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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-8295/ 2021 22-10-2021
 
 പനലര താലകില   പനലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപകമാർ,   െചമനർ അംബിലറ

േമേലതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  വസ  സംബനമായതം  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനലര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീലത , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   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 ശീലത ഭാര് 47

2 നനേഗാപൻ ജി എസ മകന 24

3 അനന േഗാപൻ ജി എസ മകന 21
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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
No: G2-7898/2021 26-10-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may be concern  that  Jacob Gee Vardgese Mathew,  Karimamkonathu

Parankamvila Veedu, Ozhukuparackal P O, Ayoor,, Edamulakkal Village, Punalur Taluk of Kollam District has filed an

application  of a legal heirship certificate to produce before for getting death compensation accident claim and for all other

purposes  in  respect  of  the  legal   heirs  of  late  Suby  Gevarghese  Baby  Karimamkonathu  Parankamvila  Veedu,

Ozhukuparackal P O, Ayoor, who expired on 28-02-2021 at Ai-Muwayh in Saudi Arabia 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 Suby Gevarghese Baby. 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 , Punalur 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 Jacob Gee Vardgese Mathew Husband 34

2 Hannah Thankam Jacob Daughter 2 1/2
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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി28342/2021 22-10-2021
 
 പനലര താലകില   പനലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ആനനം അമ  കഷൻ േകാവിലിന

എതിർവശം രവി നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട െപൻഷൻ കടിശിക ലഭികനതിന  ടഷറിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനലര വിേലജില

പേരതയെട ഭരതാവ പി സി രവീനൻപിള , , േബാധിപിച അേപക   പനലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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:ജി2-8361/2021 25-10-2021
 
  പനലര താലകില   ഇടമളകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനാകി സി  െചമകരാമനല

്ലർ ഐശ്ര്യിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള അജിത മരളീദാസ , അഞൽ വിേലജിൽ തഴേമൽ പതീകയിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില  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:ജി2-8544/2021 28-10-2021
 
  പനലര താലകില   അലയമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ െക വി   അഞൽ കു

ങൽ ബംഗാവിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് , മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി സി രവീനൻപിള ഭരതാവ 85

2 ഹരികമാർ ആർ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിതാറാണി മകള 57

2 അനിൽകമാർ മകന 54

3 അജിത മരളീദാസ മകള 51
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സർടിഫികറിനായി   അലയമന വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജ േജാൺ , , േബാധിപിച അേപക   അലയമന

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  രണം നാലം ബാങ് സംബനമായ ഇടപാടകൾ ഒനാം കകി  നടതനതിന

സമതിച്  െമാഴി  നലിയിടളതാണ    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:ജി2-8627/2021 28-10-2021
 
 പനലര താലകില   അഞല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ പി  രാജമ ഭവനിൽ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിലള വസ കയവികയം നടതനതിനം േബങ് േപാസ് ഓഫീസ എൽ ഐ സി

തയൽ െതാഴിലാളി േകമനിധി േബാർഡ എനിവിടങളിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    അഞല വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  രജിത  കമാർ  ,  തഴേമൽ   രവി

വിലാസതിൽ , േബാധിപിച അേപക   അഞല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  ഭാര് മാതാപിതാകൾ എനിവർ

ജീവിചിരിപില ടി ആവിശ്ങൾ ഒനാം കകി നടതനതിന മനാം കകി സമതിച െമാഴി നൽകിയിടണ്  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 എൽസി േജാൺ ഭാര് 66

2 അന േജാൺ മകന 43

3 അനി േജാൺ മകള 39

4 അജ േജാൺ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജിത കമാർ ആർ മകന 41

2 ആശ  രവീനൻ മകള 40

3 രാഹൽ ആർ മകന 30
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