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NOTICE

 
നമര:ബി5-162/2022 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   പാേലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബിക ആർ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാേലാട

വിേലജില   പേരതയെട മകന പദീപ , അംബികവിലാസം,നനിേയാട ,ആലംപാറ , േബാധിപിച അേപക   പാേലാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-11-2019  -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:ബി5-18351/2021  10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ നായർ  െക  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരിപര

വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  രമണി  ടി  ,  പറേണാട്  േകാണത്  വീട  ,െതകംകര  ,  േബാധിപിച  അേപക

കരിപര,െനടമങാട   വിേലജ  ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -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:ബി5-452/ 2022 10-01-2022
 
  െനടമങാട   താലകില    പാേങാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബഷീർ  എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പദീപ പി മകന 34

2 പേമാദ പി മകന 33

3 അരൺ പി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി ടി ഭാര് 59

2 സബിൻ എസ ആർ മകന 34

3 രമ് ആർ എസ മകള 31
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അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാേങാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസമിന  എസ , അജമൽ മൻസിൽ ,ചാമവിള ,കാഞിനട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

പാേങാട  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  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-16860/2021 10-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   കലറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചരിതാവിജയ  എ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലറ വിേലജില

പേരതയെട പിതാവ വിജയ കമാർ എ എസ , കമളമിടകാല പതൻവീടിൽ ,െതങംേകാട ,െക ടി കന് പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2019  -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:ബി5-269/2022 10-01-2022
 
  െനടമങാട   താലകില    പനവര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രേമശൻ   ,  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനവര വിേലജില

 പേരതനെറ സേഹാദരൻ ശീനിവാസൻ , അരൺ നിവാസ ,െവളാഞിറ , േബാധിപിച അേപക   പനവര,പലമാറ

,ഉളർ ,കറപഴ ,മദാകൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2011 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസമിന  എസ ഭാര് 48

2 അജിന  ബി എസ മകള 21

3 മഹമദ അജമൽ ഖാൻ ബി എസ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാർ എ എസ പിതാവ 51

2 ആശാറാണി ആർ ഐ മാതാവ 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി5-707/2022 18-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക വസമതികമാരി  , എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരകളം

വിേലജില   പേരതയെട മകള മീനാകമാരി വി എം ,  െക പി II/ 268,സൗപർണിക ,വഴയില ,ചാമവിള , േബാധിപിച അേപക

കരകളം,െചറതാഴം ,വഞിയർ ,െചറവയൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -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:ബി5-691/2022 17-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ പി  ,  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരകളം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജയകമാർ എസ , അശ്തി മനിരം ,മാമഴേകാണം ,കരകളം പി ഒ ,  േബാധിപിച

അേപക   കരകളംെകാടവഴനർ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-09-2017  -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. 

1 േസാമൻ സേഹാദരൻ 76

2 ശശിധരൻ വി സേഹാദരൻ 74

3 ശീനിവാസൻ സേഹാദരൻ 71

4 ഓമന സേഹാദരി 68

5 ആനനൻ സേഹാദരൻ 66

6 രാജൻ വി സേഹാദരൻ 64

7 ലീലാമണി റി സേഹാദരി 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആമിന കമാരി വി എം മകള 65

2 അമിണികടി വി മകള 64

3 സേലഖ വി എം മകള 61

4 മീനാകമാരി വി എം മകള 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതകമാർ എസ മകന 55

2 േരണക എസ മകള 53

3 രാജീവ എസ മകന 51

4 അജയകമാർ എസ മകന 48
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 6-18562/2021 10-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   െപരിങമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീശൻ,   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾ ഒഴിെകയള  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േരഷമ, ഗീഷമ ഭവൻ, പനിേയാട കടവ, െകാചവിള  പി ഒ

േബാധിപിച അേപക   െപരിങമല വിേലജ ഓഫീസര   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  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6-18564/2021 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ വി   എനയാളെട

അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  വസത സാംബനവം  5   ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േശാശാമ, കനിൽ വീട, അടിയൻ  ചിറയിൽ,

ചാങ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക െവളനാട, ഉഴമലയൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതിവന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-06-2018 -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 6-591/2022 11-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  വസത സാംബനവം  5   ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം  ഒഴിെകയള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീഷമ എൽ ജി മകള 25

2 േരഷമ െക മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാശാമ ഭാര് 69

2 ബിന മകന 40

3 സജ മകന 39
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മെറലാവിധ ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  സധ ഒ, വിജയമനിരം,

െവളനാട, ചാങ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   െവളനാട, ആറിപ, കവടിയാർ, േപരർകട, ഉളിയാഴതറ  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6-200/2022 10-01-2022
 
  െനടമങാട   താലകില    വടപാറ   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വാസനി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   പേരതയെട  വസത സാംബനവം 5   ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള

മെറലാവിധ ആവശ്ങൾകം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എൻ േമാഹനൻ, പതവൽ

പതൻവീടിൽ, കലിടാഞി, വടപാറ പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   വടപാറ, െവമായം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   28-12-2019  -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 5-18595/2021 10-01-2022
 
  െനടമങാട   താലകില    അരവികര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വി  രാമചനൻ നായർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അജിത വി ആർ, വിജയഭവൻ, കറിഞിലേകാട, മേണല പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   അരവികര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2020 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന മകള 63

2 ബാബ മകന 61

3 സദർശനൻ മകന 55

4 മണി െക മകന 52

5 രാജ െക മകന 50

6 സധ ആർ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൻ േമാഹനൻ ഭരതാവ 61

2 അനിൽ എം മകന 35

3 അനിത വി മകള 32
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 5-425/2022 10-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആരിഫാ ബീവി  എ എഫ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

സാബിൻ ഷാഹൽ, ഐഷാസിൽ, വളെവടി, െചകേകാണം പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   അരവികര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -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 5-18431/2021 03-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിജകമാർ എ ഐ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  സർവീസ സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

സബിത ആർ എസ, ഷിജ നിവാസ, ഉണപാറ,  പനയമടം പി  ഒ  േബാധിപിച അേപക   പനവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 5-18731/2021 10-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി ആർ ഭാര് 66

2 അജിത വി ആർ മകന 46

3 ആശ വി ആർ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാഹൽ ഹമീദ എ ഭരതാവ 75

2 സബീനാ വാഹിദ മകള 52

3 സറീന എസ മകള 51

4 സബിൻ ഷാഹൽ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സബിത ആർ എസ ഭാര് 42

2 ധനഷ എസ  ആർ മകന 18

3 ഇനിര െജ മാതാവ 68
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  െനടമങാട  താലകില   പനവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ റഹിം    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  താഹിറാ ബീവി

എസ, ഷാഹൽ നിവാസ, ചളിമാനർ  േബാധിപിച അേപക  പനവര, ആനാട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-03-2015  -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 5-18474/2021  10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   പാേലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനകമാരി ബി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പഷപാംഗദൻ,

ശീകഷണ വിലാസം, കളിപാറ, പാേലാട, പച പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   പാേലാട, കരിപര  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-07-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 താഹിറാ ബീവി എസ ഭാര് 49

2 റിജിനാ ബീഗം എ റി മകള 26

3 അഖില എ റി മകള 25

4 ഷാഹൽ ഹമീദ എ മകന 21

5 ആരിഫാ ബീവി മാതാവ 68

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷപാംഗദൻ മകന 60

2 പഷപലത മകള 54

08th February 2022Revenue Department4621
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-157/2022 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കഷൻ ആശാരി   എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരിപര

വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജയകമാർ െക , മാണിക്പരം  ഉതടാതി , േബാധിപിച അേപക   കരിപര  േപരർകട

കടകംപളി  വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-03-2009  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-18536/2021 03-01-2022
 
  െനടമങാട   താലകില    അരവികര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സധ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര

വിേലജില   പേരതയെട മകന രതീഷ കമാർ എ , അരവികര പി ഒ ഇരമ മരതംേകാട ചിതിര ഭവൻ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-01-2019  -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:ബി5-367/2022 10-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലമ എം ഭാര് 81

2 കമാരി േശാഭ െക മകള 61

3 അജയകമാർ െക മകന 57

4 പീതാ കമാരി മകള 53

5 സമ െക മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണൻ എസ മകന 46

2 രജിത എസ മകള 39

3 രതീഷ കമാർ എ മകന 37
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  െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്ംഭരൻ  ബി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരകളം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരവമ െക , കരകളം പി ഒ കായാടി േതാപിൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   കരകളം

കരിപര വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-173/2022 10-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   ഉഴമലയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ േജാൺസൺ  ,

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഉഴമലയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയിനമ , കാഞിരംപാറ േജാണി മനിരം , േബാധിപിച അേപക   ഉഴമലയല

ആനാട കളതകാൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2020 -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. 

 
നമര:ബി5-161/2022 10-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   പാേലാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ  ,  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാേലാട

വിേലജില   പേരതനെറ മകന പദീപ , പച പി ഒ നനിേയാട ആലംപാറ അംബിക വിലാസം , േബാധിപിച അേപക

പാേലാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന     02-08-2011  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക േരവമ ഭാര് 64

2 ഇന ആർ വി മകള 46

3 പിങി ആർ വി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയിനമ െജ ഭാര് 73

2 സീഫൻ വർഗീസ മകന 53

3 സനിത െജ മകള 51

4 ഉഷ മകള 49

5 േജാണി വി മകന 46
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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. 

 
നമര:ബി5-464/2022 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െനലനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ പിള എം  , എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനലനാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധയമ ആർ , വലിയകടയാൽ ആനർ രജിതാഭവൻ , േബാധിപിച അേപക   െനലനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-02-2019  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-457/2022 10-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   പാേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പരേഷാതമ കറപ്  ,

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാേങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിരാേദവി അമ െക ജി , പലിപാറ ഇനിര വിലാസം , േബാധിപിച അേപക

പാേങാട മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പദീപ പി മകന 34

2 പേമാദ പി മകന 33

3 അരൺ പി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധയമ ആർ ഭാര് 63

2 രജിത ആർ എസ മകള 38

3 രജീഷ ആർ എസ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാേദവി അമ െക ജി ഭാര് 67

2 ഷാജി പി മകന 47

3 ഷീജ െക പി മകള 44

4 അനിൽ കമാർ പി മകന 41
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നമര:ബി5-18296/2022 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീഷ കമാർ എസ  , എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരിപര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഞ ആർ , കരിപര പി ഒ പറമളിേകാണം പാറയിൽ പതൻ വീട , േബാധിപിച അേപക

കരിപര   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-193/2022 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബറാ ബീവി എം  , എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിപര വിേലജില

 പേരതയെട സേഹാദരി നസീമാ ബീവി എം , ചളിമാനർ പി ഒ െകാറളിേയാട എസ എസ മൻസിൽ , േബാധിപിച

അേപക   കരിപര െതാളിേകാട അരവികര ആനാട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2021  -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:ബി5-179/2022 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കരിപര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസൽവരാജ സി  , എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരിപര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭ എം , ചളിമാനർ പി ഒ കരിങയിൽ േറാഡരികത വീട , േബാധിപിച അേപക

കരിപര   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഞ ആർ ഭാര് 43

2 ഗീഷ എം മകള 20

3 സാവിതി അമ മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നസീമാ ബീവി എം സേഹാദരി 59

2 അബബകർ സേഹാദരൻ 67

3 സഹറാ ബീവി എം സേഹാദരി 53

4 ആരിഫാ ബീവി എം സേഹാദരി 52

5 അസമാബീവി എം സേഹാദരി 54
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2018  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ എം ഭാര് 51

2 രാേജഷ എസ രാജ മകന 23

3 രതീഷ എസ രാജ മകന 21
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര: ബി 6 -410/ 2022 10-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   വാമനപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണമ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  പേരതയെട വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാമനപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന

സജിത് െക , വാമനപരം പി ഒ േരാഹിണി നിലയം , േബാധിപിച അേപക   വാമനപരം , മാേങാട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6 -394/ 2022 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ നായർ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  വടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

വിമലകമാരി  ,  വടപാറ പവതർ വിമലാ ഭവനിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   വടപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2007  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6 -376/ 2022 10-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനി െക മകള 48

2 സജിത് െക മകന 45

3 സന് െക മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിമലകമാരി ഭാര് 61

2 ജിേനഷ വി ജി മകന 41

3 സേമഷ വി ജി മകന 38
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 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര േദവി െക   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  പേരതയെട വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതയെട മകന

സേരഷ ജി കഷണൻ , കലയം പി ഒ മേകാല കഷകപയിൽ , േബാധിപിച അേപക   വടപാറ, െനയാറിൻകര, ഏളംകളം

വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-11-2020  -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:ബി 6 -260/ 2022 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   വാമനപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജഹാൻ മഹമദ അബദൽ ഖാദ

ർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5  ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം

ഒഴിെകയള മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാമനപരം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിബി , കളമചൽ പി ഒ ആനചൽ അമീന മൻസിലിൽ , േബാധിപിച അേപക   വാമനപരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6 -18436/ 2021 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ നായർ െക    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

സജാതകമാരി എസ , വടപാറ പി ഒ ശീമമളമക് സനിൽ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   വടപാറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2021 -ല

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ ജി കഷണൻ മകന 51

2 ബീന േമാഹന കഷണൻ മകള 49

3 രാേജഷ ജി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിബി എസ എച് ഭാര് 34

2 അമീന എസ മകള 15

3 മഹമദ ആഷിക എസ മകന 13

4 മഹമദ അലി എസ മകന 4

5 ഫാതിമാ ബീവി മാതാവ 60
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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 -490/ 2022 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ്ാമ ആർ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  പേരതയെട വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െവളനാട  വിേലജില  േസാമൻ ,

െവളനാട നീരാളി െതാടരികത് പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവളനാട , തിരമല  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

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:ബി 6 -220/ 2022 10-01-2022
 
  െനടമങാട   താലകില   െനടമങാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികണനാശാരി  എം

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  വസ സംബനമായ ആവശ്തിനം  അഞ ലകതിന മകളിലള

സാമതിക ഇടപാടകൾ ഒഴിെക മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടമങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽകമാർ എം , െനടമങാട പി ഒ അരശപറമ് െനടംേകാടേകാണം എം

െക നിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട , കരിപര , തിരമല, ഉഴമലയൽ വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-1996  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജാതകമാരി എസ ഭാര് 67

2 സനിൽകമാർ എസ മകന 35

3 സനിത എസ  നായർ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റി പമീള മകള 58

2 എ സണി മകന 51

3 ആൽബി എ മകന 54

4 ഷാജി എ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിൽകമാർ എം മകന 44
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നമര:ബി 6 -219/ 2022 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി കഷണമ    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വസ സംബനമായ ആവശ്തിനം അഞ് ലകതിന മകളിലള സാമതിക ഇടപാടകൾ ഒഴിെക

മെറലാവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െനടമങാട വിേലജില

പേരതയെട മകന സനിൽകമാർ എം  ,  െനടമങാട പി  ഒ  അരശപറമ്  െനടംേകാടേകാണം എം  െക നിവാസിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട ,  കരിപര ,  തിരമല, ഉഴമലയൽ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-1998 -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 -400/ 2022 10-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   പലമാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷാംഗദൻ    എനയാളെട

അവകാശിക്  പേരതെൻറ വസ സംബനവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലമാറ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ

സരസ , പനവർ പി ഒ െവളംകടി പളിേങാടകഴി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പലമാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി 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 -18334 / 2021 10-01-2022
 
  െനടമങാട   താലകില    പലമാറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   തങമ   എനയാളെട

2 അനിൽകമാർ എം മകന 53

3 ഗീത െക മകള 55

4 മിനി െക മകള 49

5 മഞള െക മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിൽകമാർ എം മകന 44

2 അനിൽകമാർ എം മകന 53

3 ഗീത െക മകള 55

4 മിനി െക മകള 49

5 മഞള െക മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസ മാതാവ 75
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അവകാശികൾക്  പേരതയെട വസ ശബവം 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട  മകന തളസി  െക ,

െവഞാറമട  പി  ഒ  പിചിമംഗലം  കനംപറത്  വീട  ,  േബാധിപിച  അേപക   പലമാറ ,  േകാലിയേകാട  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

17-09-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷണപിള മകന 72

2 വിജയമ മകള 65

3 രവീനൻ മകന 63

4 ബാബ െക മകന 61

5 േമാഹനൻ മകന 55

6 തളസി െക മകന 53

7 പസനകമാരി ഡി ആർ (മരണെപട മകൻ ശശിധരെൻറ
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 57

8 പശാന് എസ  (മരണെപട മകൻ ശശിധരെൻറ മകൻ) പൗതൻ 36

9 പീത  (മരണെപട മകൻ ശശിധരെൻറ മകൾ) പൗതി 34

10 പവീൺ എസ  (മരണെപട മകൻ ശശിധരെൻറ മകൻ) പൗതൻ 30
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 5/429/2022 24-01-2022
 
 തിരവനനപരം  താലകില  േപട വിേലജിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തൽഹത്. െക  റി. സി 86/2435,

ൈബതനി  അമ,  വളകടവ   പി.  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദാ ബീവി

(രണാം  ഭാര് ),  ദാറൽ സലാം  കനിൽ, അഴിേകാട ,  േബാധിപിച അേപക   അരവികര, േപട, മടതറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

02-2021  -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. 

 
നമര:ബി 5/3355/2022 24-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   കരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ൈമതീൻ. എ  കടവിളാകത

വീട,  കാചാണി,  െനടയം   പി.  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിഹാദൽ അകബർ ,

കടവിളാകത വീട, കാചാണി, െനടയം  പി. ഒ , േബാധിപിച അേപക   അരവികര, കരകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈബദാ ബീവി (രണാം  ഭാര് ) ഭാര് 52

2 ജൈനദ. എസ ഭരതാവിനെറേയാ ഭാര്യേടേയാ
മനബനതിെല പതൻ

46

3 െറജി ഭരതാവിനെറേയാ ഭാര്യേടേയാ
മനബനതിെല പതൻ

45

4 റാജി. എസ ഭരതാവിനെറേയാ ഭാര്യേടേയാ
മനബനതിെല പതൻ

41

5 റഫീക്. റി ഭരതാവിനെറേയാ ഭാര്യേടേയാ
മനബനതിെല പതൻ

37

6 സൈലഖാ ബീവി. എസ ഭരതാവിനെറേയാ ഭാര്യേടേയാ
മനബനതിെല പതി

35

7 സിയാദ. റി. എസ (രണാം  ഭാര് യിെല മകൻ ) മകന 34

8 സമയ. റി (രണാം ഭാര്  യിെല മകൾ ) മകള 32
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമാബീവി. എസ ഭാര് 66

2 ജിഹാദൽ അകബർ. എം മകന 48

3 ബീഗം റഷീദശ്ാം. പി മകള 44
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 5/3184/22 20-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറയചൽ ൈററസ  കിഴേകവിള

വീട,  െകാേകാതമംഗലംമേണല പി.  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരവികര  വിേലജില   പേരതയെട മകള റീന ൈററസ ,

കിഴേകവിള വീട, െകാേകാതമംഗലംമേണല പി. ഒ , േബാധിപിച അേപക   അരവികര,     ഉളർ    വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഭർതാവ, 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 5/134/2021 24-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െതാളിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമഹറനിസ. െജ  തിരവലം

ഹൗസ,  േതാടമക്,  െതാളിേകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാളിേകാട വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ ജമാലിയത്

, തിരവലം  ഹൗസ, േതാടമക്, െതാളിേകാട, േബാധിപിച അേപക   ആനാട, െതാളിേകാട, േപട വിേലജഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാവിെന വിവരങൾ  േചർതിട്  ഉണ്.  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 േറായി ൈററസ മകന 53

2 റീനാ ൈററസ മകള 48

3 റീജാ ൈററസ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമാലിയത് മാതാവ 73

2 നജിമിൻസ സേഹാദരി 49

3 ൈസഫിനിസ. െജ സേഹാദരി 39
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 5/3050/2022 20-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   അരവികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബജാകി അമ  നടവിലവിളാക

ം   വീട,  െചറിയെകാണി  പി.  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    അരവികര  വിേലജില    പേരതയെട  മകന

േദവപാലൻനായർ.  െക  ,  നടവിലവിളാകം   വീട,  െചറിയെകാണി  പി.  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക    അരവികര,

േകാലിയേകാട വിേലജഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2020  -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 േദവപാലൻനായർ. െക മകന 71

2 കരണാകരൻ നായർ. െക മകന 69

3 പസന കമാരി അമ. എ മകള 66

4 ചനികകമാരി അമ. എ മകള 64
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NOTICE

 
നമര:ബി 5/672/2022 20-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   ആര്നാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ. െക  സലിം  മാമടിൽ  ഹൗസ

് പളിനട, പറേണാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആര്നാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷകീല. എം , മാമടിൽ  ഹൗസ പളിനട,

പറേണാട പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   ആര്നാട,  െപരങളം,  െനടമങാട     വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

നിസനതിയം പിതാവ മരണെപടിടളതം  ആണ  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 5/8302/2021 20-01-2022
 
  തിരവനനപരം താലകില   പാങപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിനായകൻ. എച്   പീത

ഭവൻ,കരിയം,ശീകാര്ം പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകളായ വിനീഷ, വിേജഷ , വി.എസ നിലയം

െക.െക.വി നഗർ,കരകളം , േബാധിപിച അേപക    പാങപാറ, കരകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജാ ബീവി മാതാവ 80

2 ഷകീല. എം ഭാര് 45

3 എ. െക നിസാമദീൻ സേഹാദരൻ 61

4 സീനത്. എ. െക സേഹാദരി 57

5 അബിദാ ബീവി സേഹാദരി 53

6 അബൾ റഹിം സേഹാദരൻ 51

7 എ. െക ഷഹീർ സേഹാദരൻ 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിേജഷ.വി. എസ മകന 20
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നമര:ബി 5/693/2022 20-01-2022
 
കാടാകട  താലകില   െപരങളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നവാസ. പി  തടതരികത  വീട, വടവിള

െചകേകാണം  പി. ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനജ ബീവി , തടതരികത  വീട, വടവിള

െചകേകാണം  പി. ഒ , േബാധിപിച അേപക െപരങളം,  കരകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 വിനീഷ.വി.എസ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനജ ബീവി ഭാര് 44

2 ഫാതിമ നവാസ. എസ മകള 19

3 നിയാസ. എൻ മകന 18
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NOTICE

 
നമര:ബി 5/783/2022 17-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   ആര്നാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷംഷദീൻ. എ  തടതരികത  വീട

മലയൻേതരി,പറേണാട  പി.  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആര്നാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െഷരീഫാ ബീവി. െക

, തടതരികത  വീട  മലയൻേതരി,പറേണാട പി. ഒ , േബാധിപിച അേപക   ആര്നാട, കളതമൽ, െനടമങാട വിലജ

ഓഫീസർ മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഷരീഫാ ബീവി. െക ഭാര് 61

2 നസീർ. എസ മകന 41

3 ഷജീനാ  ബീവി. എസ മകള 40

4 നിസാം. എസ മകന 38
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 6-644/2022 13-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില  െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനകമാർ വി,    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ ഭമി സംബനവം, 5 ലകതിന മകളിലള ബാങടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്ങൾകം ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സധാംബിക എ,  ചനഭവൻ,  െനട,

െനടമങാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6-649/2022 13-01-2022
 
  െനടമങാട   താലകില    െവമായം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ജയശീ    എനവരെട

അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ ഭമി സംബനവം, 5 ലകതിന മകളിലള ബാങടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്ങൾകം ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ െക സേരഷ, എസ

എൻ നിലയം, അയിരപാറ, േപാതൻേകാട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   െവമായം, ശാർകര  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    16-06-2008 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 6-475/2022 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   വടപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപൻ നായർ    എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധാംബിക എ ഭാര് 55

2 അജ സി എസ മകന 35

3 അഞ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക സേരഷ ഭരതാവ 69

2 നതനാസേരഷ മകള 17.5
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അവകാശികൾക് പേരതെൻറ വസ സംബനവം, 5 ലകതിന മകളിലള ബാങിട  പാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്ങൾകം ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േഗാമതി അമ, ബിന ഭവൻ, മരതർ, കലട

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021 -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:ബി 6-411/2022 10-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   വാമനപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതപതി     എനവരെട

അവകാശികൾക്  പേരതയെട  വസ സംബനവം, 5 ലകതിന മകളിലള ബാങടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മെറലാവിധ

ആവശ്ങൾകം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി രാജൻ, രാേജഷ മനിരം, വാമനപരം പി ഒ

േബാധിപിച അേപക   വാമനപരം, ആലംേകാട, പഴയകനേമൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2021 -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 എൽ േഗാമതി അമ ഭാര് 76

2 ശാനകമാരി അമ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ എൻ മകന 65

2 വസന മകള 63

3 പകാശൻ മകന 62

4 പേശാഭ എൻ മകള 60
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6 -18593/2021 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ െക എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വസ സംബനവം 5  ലകതിന  മകളിലള ബാങ്  ഇടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മറ്  എലാവിധ

ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സജാത െക , രാജദീപം,

പതമംഗലം, മിതാനിേകതൻ പി ഒ േബാധിപിച അേപക   െവളനാട കളതമൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2017  -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:ബി6-18552/2021 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െനടമങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മാധവൻപിള    എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   ഭമി  സംബനവം 5  ലകതിന മകളിലള ബാങ്  ഇടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മറ്  എലാവിധ

ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് െക വിജയമ, സേരഷ

ഭവൻ, മണേകാട , െനട   േബാധിപിച അേപക   െനടമങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് 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 - 335/2022 10-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജാത ഭാര് 50

2 ഗീഷ ആർ എസ മകള 31

3 േരഷ ആർ എസ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക വിജയമ ഭാര് 78

2 ലത വി മകള 56

3 സേരഷ കമാർ എം മകന 54

4 ശശികല വിജയൻ മകള 52
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  െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ െക  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വസ സംബനവം 5   ലകതിന മകളിലള ബാങ്  ഇടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മറ്  എലാവിധ

ആവശ്തിനം ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ഷീജ റി , എസ എ

എസ ഹൗസ,  കന്ാരകഴിയിൽ െവളനാട     േബാധിപിച അേപക   െവളനാട  ഇരവിേപരർ വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    09-09-2019 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി6-319/2022 10-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   മാണികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ബാബ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്   വസ സംബനവം 5  ലകതിന മകളിലള ബാങ്  ഇടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മറ്  എലാവിധ

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന  േശയസ എം ബാബ

, സാഗരിക  മഞാടിമട, പിരപൻേകാട  േബാധിപിച അേപക   മാണികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-12-2021 -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:ബി3-403/2022 10-01-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   െവളനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയമ ബി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വസ സംബനവം  5  ലകതിന മകളിലള ബാങ്  ഇടപാടകൾകം ഒഴിെകയള മറ്  എലാവിധ

ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ബിന ,   അമിലികഴി

പതൻവീട,   െവളനാട പി  ഒ   േബാധിപിച അേപക   െവളനാട കരകളം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2019  -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 ഷീല റി മകള 53

2 ഷീജ ടി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മേഹശ്രി ഭാര് 41

2  േശയസ എം ബാബ മകന 18
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പരേമശ്രൻ നായർ ഭരതാവ 78

2 ബിന മകള 50

3 ചിതേലഖ വി മകള 48
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി6 -4198/2022 07-02-2022
 
  െനടമങാട  താലകില   മണികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷമീം.  എം കതിരകളം.  പി.ഒ,

ഒഴകപാറ, ചിറയില പതനവീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണികല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജാബീവി.  എച്,  കതിരകളം. പി.ഒ,

ഒഴകപാറ, ചിറയില പതനവീട, േബാധിപിച അേപക   മണികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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 ഷീജാബീവി. എച് (രണാം ഭാര്) ഭാര് 41
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 5241/2022 10-01-2022
 
 െനടമങാട  താലകില   െനലനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധസധനൻ നായർ എനയാളെട

അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്

ലതാകമാരി, നനനം, ആലനറ, െവഞാറമട പി ഒ  േബാധിപിച അേപക   െനലനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  21-11-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലതാകമാരി എസ ഭാര് 54

2 േദവി എം നായർ മകള 30

3 ശീചന്ര എം നായർ മകന 22
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Thiruvananthapuram District

 
Nedumangad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5 -3026/2022 20-01-2022
 
െനടമങാട  താലകില   േതാളിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായി. പി.എ വിതര. പി.ഒ,

േതാടമക്,  ഹൗസ ഓഫ േഗയ സ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാളിേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലല. ബി, വിതര. പി.ഒ, േതാടമക്,

ഹൗസ ഓഫ േഗയ സ, േബാധിപിച അേപക   േതാളിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2012 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലല. ബി ഭാര് 52

2 േമാണിക. െജ.എല മകള 24

3 മാരടിന േജായി മകള 22
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