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NOTICE

 
നമര:ബി6-11908/ 2021 06-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  ചാങ അരൺ നിവാസിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതികമാരി ജി , ചാങ അരൺ നിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവളനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-05-2006  -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:ബി6-11948/2021 06-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വിതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ സാലി  വിതര പി ഒ പളിതറ

മാർകറ് ജംഗഷനിൽ സി൦ജി മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നസീറാ ബീവി എസ , വിതര പി ഒ പളിതറ

മാർകറ് ജംഗഷനിൽ സി൦ജി മൻസിലിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-11644/2021 06-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   േകാലിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ എസ  ആലിയാട പി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതികമാരി ജി ഭാര് 54

2 അരൺ ആർ എസ മകന 34

3 അഭിലാഷ ആർ എസ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീറ ബീവി എസ ഭാര് 51

2 സജീർ എം മകന 33

3 സി൦ജി എം മകന 27

16th November 2021Revenue Department11881
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ഒ  പാറയൽ സജിൻ  നിവാസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാലിയേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജിൻ ആർ , ആലിയാട പി ഒ

പാറയൽ സജിൻ നിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   േകാലിയേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-11460/2021 11-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയേമാഹൻ  ആനാട പി ഒ

മനർേകാണം ജസിൻ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക പി രാജം , ആനാട പി ഒ മനർേകാണം

ജസിൻ ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2018 -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 6-11997/2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ ബി സി  വടപാറ പി ഒ ചിറാ

ഴ ജയവിഹാറിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയകമാർ ആർ , വടപാറ പി ഒ ചിറാഴ ജയവിഹാറിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   വടപാറ, അയിരപാറ, രാമങരി  വിേലജ ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2006  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമംഗല എസ ഭാര് 60

2 സജിൻ ആർ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജം െക പി ഭാര് 57

2 വിജീഷ വി ആർ മകന 36

3 വിനീഷ വി ജി മകന 32

4 വിസയ ആർ വി മകള 26
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നമര:ബി6-11877/2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പലമാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമഘ വി  പലമാറ പി ഒ അയമാ

റ എം എ ഭവനിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പലമാറ  വിേലജില   പേരതയെട അചന ജി േമാഹനൻ , പലമാറ പി ഒ അയമാറ എം എ ഭവനിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2021 -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:ബി6-10872/2021 05-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ എസ  പനലേകാട

പി ഒ വാഴിേകാണത് പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകമനിധി   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവമായം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമണി ആർ , പനലേകാട പി ഒ

വാഴിേകാണത് പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവമായം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാർ മകന 54

2 രാജകമാർ മകന 50

3 രജനി മകള 45

4 അജയകമാർ മകന 42

5 അനസയ എന ആൻ എലിസബത്  (പേരതെൻറ
മരണെപട മകൻ വിജയകമാറിെൻറ   മകൾ)

പൗതി 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ ജി അചന 56

2 വിജയകമാരി ഡി അമ 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ആർ ഭാര് 48

2 അരൺ എ മകന 27

3 അഖില എ       (രണാം ഭാര്യിെല മകൾ) മകള 25
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6-11173/2021 05-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം തങപൻ നായർ  േവേങാട പ

ി  ഒ പനയേകാട വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ഭമി  സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള പസനകമാരി ൈവ , േവേങാട പി ഒ

പനയേകാട വീട , േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട, തകാകര േനാർത്  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2000  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6-11668/2021 06-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരൻ  മനാനകഴി പി  ഒ

ഒറെകാമ്  ചരവിളാകത്  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസന , മനാനകഴി പി ഒ ഒറെകാമ്

ചരവിളാകത് വീട , േബാധിപിച അേപക   ആനാട, േപരർകട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2006 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-11264/2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷപിള  പനലേകാട പി

ഒ  നനാടകാവ  മറി  ആലറേകാണത്  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപംകമാർ റി മകന 54

2 പസനകമാരി ൈവ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന പി ഭാര് 65

2 സിന വി മകള 46

3 അനിൽകമാർ ഡി മകന 42
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവമായം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാമചനൻ നായർ

ബി , പനലേകാട പി ഒ നനാടകാവ മറി ആലറേകാണത് വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   െവമായം വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-1997 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-12061/2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ രാജമ  കലയം പി ഒ െനടമ

ൺ മറിയിൽ  വടപാറ  വിേലജിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതയെട മകള ആർ ലത , കലയം പി ഒ െനടമൺ മറിയിൽ

വടപാറ വിേലജിൽ , േബാധിപിച അേപക   വടപാറ, പടം, കടകംപളി, മടതറ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2020  -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:ബി6-10876/2021 07-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   പലമാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിസാറദീൻ  പലമാറ പി ഒ

െനടംകാണി തടതരികത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലമ പി ഭാര് 85

2 ലളിതമ െക മകള 64

3 രാമചനൻ നായർ ബി മകന 61

4 വിജയചനൻ നായർ ബി മകന 60

5 ശില എസ നായർ (പേരതെൻറ പേരതനായ മകൻ
ശിവൻകടിയെട ആദ് ഭാര് സ്പയെട മകൾ)

- 23

6 ശ്ാമ എസ നായർ                        ടി - 21

7 ഗീതാകമാരി ആർ  (പേരതെൻറ പേരതനായ മകൻ
ശിവൻകടിയെട രണാം ഭാര് )

- 48

8 അമൽ എസ (പേരതെൻറ പേരതനായ മകൻ ശിവൻകടിയെട
രണാം ഭാര് ഗീതകമാരിയെട മകൻ ) )

- 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനബാബ മകന 67

2 എം തങം മകള 66

3 ആർ ലത മകള 62

4 എം കമാർ മകന 54

16th November 2021Revenue Department11885
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലമാറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സലീന എൻ , പലമാറ പി ഒ െനടംകാണി

തടതരികത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പലമാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-11030/2021 05-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഹൻടി   െവനിയനർ പി

ഒ  കറംകളർ  േപഴംമട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൽസി എം ,  െവനിയനർ പി ഒ

കറംകളർ േപഴംമട വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-1995 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലീന എൻ ഭാര് 31

2 അൽഹനെമഫറിൻ മകള 5

3 ഹസബിയ ഫാതിമ മകള 1

4 സൽമാബീവി അമ 74

5 അബൽ കബീർ സേഹാദരൻ 68

6 അബൽ ബഷീർ സേഹാദരൻ 64

7 സജാദ സേഹാദരൻ 41

8 റഹീം സേഹാദരൻ 55

9 സാഹിദ സേഹാദരൻ 52

10 ഫസീല സേഹാദരി 36

11 നൈസഫ സേഹാദരി 56

12 സബീന ബീവി സേഹാദരി 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസി എം ഭാര് 78

2 സകമാരൻ മകന 61

3 ഗിൽബർട് മകന 57

4 സേലാചന മകള 56

5 ബിനിേമാൾ മകള 48

6 കഞ് കഞ് മകന 45

7 ഷിബ മകന 44
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No: B6-12748/2021 22-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Radhamma S Udhayam, Malayamkonam, Vattappara P.O.

,  Vattappara Village, Nedumangad Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before Purposes except for banking more than 5 lakhs and transaction of immovable properties in

respect of the legal  heirs of late Arun U Udhayam, Malayamkonam, Vattappara P.O.  who expired on 10-12-2018 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 Arun

U. 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 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 Radhamma S Mother 52

16th November 2021Revenue Department11887
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6-12747/ 2021 22-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വിതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ൻ റി    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വസസംബനവം5 ലകം രപയ് മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന വി , വിതര പി ഒ

,േപാറികന് ,അപർണയിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6 -12797 / 2021 22-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ബാലകഷപിള    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വസസംബനവം 5 ലകം രപയ് മകളിലള ബാങിടപാടകളം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശീകല ഡി ,

തടതരികത് വീട ,േതവൻേകാട,കതിരകളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2020  -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:ബി6-12736 / 2021 22-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികല എം എസ    എനയാളട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന വി ഭാര് 53

2 അപർണ എസ എസ മകള 28

3 േരഷ എസ  എസ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി 'അമ ഭാര് 65

2 ശീലത ഡി മകള 45

3 ശീകല ഡി ബി മകള 41
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െ  അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5 ലകം രപയ് മകളിലള സാമതിക ഇടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന

ഉണികഷൻ ആർ എസ , െനടമങാട പി  ഒ ,പഴവടി  സീറ്  ,ഹൗസ നമർ 8 /316 ,വിനായക ,  േബാധിപിച അേപക

െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021  -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:ബി5 -11868 / 2021 11-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റഷീദ   ,   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനവര വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് ജമീല ബീവി , പനവർ പറയടി വീട , പനവർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പനവര,ആര്നാട  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 06-10-2019 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 5-11796 / 2021 11-10-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   െനലനാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ പിള ബി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനലനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമാരി ആർ , മദാകൽ പി ഒ ,കഷപരം ,കാവങൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

െനലനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി രവീനൻ നായർ ഭരതാവ 71

2 ഉണികഷൻ ആർ എസ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ബീവി ഭാര് 60

2 ബഷറ െജ മകള 40

3 അൻഷാദ എ മകന 35
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നമര:ബി6 -12186 / 2021 13-10-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   മണികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  ലളിത    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണികല

വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ െക േസാമൻ , കതിരകളം പി ഒ ,േതവലകാട ,തടതരികത് വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021  -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 -12630 / 2021 13-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െതനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാനാഹകീം    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െതനര

വിേലജില   പേരതയെട പിതാവ അബൽ ഹകീം , ൈദവപര പി ഒ ,േസാനാനിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   െതനര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി ആർ ഭാര് 58

2 േഗാപകമാർ ജി മകന 38

3 േരഷ ജി നായർ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക േസാമൻ സേഹാദരൻ 64

2 രാധ സേഹാദരി 70

3 സശീല പി സേഹാദരി 67

4 ഓമന പി സേഹാദരി 66

5 േശാഭനകമാരി പി സേഹാദരി 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അപർണബഷാ ഭരതാവ 35

2 നസീല ഹകീം മാതാവ 55

3 അബൽ ഹകീം പിതാവ 63
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NOTICE

 
നമര:ബി6-12127 / 2021 13-10-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    ആനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ലളിത  സി   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാട വിേലജില

 പേരതയെട മകള ദീപ എൽ , ഇലഞിമടിൽ വീട ,ആനാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2020 -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 -12166 / 2021 06-10-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   െനടമങാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷകമാർ  കഷൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന ഒ ,  േവേങാട പി  ഒ ,സനഗർ ,ൈമനാകം ,  േബാധിപിച അേപക

െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-12780 / 2021 20-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   മണികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല എ ജി  ക്  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വസസംബനവം  5  ലകം  രപയ്  മകളിലള  ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള  മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണികല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ എൽ മകള 44

2 സിമി എൽ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഒ ഭാര് 51

2 ആർദ ബി എസ മകള 23

3 േനത ബി എസ മകള 17
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സതീഷ ടി  െക ,  ശീമംഗലം ,െകാപം ,പിരപൻേകാട പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   മണികല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6 -12617 / 2021 13-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   േകാലിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഞനവി െജ   വാവ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാലിയേകാട വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ വിലാസിനി ബി , ശാനിഗിരി പി ഒ ,തീപകൽ ,മടിയർേകാണത് വീട ,

േബാധിപിച അേപക   േകാലിയേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-12367/ 2021 21-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   േകാലിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാജിതാബീവി പി  വാവ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാലിയേകാട വിേലജില   പേരതനെറ

മകന അനീഷ എ , േകാലിയേകാട പി ഒ ,െപായവിലകത വീട , േബാധിപിച അേപക   േകാലിയേകാട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീഷ ടി െക ഭരതാവ 57

2 ആനന് െക എസ മകന 21

3 അതല് െക എസ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയൻ റി പിതാവ 52

2 വിലാസിനി ബി മാതാവ 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽസലാം എ പിതാവ 64
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നമര:ബി6 -12237 / 2021 13-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   േകാളിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി 'അമ ആർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാളിയേകാട  വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീകമാർ  െക എസ ,  േകാലിയേകാട  പി  ഒ  ,ഞാറവിള  വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   േകാളിയേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-06-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6 -11752 / 2021 13-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   െവമായം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരൻ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവമായം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിനീഷ വി ഡി , െമാടമട ,ൈവഷവം രാമലം , േബാധിപിച അേപക   െവമായം വിേലജ

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

12-2018  -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 6-12117 / 2021 13-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയചനൻ റി    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളനാട

വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിചനൻ െജ എസ , ചാങ ,െചറകളം ,ആനിചന ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക

െവളനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

2 അനീഷ എ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാർ െക എസ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമലകമാരി ആർ ഭാര് 67

2 വിജീഷ വി ഡി മകന 38

3 വിനീഷ വി ഡി മകന 35

4 വിഷ വി ഡി മകന 34
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ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിനി  ആർ ഭാര് 46

2 അനിചനൻ െജ എസ മകന 26

3 അനീഷചനൻ െജ എസ മകന 23

11894 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 6-13318/2021 27-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   േകാലിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശീനൻ പി    എനയാളട

െ അവകാശികൾക് പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്ങൾകം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാളിയേകാട വിേലജില   പേരതനെറ

മകള സദകിണ വയലേബാൺ,  ഐശ്ര്,  ശാനിഗിരി  സിദ െമഡികൽ േകാേളജ  ക്ാമസ,  ശാനിഗിരി  പി  ഒ,

േബാധിപിച അേപക   േകാലിയേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6-13318/2021(എ) 27-10-2021
 
  െനടമങാട   താലകില   േകാലിയേകാട   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ജമീല  ശശീനൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള

സദകിണ വയലേബാൺ, ഐശ്ര്, ശാനിഗിരി െമഡികൽ േകാേളജ ക്ാമസ, ശാനിഗിരി പി ഒ, േബാധിപിച അേപക

േകാലിയേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    08-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6-12464/2021 21-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ധനപാൽ പി,    എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജനനി പദമപിയ ജാനതപസ്ിനി മകള 39

2 സദകിണ വയലേബാൺ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജനനി പദമപിയ ജാനതപസ്ിനി മകള 39

2 സദകിണ വയലേബാൺ മകള 37
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അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങ് ഇടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന ചനന ഡി ,

െവളനാട, മിതാനിേകതൻ, ധനചിതയിൽ ,േബാധിപിച അേപക   െവളനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിത െക ഭാര് 50

2 ചനന ഡി മകന 24

3 േദവനന സി മകള 13
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6 -12680 / 2021 20-10-2021
 
  െനടമങാട   താലകില    െപരിങമല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പരേമശ്രൻ  ആശാരി

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസസംബനവം  5  ലകതിന  മകളിലള  ബാങിടപാടകൾ  ഒഴിെകയള  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ജയകമാരി , ലകി ഭവൻ ,കരിമൺേകാട ,െപരിങമല , േബാധിപിച അേപക   െപരിങമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന      11-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-12460 / 2021 21-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ വഹാബ എ    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വസസംബനവം5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ വാഹിദ എ ,

വാഹിദ ഹൗസ ,ആനാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6 -12368 / 2021 21-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാരി ഡി ഭാര് 52

2 സമതി ലകി െജ പി മകള 27

3 ശംഭകഷൻ പി െജ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദാബീവി എസ ഭാര് 64

2 അബൽ വാഹിദ എ മകന 46

3 ഷാജഹാൻ എ മകന 43

4 മഹമദ എ മകന 34
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  െനടമങാട  താലകില   േകാലിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനസ എ എം  ക്

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ സംബനവം 5  ലകതിന മകളിലള ബാങ്  ഇടപാടകൾകം ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാലിയേകാട വിേലജില

പേരതനെറ  പിതാവ  അബൽ  സലാം  ,  െപായവിളാകത  വീട  ,േകാലിയേകാട  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക

േകാലിയേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6 -12144 / 2021 13-10-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജയകമാർ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാട വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് അജിത വി , അകയ ഭവൻ ,മഴി ,പനവർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-1999 -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 -12236/ 2021 13-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   േകാലിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകികടി അമ ബി  ക്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാലിയേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള രമാേദവി എൽ , ചിറയിൽ വീട ,േകാലിയേകാട പി ഒ , േബാധിപിച

അേപക   േകാലിയേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽസലാം എ പിതാവ 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത വി ഭാര് 48

2 അകയെജ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി എൽ മകള 59
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6-12955/2021 28-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   വിതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ എസ  േമലില പി ഒ  തളചി

റ കനം പറത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള

ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മറ്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാകമാരി ജി എസ , േമലില പി ഒ  തളചിറ കനം പറത് വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-11-2018  -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:ബി6-10929/2021 05-10-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   േകാളിയേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിനലാൽ വി എസ  േവളാവ

ർ കവിതാ ഭവനിൽ പനവിളവീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇൻഷറൻസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാളിയേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശഭ എസ , േവളാവർ കവിതാ

ഭവനിൽ പനവിളവീട , േബാധിപിച അേപക   േകാളിയേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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:ബി6-14128/2021 09-11-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   ആനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ രാേജഷ കമാർ  ആനാട പി ഒ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി  ജി എസ ഭാര് 49

2 വിപിൻ യ വിജയൻ മകന 19

3 െബസി യ വിജയൻ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശഭ എസ ഭാര് 38

2 അഭിമനയ ബി എസ മകന 17
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ചനമംഗലം രവിമനിരം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള

ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീന െജ , ആനാട പി ഒ  ചനമംഗലം രവിമനിരം , േബാധിപിച അേപക   ആനാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

01-2020  -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. 

 
നമര:ബി5-13994/2021 09-11-2021
 
  െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷമ  അരവികര പി  ഒ

പനമൺവിളാകത  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അരവികര വിേലജില   പേരതയെട മകള രമ്  റി  െക ,  അരവികര പി  ഒ

പനമൺവിളാകത വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അരവികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ അമ എൽ മാതാവ 80

2 ഷീന െജ ഭാര് 39

3 അമത രാേജഷ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങപൻ  ആശാരി െക ഭരതാവ 76

2 രമ് റി  െക മകള 37

3 രതീഷ റി െക മകന 33
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ _n6˛1640/2021. 2021 HIvtSm_¿ 20.

25˛5˛2021˛mw Xob-Xn-bnse 10˛-mw \-º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw-˛10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v
Hm^v em‚ v dh\yq kπnsa‚dn hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 10˛¬ {]kn-≤oIcn® _n6˛1640/2021˛mw
\º¿ ]c-ky-Øn¬ {Ia \º¿ (7) ‘\nj’ F∂p-≈Xv ‘\na’ F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
s\SpaßmSv. Xl-io¬Zm¿.
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