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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-397/2021 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ      റി ജി തങമ   എനവരെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരിപര

വിേലജില   പേരതയെട മകന റി ആർ സേരഷ കമാർ , വടകംകര കഷ വിലാസം , േബാധിപിച അേപക   കരിപര

െനടമങാട േനമം മാേങാട എനീ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ     05-09-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമാരി മായ റി ആർ മകള 64

2 കമാരി ഗീത റി ആർ മകള 60

3 റി ആർ സേരഷ കമാർ മകന 57

4 സേനാഷ കമാർ റി  ആർ മകന 56

3984 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 5/307/2022 20-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   ഉഴമലയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. െക അപകടൻ  കപ  ഭവൻ

, പളിവിള,പതകളങര  പി.  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   എയർ േപാർട്  അേതാറിറി  ഓഫ ഇന് യിെല

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉഴമലയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

എലിസബത്. എസ (രണാം  ഭാര് ), കപ  ഭവൻ, പളിവിള,പതകളങര  പി. ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഉഴമലയല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ആദ്  ഭാര്യം  മാതാപിതാകളം  മൻപിനാെല മരണെപട. അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 5/874/2022 20-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   േതാളിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണ േഗാപാലൻ നായർ. ബി

 കാേവരി  േചനൻപാറ,  വിതര   പി.  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാളിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസന കമാരി

, കാേവരി േചനൻപാറ, വിതര  പി. ഒ , േബാധിപിച അേപക   േതാളിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

മൻപിനാെല മരണെപട  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ. എലിസബത്(രണാം ഭാര് ) ഭാര് 59

2 ജയ. എ. സി ഭരതാവിനെറേയാ ഭാര്യേടേയാ
മനബനതിെല പതി

50

3 മിനി. എ. സി ഭരതാവിനെറേയാ ഭാര്യേടേയാ
മനബനതിെല പതി

47

4 േജ്ാതി. എ. സി ഭരതാവിനെറേയാ ഭാര്യേടേയാ
മനബനതിെല പതി

43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസന കമാരി ഭാര് 60

2 കിരൺ. വി. പി മകന 38

01th February 2022Revenue Department3985
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നമര:ബി 5/801/2022 20-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െനലനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ. എം. എസ  െക. എം ഹൗസ

, വലിയകടയാൽ, െവഞാറമട പി. ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ. റി. ഒ യിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഹസീന. എസ , െക. എം ഹൗസ, വലിയ കടയാൽ, െവഞാറമട പി. ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനലനാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

09-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല മരണെപട. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 5/3335/2022 20-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   േതാളിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷറഫദീൻ. എം  തീപാചൻ മക

ൾ   തടതരികത   വീട,  പളിമട  െതാളിേകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാളിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ളരീഫാ ബീവി , തീപാചൻ മകൾ  തടതരികത  വീട, പളിമട െതാളിേകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േതാളിേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല മരണെപട. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

3 അരൺ. വി. പി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹസീന. എസ ഭാര് 43

2 അഫസാന ഹസൻ മകള 24

3 അമൽ  ഹസൻ മകന 22

4 അൻസൽ ഹസൻ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ളരീഫാ ബീവി ഭാര് 58

2 സകീർ ഹൈസൻ മകന 36

3 സമീർ മകന 34

4 സൽഫികർ. എസ മകന 33
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 5 -3319 / 2022 20-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ നായർ .വി  സലഭ േകാേടജ

,െകാചതാനിമട  പച പാലവളി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സല വി .ആർ , സലഭ

േകാേടജ ,െകാചതാനിമട  പച പാലവളി പി  ഒ,  േബാധിപിച അേപക   കറപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പിതാവ  മൻപിനാെല  മരണെപട  .  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 5 -12360 /2021 20-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഹിൻ എസ .പി   ഷിലി

മൻസിൽ,പലികഴി  അഴിേകാട   കരകളം  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്      ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷിേമാൾ .എൻ,

ഷിലി മൻസിൽ,പലികഴി അഴിേകാട  കരകളം പി ഒ ഷിലി മൻസിൽ,പലികഴി അഴിേകാട  കരകളം പി ഒ , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല മരണെപട  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സല വി .ആർ ഭാര് 47

2 േരാഷനി ആർ .എസ മകള 26

3 രാഹൽ .ആർ .എസ മകന 23

4 സശീലാമ മാതാവ 78

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷിേമാൾ .എൻ ഭാര് 39

2 അർഫാന. എൻ. ഷാഹിൻ മകള 17

3 അഫന. എൻ . ഷാഹിൻ മകള 11

4 ഷിൻസ എൻ .എസ സേഹാദരി 40
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നമര:ബി 5/3035/2022 20-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കലറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ബഷീർ  ബഷീർ  മൻസിൽ

േകാടർ,കലറ  പി.  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കലറ  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  നാസർ.  എം  ,  ബഷീർ   മൻസിൽ

േകാടർ,കലറ  പി. ഒ , േബാധിപിച അേപക   കലറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ, ഭാര്  മൻപിനാെല

മരണെപട  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 5/3034/2022 20-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കലറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റകിയ ബീവി  ബഷീർ  മൻസിൽ േകാട

ർ  കലറ   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലറ വിേലജില   പേരതയെട മകന നാസർ. എം , ബഷീർ  മൻസിൽ േകാടർ

കലറ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കലറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ, ഭർതാവ  മരണെപട 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B5/725/2022 20-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാർ  വാഴവിള  പതൻ വീട

ഉഴപാേകാണം  കരിപര   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിപര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശരണ്. വി , വാഴവിള

പതൻ വീട  ഉഴപാേകാണം കരിപര  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കരിപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021 -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം. നാസർ മകന 51

2 സഹിറദീൻ മകന 52

3 സീനത്. എം മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം. നാസർ മകന 51

2 സഹിറദീൻ മകന 52

3 സീനത്. എം മകള 46
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പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ, ഭാര്

മൻപിനാെല മരണെപട  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 5/724/2022 20-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതല. എസ  വാഴവിള  പതൻ വീട

ഉഴപാേകാണം കരിപർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിപര വിേലജില   പേരതയെട മകള ശരണ്. വി ,  വാഴവിള  പതൻ വീട

ഉഴപാേകാണം കരിപർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കരിപര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ, ഭർതാവ

മൻപിനാെല മരണെപട  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശരണ്. വി മകള 30

2 ശരത. എസ മകന 29

3 െപാനമ മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശരണ്. വി മകള 30

2 ശരത. എസ മകന 29
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