
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 43

െചാവ, 2021  നവംബര  02

Tuesday, 02th November 2021

1197 തുലാം 17

17th Thulam 1197

1943 കാരതികം 11

11th Karthika 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 5 -12462/ 021 13-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ വസമതി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരകളം

വിേലജില    പേരതയെട  മകന  രജിത  കമാർ  ,  ഏണികര  നിലമി  കടയാൽ  വീടിൽ  ,  േബാധിപിച  അേപക

കരകളം,െകാലയിൽ ,  േപട ,  അരവികര വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-12-2011 -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. 

 
:ബി 6 11153/ 2021 04-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമഭദൻ നായർ എം ബി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  കമലാഭായി  എസ ,  അരശപറമ മറിയിൽ കാരവളവ ഇടേവലി  വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021 -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. 

 
:ബി 5 -13095/ 2021 21-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ െക മകന 71

2 വി രമണി മകള 67

3 രതാകരൻ െക മകന 65

4 രതീശൻ െക മകന 61

5 രജിത കമാർ െക മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാഭായി എസ ഭാര് 60

2 ആരതി ആർ െക നായർ മകള 34
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 െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി സകമാരപിള    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്പേരതെൻറ  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക

ഇനിരാേദവി , കരകളം പി ഒ പരവർേകാണം വഴയില പി ആർ എ 120 കാർതികയിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരകളം,

കടപനകന്  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 6 -11006/ 2021 13-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില  വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ സി    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില

 പേരതനെറ മകള പജിത  എസ പി , കുവാകഴി പഭാ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   വടപാറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2021 -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 െക ഇനിരാേദവി ഭാര് 72

2 ബബിത എസ പിള മകള 46

3 ബിനത എസ പിള മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനിേദവി െക ഭാര് 50

2 പജിത എസ പി മകള 32

3 പവീണ എസ  പി മകള 27
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി6 -10698/2021 16-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െപരിങമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരകറപ സി    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങമ ല

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക ജി  ശീകല  െകാചവിള പി  ഒ കണാളംകഴി  കല ഭവനിൽ  േബാധിപിച അേപക

െപരിങമല വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2020  -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. 

 
:ബി6-11465/2021 23-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ നായർ എൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധർമൻ നായർ , അരശപറമ് മാധവമനിരതിൽ  േബാധിപിച അേപക

െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-1999  -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. 

 
:ബി6-11312/ 2021 20-09-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   വടപാറ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി   അംബജാകി   അമ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേഹശ കമാർ െക , വടപാറ പി ഒ മരതർ കഷാലയതിൽ േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകല െക ജി ഭാര് 59

2 േഗാപീകഷണ എസ മകന 31

3 ശീലകി എസ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ സധർമൻ നായർ മകന 60
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വടപാറ , ആനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2021  -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. 

 
:ബി 6 -10795/2021 20-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതാബായി െജ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജിൽ

  പേരതയെട ഭരതാവ േനശമണി  റി  ,  വടപാറ  പി  ഒ  മകംപാലമട  ബേഥലിൽ ,  േബാധിപിച  അേപക   വടപാറ

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021  -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. 

 
:ബി610909/ 2021 20-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപൻ െജ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറേകാണത്

വീടിൽ  ഭാർഗവനം  കരിപർ  വിേലജിൽ  കാരൻതല  സാബ  വിലാസതിൽ  ജാനമയം  ,  േബാധിപിച  അേപക

െവമായം,കരിപർ വിേലജ ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2013  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പദമകമാർ മകന 60

2 മേഹശ കമാർ െക മകന 58

3 എ ശീേദവി മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േനശമണി റി ഭരതാവ 82

2 സിത എൻ ആർ മകള 48

3 സിഗ ദ  എൻ ആർ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാർഗവൻ സേഹാദരൻ 82
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:ബി5-11851/ 2021 29-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ എസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്

അശ്തി റി ആർ , അരവികര ഇരമ വിളയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അരവികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-11870/2021 29-09-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   േതകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട

മകള േശാഭന , ചീരാണികര പി ഒ മേകാലയൽ വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   േതകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2017  -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. 

 
:ബി5-11633/2021 29-09-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   െനലനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  േശഖരൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

ഭാര് രമണി ബി , െവഞാറമട പി ഒ ഭഗവതിേകാണം േകാളനിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനലനാട കരിപര വിേലജ

ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

08-04-2021 -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

2 ജാനമ സേഹാദരി 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അശ്തി റി ആർ ഭാര് 38

2 അചൽ രാേജഷ എ മകന 15

3 അമല രാേജഷ എ മകള 12

4 വി ലളിത അമ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ േശാഭന മകള 54

2 സതികമാരി മകള 45
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-11145/ 2021 29-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമകമാരി എം    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട

ഭരതാവ േമാഹനകമാരൻ നായർ ,  െനടിറചിറ ആലപറം രാഹലം വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   കരിപര 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-11604/ 2021 29-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മരളീധരൻ നായർ    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ

ഭാര് ഗംഗാേദവി അമ , പാേലാട പി ഒ െകാചതാനിമട പണയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കറപഴ തിരമല

ശാസമംഗലം വിേലജ ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2011  -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 രമണി ബി ഭാര് 55

2 ലത ആർ മകള 38

3 സാബ എസ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി േമാഹനകമാരൻ നായർ ഭരതാവ 66

2 രാേകഷ എം മകന 37

3 രാഹൽ എം മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതി അമ അമ 92

2 ഗംഗാേദവി അമ ഭാര് 55

3 അർചന ജി നായർ മകള 26

4 അനീഷ എം മകന 31
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി5-4013/2021 29-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പാേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനലാബീൻ ജമാൽ മഹമദ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ഷജീർ ൈസനലാബീൻ  പാേങാട ഊറാൻകഴി ഷജീർ മൻസിലിൽ  േബാധിപിച അേപക   പാേങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-09-2019-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. 

 
:ബി5-8731/2021 29-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പശാന്  പകാശ നായർ

എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പകാശ

േഗാപിനാഥൻ നായർ  മേണല പി ഒ െകാേകാതമംഗലം ശീനിലയതിൽ േബാധിപിച അേപക   അരവികര വിേലജ

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

07-2020-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-11753/2021 29-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാജിറാ ബീവി (ആദ് ഭാര്) ഭാര് 71

2 ഫതഹദീൻ എസ (ആദ് ഭാര്യിെല
മകൻ)

മകന 52

3 ഷജീർ ൈസനലാബീൻ(രണാം ഭാര്
പേരതയായ റംലത്  ബീവിയെട മകൻ )

മകന 39

4 ഷജീല എസ (രണാം ഭാര് പേരതയായ
റംലത് ബീവിയെട മകൾ ) ബീവിയെട

മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന പകാശൻ നായർ അമ 45
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  െനടമങാട  താലകില   കരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ കടി    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

ഭാര് പഭ ഡി  േകാടപറം ഗിരിജാ മനിരതിൽ  േബാധിപിച അേപക   കരിപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2021-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. 

 
:ബി5-11859/2021 29-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈടറസ എം ജി   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

മകന െബൻ േറായി  റി  സി   കരിപർ പി  ഒ െബൻസദനിൽ  േബാധിപിച അേപക   കരിപര,  ഉഴമലയൽ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 29-08-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി6-11332/2021  20-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി േവലപൻ നായർ    എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ

മകന ബിജ വി എം, െവളനാട എൽ പി എസ-നസമീപം ചിതിരയിൽ  േബാധിപിച അേപക   െവളനാട്ടിയർകാവ

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-07-2015-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 പഭ ഡി ഭാര് 54

2 പസാദ െക മകന 35

3 കിരൺ പസാദ െക മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െബൻ േറായി റി സി മകന 47

2 െബൻ രാജി മകള 51

9718 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:ബി5-11204/2021 29-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   പാേലാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജികമാർ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

ഭാര്  ബീന സി  മീൻമടി  പി  ഒ  ആനകഴി  ആൽബിൻ ഭവനിൽ  േബാധിപിച അേപക   പാേലാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021-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. 

 
:ബി5-11678/2021 29-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാക കമാർ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്

അനിതകമാരി എസ വി  മനർേകാണം െകാചകരിയകം എ എ മനിരതിൽ  േബാധിപിച അേപക   കരിപര 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി5-10792/2021 29-09-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   കലറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ െക  എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി  അമ പി ഭാര് 65

2 ബിജ വി എം മകന 47

3 ഷീജ എം വി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന സി ഭാര് 40

2 ആൽബിൻ സജി മകന 22

3 അഭയ സജി മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത കമാരി എസ വി ഭാര് 40

2 അമേലന എ എ മകള 20

3 അമൽ കഷണ എ എ മകന 18
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അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

ഭാര്  വനജ എസ  മതവിള പി  ഒ  കമികാട െക െക ഹൗസിൽ  േബാധിപിച അേപക   കലറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021-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. 

 
:ബി5-11447/2021 29-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   കരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവൻകടി     എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

ഭാര്  രമ ആർ  കരിപർ ഉഴപാേകാണം എസ എസ ഭവനിൽ  േബാധിപിച അേപക   കരിപര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2020-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. 

 
:ബി5-10875/2021 29-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ െക   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

മകന നിതിൻ കമാർ പി  കരകളം നിതിൻ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരകളം,െചങൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2020-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വനജ എസ ഭാര് 58

2 രമ് വി ആർ മകള 34

3 രജി വി ആർ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ ആർ ഭാര് 54

2 സജീവ എസ ആർ മകന 37

3 ശീജിത് എസ ആർ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ ഉഷ ഭാര് 61

2 നിഷേമാൾ യ മകള 37
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3 നിതിൻ കമാർ പി മകന 35
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി5-11181/2021 29-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   േതകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ജബാർ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ

മകന സധീർ , െവമായം പി ഒ െകാചാലംമട സധീർ ബംഗാവ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േതകട, പഴയകനേമൽ,

കമിൾ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021  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. 

 
:ബി5-11507/2021 29-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ അസീസ എം   എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്

ഷാഹിനാ ബീവി എൻ  പനയമടം പി ഒ പാമാടി ഷംസിയാ മൻസിലിൽ  േബാധിപിച അേപക   പനവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2012-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. 

 
:ബി6-10868/2021 20-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസാ ബീവി ഭാര് 70

2 സധീർ എ മകന 48

3 ഷംലാ ബീവി എൻ മകള 44

4 സജീനാ ബീവി എൻ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാഹിനാ ബീവി എൻ ഭാര് 38

2 ഷംസിയ മകള 20

3 മഹമദ നബീൽ എ എസ മകന 17

4 മഹമദ ആദിൽ എ എസ മകന 12

5 സൈലഖാ ബീവി അമ 72
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  െനടമങാട  താലകില   െപരിങമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചകഷൻ ആശാരി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് വസന  കണൻേകാട ഷിനി ഭവനിൽ  േബാധിപിച അേപക െപരിങമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2021-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 േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി6-9943/2021 20-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   േകാലിയേകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി  അമ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാളിയേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹനൻ നായർ  തീർപകൽ മറി താെഴെപായടി വീടിൽ  േബാധിപിച

അേപക   േകാലിയേകാട,േമൽേതാനയൽ,അണർേകാണം,മാണിയൽ  വിേലജ  ഓഫീസരമാർ     മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-09-2007-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. 

 
:ബി6-10521/2021 20-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വസന ഭാര് 60

2 ഷിനി പി കഷൻ മകള 39

3 ഷിജ പി കഷൻ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതകമാരിയമ െക മകള 70

2 ഇനിരയമ മകള 62

3 േമാഹനൻനായർ െജ മകന 58

4 അനിൽകമാർ പേരതനായ മകൻ
കരണാകരൻ നായരെട മകൻ

പൗതൻ 47

5 ജയകമാരി െക എസ പേരതനായ മകൻ
കരണാകരൻ നായരെട മകൾ

പൗതി 49

6 നിഷ െക എസ പേരതനായ മകൻ
കരണാകരൻ നായരെട മകൾ

പൗതി 39

7 ൈഷൻകമാർ എസ പേരതയായ മകൻ
ശശിധരൻ നായരെട മകൻ

പൗതൻ 34

8 ശാരി വി എസ പേരതയായ മകൻ
ശശിധരൻ നായരെടമകൾ

പൗതി 32
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 െനടമങാട  താലകില   വാമനപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷകമാർ എസ   എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

അമ എ േശാഭനയമ  ആനാകടി പി ഒ പറയൻ കരിയകം വടകംകര വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   വാമനപരം വിേലജ

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

03-2021-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. 

 
:ബി6-10797/2021 20-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   മാണികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയശീ വി    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട

ഭരതാവ േമാഹനൻ പി   പിരപൻേകാട പി  ഒ അനിഴതിൽ  േബാധിപിച അേപക  മാണികല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2018-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. 

 
:ബി6-10796/2021 20-09-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    വടപാറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ജലജകമാരൻ  നായർ  വി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ഗീത ഒ  കലയം പി ഒ െനടമൺ രാധ ഭവനിൽ  േബാധിപിച അേപക   വടപാറ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2016-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 േശാഭനയമ അമ 64

2 അനന്കഷൻ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ പി ഭരതാവ 59

2 പശാന് എം മകന 34

3 വിഷ എം െജ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഒ ഭാര് 49
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:ബി6-10765/2021 20-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   വടപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീശനാശാരി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

ഭാര് ചനിക  മരതർ പനകന് സജന ഭവനിൽ  േബാധിപിച അേപക   വടപാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-01-2017-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. 

 
:ബി6-10729/2021 20-09-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   വടപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയരാജ എ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

ഭാര്  അമിളി  വി   വടപാറ പി  ഒ തണിെപായ രാജ ഭവനിൽ  േബാധിപിച അേപക   വടപാറ  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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി6-10798/2021 20-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   മാണികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പാപചൻ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന

സത്േജാസഫ െകാപം ഷിേജാ ഭവനിൽ േബാധിപിച അേപക   മാണികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

2 അപർണ ജി മകള 23

3 രാധമ പി അമ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ഭാര് 55

2 സന് മകള 35

3 സനീപ മകന 33

4 സജിന മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിളി വി ഭാര് 44

2 അബി എ െജ മകന 17

3 അബിജ എ െജ മകള 16
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്  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 സത്േജാസഫ പി മകന 45

2 ബിനേറായി ബി മകള 43

3 േശാഭനകമാരി ബി മകള 41
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി6-11349/2021 20-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   വാമനപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി  േബബി   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

ഭാര് വി ബീനേറായി  വാമനപരം പി ഒ മയരയിൽ  േബാധിപിച അേപക   വാമനപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-08-2021-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. 

 
:ബി6-11496/2021 23-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസി  എനയാളെട  അവകാശികൾക

്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ലളിതാംബിക

ഇരിഞയം പി ഒ േവങവിള ഉതാടതിൽ  േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021-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. 

 
:ബി6-11410/2021 23-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദർശനൻ   എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന േറായി ഭാര് 64

2 േഡാണ മകള 43

3 േസാണ മകള 40

4 േറാഷന മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതാംബിക ഭാര് 52

2 അഭിേഷക മകന 21

3 അഭിലാഷ മകന 21

4 അഭിജിത് മകന 11
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അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

ഭാര് ശ്ാമള ഡി  പവതർ െതകംകര വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-10-2011-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. 

 
:ബി5-11137/2021 29-09-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീബ എസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട

സേഹാദരൻ കിസൽ േജാസ എം   േബാധിപിച  അേപക   അരവികര,  അയിരപാറ,  െതാളിേകാട   വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 30-12-2020-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. 

 
:ബി6-10520/2021 16-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െപരിങമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാഫർഖാൻ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്

നസീമ ബീവി  േവെങാല  പി ഒ േതരികട അൻഷാദ മൻസിലിൽ  േബാധിപിച അേപക   െപരിങമല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള ഭാര് 61

2 അനരപൻ എസ മകന 36

3 പിയംവദ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം െസൽവരാജ സേഹാദരൻ 70

2 ജീവൽ സേരാജം സേഹാദരി 68

3 മാതയ ദാസ എം സേഹാദരൻ 65

4 എം എേഡ്ർഡ സേഹാദരൻ 64

5 ബാലരാജ എം സേഹാദരൻ 62

6 വികർ േജാൺ സേഹാദരൻ 58

7 കിസൽ േജാസ എം സേഹാദരൻ 55

8 ജസിൻ സാം എം സേഹാദരൻ 47
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ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി6-12062/2021 04-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സകമാരൻ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

ഭാര് സരള എസ  ആനാട പി ഒ െനടറേകാണം ചിറയിൽ വീട  േബാധിപിച അേപക   ആനാട, പനവർ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 04-08-2014-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 നസീമബീവി ഭാര് 45

2 അൻഷാദ െജ മകന 24

3 അഫൽ െജ മകന 22

4 അനസ െജ മകന 17

5 ൈലലബീവി അമ 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരള എസ ഭാര് 63

2 ബിജ എസ മകന 43

3 ബിന എസ മകള 40
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
No: B5-18771/2019 29-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that sheeja S Nair  Saraswathi Bhavan Padavallikonam Karipur

Village Nedumangad Taluk Thiruvananthapuram District Kerala State,  has filed an application  of a legal heirship certificate

in  respect  of   of  late  Sasidharan Nair  C P Saraswathi  Bhavan Padavallikonam Karipur  Village Nedumangad Taluk

Thiruvananthapuram District Kerala State who expired on 05-08-2019 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 Sasidharan Nair C P. that it is proposed to issue

a legal heirship certificate according to this to the applicant The cetificate. is requested for servicerelated metters. Hence

, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the 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

 

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

1 Sheeja S Nair Daughter 46

2 Sajith S Son 40
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
:ബി5-12658/2021    25-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ബാലൻപിള  അരവികര

തിരേവാണം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ  സംബനംവം  അഞ്  ലകതിന  മകളിലള

ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അരവികര വിേലജില   പേരതനെറ --select-- ബി ശശിധരൻ നായർ , അരവികര തിരേവാണം വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   അരവികര,േപരർകട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-09-2020  -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 ബി േസാമേശഖരൻ നായർ മകന 68

2 ബി ശശിധരൻ നായർ മകന 65

3 ബി മണികണൻ നായർ മകന 62

4 ബി എസ ഉമാേദവി മകള 53

5 ഉമാ ആർ എസ   (മരണെപട മകൾ രാജാംബിക ബി എസ
െന മകൾ )

പൗതി 34

6 പാർവതി ആർ എസ (മരണെപട മകൾ രാജാംബിക ബി എസ
െന മകൾ )

പൗതി 23
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