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േകാലിയേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക രാമകഷൻ ഭരതാവ 81

2 സേരഷ ആർ എസ മകന 54

3 സനിൽ മകന 52

4 സിന എസ ആർ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി സി ഭാര് 58

2 ഗിരീഷ ജി വി മകന 37

3 രജിത ജി വി മകള 33
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ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B5-15361/2021 26-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that L Narayani  Vilayilveedu Vellakuzhy Keezhaikonam Nellana

d P O Nellanad Village ,, Nedumangad Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before for all purposes except for banking morethan 5 lakhs and transaction of immovable properties

in respect of the legal  heirs of late S Velayudhan Nadar  Vilayilveedu Vellakuzhy Keezhaikonam Nellanad P O Nellanad

Village who expired on 20-12-2006 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled

below are the legal heirs of the said late S Velayudhan Nadar . that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of th

e above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate

should be filed in person before the Tahasildar , Nedumangad within 30 days from the date of publication of this notice in

the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി എം ഭാര് 54

2 പിയ എൽ മകള 37

3 പതിഭ എൽ മകള 35

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Narayani L Wife 83

2 Mohanlal V Son 57

3 Omana N Daughter 56

4 Nandini N Daughter 55

5 Padmakumary V Daughter 51

6 Manoharalal V Son 50

7 Yasoda N Daughter 46

8 Sofika N Daughter 41
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-16242/2021 29-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ പി  കരകളം പി ഒ

കാചാണി ലകി വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉണികഷൻ എസ േബാധിപിച അേപക

കരകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021  -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:ജി6-16038/2021 29-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപനാശാരി  മിതാനിേകതൻ പി

ഒ  മണലിവിളാകത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമപരമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വളിയമ  േബാധിപിച അേപക

െവളനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-11-1992  -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:ജി 5-16433/2021 03-12-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാശി മാതയ  കരകളം പി  ഒ

അയണികാട െപാൻതറയിൽ െക പി  5/949,  ജസടി  േകാേടജിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമപരമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന െറജി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ എസ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വളിയമ പി ഭാര് 78

2 വസമതി വി മകള 61

3 രഘപതി വി മകള 58
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മാതയ  േബാധിപിച അേപക   കരകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-12-2016  -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:ജി6-15967/2021 29-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാേജനൻ  ചാങ പി ഒ

കമിനിമക് അതൽ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള

ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതാകമാരി  എൻ  േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021 -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:ബി6-15374/2021 24-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിദാസ  ഉരിയേകാട പി ഒ

കണമളി ലീലാസദനതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള

ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ലീലാവതി  സി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   െവളനാട 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  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജകബ മാതയ മകന 59

2 സസി മാതയ @ സസൻ െറയചൽ േജകബ മകള 55

3 േതാമസ മാതയ @ േറായി േറാൺസ േതാമസ േസാളമൻ മകന 52

4 െറജി  മാതയ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതാകമാരി എൻ ഭാര് 49

2 ആർ അതൽ രാജ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാവതി സി ഭാര് 68
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നമര:ജി6-15805/2021 26-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വാമനപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   േസാമൻ എം  കളമചൽ പനവി

ള കിഴേകേകാണത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള

ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വാമനപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസി ഡി , കളമചൽ പനവിള കിഴേകേകാണത് വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021  -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:ബി6-15923/2021 26-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹനീഫ  പതാംകലല വ

ി ഐ പിയ്  സമീപം സീബാസിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  ഭമി സംബനവം അഞ് ലകതിന

മകളിലള  ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആരിഫാബീവി ,  പതാംകലല വി ഐ പിയ് സമീപം

സീബാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-14990/2021 25-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആര്നാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൽതാൻ പിള  കറിചൽ പി ഒ

2 അനിൽകമാർ ജി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസി ഡി ഭാര് 58

2 സരിത എസ ആർ മകള 37

3 സനീപ എസ ആർ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആരിഫാബീവി എ ഭാര് 69

2 നഷീദബീവി എ മകള 53

3 നജിമദീൻ എം മകന 42

4 നാഫില എ എം മകള 40

5 നജീദഷറഫ മകള 50
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െനടവൻവയൽ േമകംകര വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ആര്നാട  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  സഹറാബീവി   ,  കറിചൽ പി  ഒ

െനടവൻവയൽ േമകംകര വീടിൽ  ,  േബാധിപിച അേപക   ആര്നാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-1991 -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:ബി5-15315/2021 23-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   േതകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരപിള  െവമായം െകാഞിറ പ

ി ഒ    കേകാട േകാണത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതകട,  വിേലജില   പേരതനെറ മകള പസനകമാരി ആർ , െവമായം െകാഞിറ

പി ഒ    കേകാട േകാണത വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േതകട, െവമായം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-01-2007  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-15166/2021 23-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കടൻപിള  അരവികര ശീ

ഭാസകർ  നഗർ  േദവിശീയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾക   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േജ്ാതി സതി െക

, അരവികര ശീ ഭാസകർ നഗർ േദവിശീയിൽ , േബാധിപിച അേപക   അരവികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറാ ബീവി ഭാര് 84

2 ഷൗകതലി മകന 66

3 ലതീഫ മകള 64

4 സകറിയ എസ മകന 55

5 സൈലമാൻ എസ മകന 58

6 സീനത് ബീവി എസ (പേരതനായ മകൻ ബഷീറിെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 63

7 ഷജീർ ബി  ( ടി മകൻ ) പൗതൻ 32

8 ഷമീർ ബി  ( ടി ടി ) പൗതൻ 30

9 ഷിബിന എസ  ( ടി മകൾ ) പൗതി 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി ആർ മകള 55

2 േബബി ആർ മകള 59

3 ശാനമ ആർ മകള 62
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതിസതി െക ഭാര് 53

2 േദവി പകാശ െക െജ മകന 30

3 േദവി പസാദ െക െജ മകന 31
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