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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി6-11652/2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി േഗാമതി അമ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാട വിേലജില

 പേരതയെട മകന രഘവരൻ നായർ ബി , േരവതി പേലേകാണം, ആനാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

07-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഘവരൻ നായർ ബി മകന 67

26th October 2021Revenue Department9069
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി5-11792/ 2021 29-09-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   കലറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിഹാബദീൻ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ

മകന ഷമീർ എസ  കലറ േതാപവിളാകത വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കലറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബാ ബീവി ഭാര് 68

2 ഹൈസൻ എസ മകന 42

3 ഹസീന ബീവി എസ മകള 40

4 ഷമീർ എസ മകന 39

5 നബീസാ ബീവി അമ 86
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി5-10030/2021  15-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പാേലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാമതി പി, സകമാരൻ  പാേലാട

വിലജ   എനയാളകളെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പാേലാട വിേലജില മകൾ മസീനകമാരി, അനീഷ കമാർ , പാവറ ജയാ ഭവൻ  േബാധിപിച അേപക

പാേലാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ   07-05-2021,  22-12-1980  എനീ   തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം   നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി6-10626/2021  16-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയമ  വടപാറ വിേലജിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വടപാറ വിേലജില   പേരതയെട മകന അഭിലാഷ എ  േവേങാട പി ഒ കായപാടി വലിയവിള വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക

വടപാറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-06-2012-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി6-10684/2021 16-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   േകാലിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ എ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാലിയേകാട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മസീനകമാരി ജി മകള 64

2 അനീഷ കമാർ എസ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആൻ്റണി വി ഭരതാവ 66

2 അഭിലാഷ എ മകന 26

3 അജിത എ മകന 24
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വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന ആർ  ആലിയാട പി ഒ വിപിൻ ഭവൻ  േബാധിപിച അേപക   േകാലിയേകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

04-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി6-10367/2021 15-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി േമാഹനൻ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളനാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി  ചാങ പി ഒ പളിതറ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2013-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി6-10331/2021 15-09-2021
 

 
:ബി6-10799/2021 16-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   മാണികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ നായർ എസ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മാണികല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന അമ എസ പിരപൻേകാട തണവിളാകത് പതൻ വീടിൽ േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ആർ ഭാര് 45

2 വിപിൻ ബി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ആർ ഭാര് 60

2 വിേനാദ എം മകന 32

3 പേമാദ എം മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിജിനി േജാൺ ഭാര് 39

2 റയൽ എസ െഫഡി മകന 6

3 റവൻ സാമവൽ െഫഡി മകന 2
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി6-10263/2021 16-09-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    ആനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാജൻ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാട വിേലജില

 പേരതനെറ മകന വിേനാദ ആർ വി ആനാട പി ഒ വിനീത ഭവൻ  േബാധിപിച അേപക   ആനാട, പാേലാട  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 21-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി6-9964/2021 16-09-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   ആനാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റജീന  ആർ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാട വിേലജില

 പേരതയെട മകന സേനാഷ  പനവർ പി ഒ വാഴവിള തടതരികത് വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

05-2020-ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമനയമ ഭാര് 59

2 രാജീവ കമാർ മകന 37

3 പദീപ കമാർ മകന 36

4 വിജയമ അമ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി െക ഭാര് 50

2 വിനീത ആർ മകന 34

3 വിേനാദ ആർ വി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണിയൻ ഭരതാവ 70
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:ബി6-10702/2021 16-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പലമാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീർദീൻ ഇ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലമാറ

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാരിഷാബീവി എസ  പാലാംേകാണം പി ഒ നാഗരകഴി േറാജ മൻസിലിൽ  േബാധിപിച

അേപക   പലമാറ, േമൽേതാനയൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-01-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 സേനാഷ മകന 39

3 സന് മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാരിഷാബീവി എസ ഭാര് 54

2 േറാജ പി മകള 36

3 റാഫി ബി മകന 33

4 റബിൻ ബി മകന 30

5 മറിയംബീവി അമ 87
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 6 -10416/ 2021 07-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭദ അമ  െവളിയന

ർ പണവതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉണിേമാൻ ബി എസ , െവളിയനർ പണവതിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   െവളനാട ,ഉഴമലയൽ ,െതാളിേകാട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണിേമാൻ ബി എസ മകന 53

2 ഗീതസേരഷ ബി എസ മകള 51

3 സജിേമാൻ ബി എസ മകന 47
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി6-11182/ 2021 16-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി എസ   എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട

വിേലജില   പേരതയെട മകന വിജയകഷൻ , അരശപറമ് ,പതൻവിള ൈലൻ ,ശീരാഗതിൽ  േബാധിപിച അേപക

െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലൻ ഭരതാവ 88

2 വിജയകഷണൻ ജി മകന 52

3 വിജയലകി ജി മകള 50
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി6-12936/2020 15-09-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   വിതര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജി  എസ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിതര വിേലജില

പേരതനെറ സേഹാദരൻ സജിത എസ  േബാണകാട ജി  ബി ഡിവിഷനിൽ  േബാധിപിച അേപക   വിതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

11-2019-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശിയായി   താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-11445/2021 29-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികണൻ വി  എനയാളെട

അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള

ഉഷകമാരി എസ കരകളം പി ഒ െക െക വി നഗർ പരവർേകാണം ഉഷ നിവാസ േബാധിപിച അേപക   കരകളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

08-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-10742/2021 14-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പാേലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ഡി അജയൻ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാേലാട

വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരൺ എ എൽ േബാധിപിച അേപക   പാേലാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത എസ സേഹാദരൻ 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷകമാരി എസ മകള 50

26th October 2021Revenue Department9077
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 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-9068/2021 14-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ എസ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട

മകന ബാബ , െചറിയെകാണി ഇറയംേകാട ലകംവീട േകാളനി  േബാധിപിച അേപക   അരവികര, വഞിയർ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

 28-09-2010-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-11017/2021 14-09-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   െതാളിേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽകമാർ  എസ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സർകാരിൽ   നിനള  ആനകല്ങൾ  ലഭികനതിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാളിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ വിജയകമാർ എസ എസ

,വിേനാബാനിേകതൻ പി ഒ മലയടി ഉഷസ   േബാധിപിച അേപക   െതാളിേകാട, ആര്നാട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത കമാരി െജ ഭാര് 52

2 അരൺ എ എൽ മകന 26

3 ആവണി എ എൽ മകള 23

4 സേരാജിനി അമ 78

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ മകന 60

2 ൈലല മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി അമ പി സേഹാദരി 63

2 ജലജാമണി അമ എസ സേഹാദരി 60

3 ശീകമാർ എസ സേഹാദരൻ 57

4 വിജയകമാർ എസ എസ സേഹാദരൻ 55
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:ബി5-10361/2021 14-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േവലകടിപണികർ,

ശാനകമാരി സി   എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     മകന രാേജഷ കമാർ വി  െചറിയെകാണി പി ഒ ൈമലം പറവർ േതകംവിള വീടിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ    27-02-2005,  22-8-2012  എനീ  തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം   നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-10744/2021 14-09-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    പാേലാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ജയരാജ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്

വിനിത കമാരി , പാലവളി അഖിൽ ഭവൻ േബാധിപിച അേപക   പാേലാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-10790/2021 14-09-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    കലറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സത്ഭാമ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പേരതയെട മകള സബ എസ , കലറ േകാടർ േകാണത പതൻ വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   കലറ, പളിമാത്

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-05-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ കമാർ വി മകന 42

2 രേമഷ കമാർ വി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനിത കമാരി ഭാര് 42

2 അഖില വി െജ മകള 21

3 അഖിൽ െജ വി മകന 19
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-10771/2021 14-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൻസർ എൻ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ അമ

ആബിദാ ബീവി എം  െചകേകാണം പി ഒ അഴിേകാട പാേങാണം ൈകലയം അൽ-മദീനയിൽ  േബാധിപിച അേപക

അരവികര,തിരവലം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ     മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-11138/2021 14-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   പാേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജഹാൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

ഭാര് അനീസാ ബീവി ആർ , വടകരിയകം പി ഒ സഹാന മൻസിലിൽ  േബാധിപിച അേപക   പാേങാട, ചിതറ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 30-04-2019-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബ എസ മകള 45

2 സചിത എസ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാസിമദീൻ എ അചന 62

2 ആബിദ ബീവി എം അമ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷൗകതലി എസ അചന 85

2 കൗലത് ബീവി െക അമ 72

3 അനീസാ ബീവി ആർ ഭാര് 40

4 സഹാന മകള 12

5 സൈഹൽ മകന 6

6 സിയാദ മകന 2
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി5-10747/2021 14-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െനലനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ എൻ   എനയാളെട

അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന

മരളി ബി  െവഞാറമട പി ഒ വലിയകടയൽ  അശ്തി ഭവനിൽ  േബാധിപിച അേപക   െനലനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള  ഗവെണന്  ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില  ഈ  ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-10789/2021 14-09-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   കലറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീന  ബി  എസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   ഇൻഷറൻസ  സബനമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ ൈശേലശൻ , മിതമല പടംവിള  ശീനിലയതിൽ  േബാധിപിച അേപക

കലറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-06-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-10745/2021 14-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലചനൻ ബി   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന

അമൽ ചന് ബി ജി  പഴകറി പി ഒ കഴിവിള ചനഗിരിയിൽ  േബാധിപിച അേപക   കരിപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളി ബി മകന 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശേലശൻ പി ഭരതാവ 52

2 അമൽ എസ മകന 15
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 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-9222/2021 13-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിത  എനവരെട അവകാശിക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട സേഹാദരി മിനി യ

മാങഴി േതാടരികതവീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   പനവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    02-11-2006-ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-10376/2021 14-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   കരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷാകമാരി െക   എനവരെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട

ഭരതാവ വി രാേജനൻ  പഴകറി പി ഒ െകാലങാവ െകാടിപറത വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   കരിപര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഒ ഭാര് 53

2 അമൽ ചന് ബി ജി മകന 27

3 അരനതി ചന് ബി മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി യ സേഹാദരി 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി രാേജനൻ ഭരതാവ 62

2 ആശിഷ രാജ ആർ യ മകന 25

3 ആഷകർ രാജ ആർ യ മകന 22
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 5 -11195/ 2021  15-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ പരേഷാതമൻ  കരകളം പി

ഒ െനലിവിള കഷ കപ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ കമാരി െക , കരകളം പി ഒ െനലിവിള കഷ കപ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ കമാരി െക ഭാര് 54

2 രാധിക ജി മകള 35

3 മേഹഷ പി മകന 33

26th October 2021Revenue Department9083
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