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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-25081/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ നായർ ആർ  ശീ

വിനായകം ഉളിയേകാവിൽ നഗർ 125 ഉളിയേകാവിൽ പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവിക കമലം ,

ശീ വിനായകം ഉളിയേകാവിൽ നഗർ 125 ഉളിയേകാവിൽ പി  ഓ ,  േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2- 25082/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   ചിറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹേദവൻ െക  പന വിള താഴം സൗത

് ചാതനർ po  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ചിറകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സമംഗല,  പന വിള  താഴം  സൗത്  ചാതനർ po  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 
നമര:B2-25155/21 10-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവിക കമലം എൻ ഭാര് 64

2 രാജ കമാർ ആർ െക മകന 40

3 രഞിത് ആർ െക മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക സമംഗല ഭാര് 76

2 ബിന സഹേദവൻ മകന 49

3 ബിജ പി എസ മകന 47

4 ബിന പി എസ മകള 45
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 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻദാസ ഇ െക  മഞാവി

ൽ മനയിൽ കളങര തിരമലാവാരം po   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കല േമാഹൻ , മഞാവിൽ മനയിൽ

കളങര തിരമലാവാരം po  ,  േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2021 -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:B2-25156/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശിവരാജ  െചറാേശരിൽ എ

ം  ആർ എ 183  മനയിൽ കളങര തിരമലാവാരം  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രജീഷ രാജ ,

െചറാേശരിൽ എം ആർ എ 183 മനയിൽ കളങര തിരമലാവാരം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ

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

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  ഭാര്  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. 

 
നമര:B2-25187/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ ദാസ, ആശ  വാരികാട് വീട

്  പനതല തിരമലാവാരം  po   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതരെടമകള േരഷ ദാസ , വാരികാട്  വീട

പനതല തിരമലാവാരം po ,  േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2016 ലം ഭാര് ആശ 05-08 -2021

ലം  മരണെപടതായം  പേരതരെടനിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കലാ േമാഹൻ ഭാര് 51

2 വിപിൻ േമാഹൻ മകന 29

3 കമലാകി മാതാവ 94

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജീഷ രാജ  എസ മകന 49

2 അജീഷ രാജ എസ മകന 46

3 ദിേനശ രാജ എസ മകന 43
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ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-25158/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപരമാൾ െറഡിയാർ  സാഹിതി

കഴൺ നഗർ 25 േകാടമക് കേചരി പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതാവതി , സാഹിതി കഴൺ നഗർ

25 േകാടമക് കേചരി പി ഒ  ,  േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2016 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  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:B2-25159/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ മിൽടൻ  മരകാർ വയ

ൽ പരയിടം സി എസ നഗർ 91 വാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജി മിൽടൻ , മരകാർ വയൽ

പരയിടം സി എസ നഗർ 91 വാടി, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -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 േരഷ ദാസ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി ഭാര് 71

2 കമാർ പി മകന 52

3  പി നാഗരാജൻ മകന 50

4 ലകണൻ െപരമാൾ െറഡ്ാർ മകന 45

5 കഷേവണി മകള 42

6 മേകഷ പി െറഡഡി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജി മിൽടൻ ഭാര് 51

2 മിഥൻ ഷാേരാൺ െജ മകന 22
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നമര:B2-25160/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി കഷകമാർ  ചലികഴി ബംഗാവ

് ആർ വി സി എ ആർ എ 3 േതവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബി ഗിരിജ, ചലികഴി ബംഗാവ ആർ വി

സി എ ആർ എ 3 േതവളി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  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 3 - 25486/21 10-12-2021
 
  െകാലം താലകില   പതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ പിള മാവിള െതകതി

ൽ പതകളം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിൽകമാർ, മാവിള െതകതിൽ പതകളം പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ മാതാപിതാകളം അവിവാഹിതനായിരന  ഒര മകനം

ജീവിചിരിപില. 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 2 - 24338/21 26-11-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ രഞിത് േതാപിൽ ഹൗസ  മയനാട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മയനാട വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി മിനി, േതാപിൽ ഹൗസ  മയനാട, േബാധിപിച അേപക   മയനാട വിേലജ

3 ആൻസി െജ എം മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി ഗിരിജ ഭാര് 62

2 ശാരി കഷ ജി മകള 36

3 ശാല കഷ ജി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാകിയമ ഭാര് 76

2 മരളീധരൻപിള മകന 54

3 അനിൽകമാർ . മകന 48
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

02-2010  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതൻ  അവിവാഹിതനായിരന.  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 െക ഇനിര കടി മാതാവ 86
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 - 25489/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   പരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ സദർശനൻ നായർ സമ സദനo

െനടേങാലം  പതകളം  പരവർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമാ േദവി , സമ സദനo െനടേങാലം

പതകളം പരവർ, േബാധിപിച അേപക   പരവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2016 -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 3 - 25529/ 21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മളവന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലിൻ േതാമസ  പീതി നിവാസ 

േകാടപറം  മളവന  േപരയം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളവന വിേലജില   പേരതയെട മകള പീത, പീതി നിവാസ േകാടപറം മളവന

േപരയം, േബാധിപിച അേപക   മളവന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-08-2021  -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:ബി 3 - 25532/21 10-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമാേദവി ഭാര് 49

2 സജിൻ മകന 28

3 സംഗീത മകള 24

4 സനീപ മകന 24

5 ലളിതമ . മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമലകടി റി മകള 56

2 പീത മകള 52

3 ആനിേമാൾ പി റി മകള 51

21st December 2021Revenue Department17259
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 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷൻ തറയിൽ ലകിവിലാസം

ഓറിയന്നഗർ 43  പടതാനം  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ, തറയിൽ ലകിവിലാസം

ഓറിയന്നഗർ 43 പടതാനം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 3 - 25621/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തകരവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണി ജി  കരവാഴത്പടിഞാേറത

ിൽ  ഞാറകൽ  െപരിനാട   പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകരവ വിേലജില   പേരതയെട മകള രാജി ആർ,  കരവാഴത്പടിഞാേറതിൽ

ഞാറകൽ െപരിനാട  പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   തകരവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2021 -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. 

 
നമര:ബി3 - 25629/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തേകാവിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധ. കളതിൻ കര  പതൻവീട

്  പാേങാണം  മഖതല  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തേകാവിലവടം  വിേലജില   പേരതയെട മകള സൗമ്  ജി,  കളതിൻ കര

പതൻവീട  പാേങാണം മഖതല പി  ഒ,  േബാധിപിച അേപക   തേകാവിലവടം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകികടി ഭാര് 72

2 രമ മകള 61

3 രാധാ കഷൻ മകന 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ ഭരതാവ 66

2 രാജി ആർ മകള 39

3 ൈഷനി ആർ. മകള 35
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 3 - 25572/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താജദീൻ എ സനിത മൻസിൽ  െകാടിയ

ം  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തഴതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഹിയാനത് ബീവി, സനിത മൻസിൽ  െകാടിയം പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 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:ബി 2 - 18376/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാറങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി െക ഉദയ ഭവനം  െകാറങര

ചനനേതാപ് പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാറങര വിേലജില   പേരതയെട മകള മഞ, ഉദയ ഭവനം  െകാറങര  ചനനേതാപ് പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ഒര മകൻ ജീവിചിരിപില 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 േഗാപി ഭരതാവ 58

2 സൗമ് മകന 29

3 സകന് േഗാപി . മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹിയാനത്  ബീവി ഭാര് 72

2 നൗഷാദ എ മകന 54

3 സനിത മകള 49

4 ഷിയാസ താജദീൻ മകന 48

5 സരി ബീഗം മകള 46

6 േശാഭിത ബീഗം . മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉദയൻ മകന 44

2 മീന മകള 42
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നമര:ബി2 - 24927/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇരവിപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസന െതാണ വയലിൽ േചതന നഗ

ർ 77വാളതങൽ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരവിപരം വിേലജില   പേരതയെട മകള കമാരി ശാലിനി വി, െതാണ വയലിൽ േചതന നഗർ 77

വാളതങൽ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഇരവിപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെടഭർതാവ 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:ബി 2 - 25048/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മണേടാതരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമണി എം തടാപറമിൽ  തമ

ു  മഖo  ,  മൺേറാതരത  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണേടാതരത് വിേലജില   പേരതയെട മകന സജീവ ഡി, പജതമ മഖം ,

േബാധിപിച അേപക   മണേടാതരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-09-2021  -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:ബി 2 - 25055/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േലജ എസ നിപൻ നിവാസ   പാമറം

പാരിപളി പി  ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സദർശനൻ, നിപൻ നിവാസ   പാമറം  പാരിപളി പി

ഓ, േബാധിപിച അേപക   പാരിപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

3 മഞ മകള 40

4 വിഷ യ പൗതൻ 21

5 ജിഷ യ പൗതൻ l9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി ശാലിനി വി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി റി മകള 54

2 സജീവ ഡി മകന 52

3 ബിജ ഡി മകന 47

4 ഉണികഷൻ ഡി മകന 45
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മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-10-2021  -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:ബി 2 - 25067 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   ചിറകര വിേലജില ഉളിയനാട ധനലകി വീടിൽ വാടകയ്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േമാഹൻകമാർ  കരിങാലി  വിള,  കരികകം,  എടയിടം  എഴേകാൺ പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്യെട

സേഹാദരി ഗിരിജ, കാവ് നിവാസ കരിമാലർ പാരിപളി, േബാധിപിച അേപക   ചിറകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻ െറ മാതാപിതാകൾ ഭാര് ഒര മകൻ 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 ജി സദർശനൻ ഭരതാവ 63

2 നിപൻ എസ മകന 30

3 വിഷ എസ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആദിത്ൻ എം മകന 14
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-25267/21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷവലി സി  കറത വിള വീട കമ

മൂർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആദിചൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിേനായ െക , കറത വിള വീട കമൂർ , േബാധിപ

പിച അേപക   ആദിചൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
No: B2-25284/21 13-12-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Saritha J S Hridhya, Leo nagar39, Valathungal p o,

EravipuramVillage, Kollam Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

Various purpose  in respect of the legal  heirs of late Unni Sasikumar Hridhya, Leo nagar39, Valathungal p o, Eravipuram

who expired on 26-06-2021 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 Unni Sasikumar. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to

the applicant .  Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 1 in the below list.  Hence, it is proposed to issue a le

gal 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 , Kollam 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

 
നമര:B2-25538/21 13-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിേനായ െക മകന 40

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

1 Saritha J S Wife 38

2 Adithyan Unni Son 14

3 Arya Unni Daughter 12

4 P M Mable Mother 60
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  െകാലം  താലകില    കിളിെകാൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മേനാജ  ജി   അമ

രവിള  പടിഞാേറതിൽ കിളിെകാൂർ  കുംതാഴം  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഈസ് വിേലജിൽ    പേരതനെറ ഭാര് സിജ േമാൾ

എസ ,  ഏല തറ വീടിൽ നിനം ശാന  വിലാസം െകാേതത നഗർ 18  ,  േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഈസ്

കിളിെകാൂർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   സനാന രഹിതൻ ആയിരന   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:B2-25619/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   ചിറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ സി  സന്ാ നിവാസ ഒഴകപാ

റ  േകാളനി  േപാളചിറ  po    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകര വിേലജില   പേരതയെട മകള സന്ാ ശിവൻ ,  സന്ാ നിവാസ

ഒഴകപാറ േകാളനി േപാളചിറ po  , േബാധിപിച അേപക   ചിറകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021 -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. 

 
No: B2-25650/21 13-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Nirmala Vijayan  Ebenezer pulinchikkal Kannimel cherry

Shakti kulangara , Sakthikulangara Village, Kollam Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before Various purpose  in respect of the legal  heirs of late Vijayan k c Ebenezer pulinchikkal

Kannimel cherry Shakti kulangara  who expired on 23-08-2020 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 Vijayan k c. 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജ കമലമ മാതാവ 69

2 സിജ േമാൾ എസ ഭാര് 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദാശിവൻ ഭരതാവ 79

2 സന് ശിവൻ മകള 43

3 സാലിൻ എസ ശിവൻ മകന 41

4 െലനിൻ എസ ശിവൻ മകന 28
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certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kollam 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

 
നമര:B2-25658/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധമ  വാറർ വീട  വിേവകാനന

ദ നഗർ 125 കരീപഴ കാവനാട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകള വതലകമാരി  ,  വാറർ വീട

വിേവകാനന നഗർ 125 കരീപഴ കാവനാട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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:B2-25737/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനമ മംഗലത് വീട കടവർ െപരിനാട

്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതയെട മകള ആശ കമാരി എസ , മംഗലത് വീട കടവർ െപരിനാട പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

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

1 Nirmala Vijayan Wife 53

2 Herin Vijayan Son 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതലകമാരി മകള 58

2 ശീേദവി മകള 56

3 ഉണികഷൻ മകന 55

4 ബിജകമാർ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ ജി മകന 49

2 അനിതകമാരി എസ മകള 47
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നമര:B2-25757/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺസൺ അലകസ  ബയടി വയ പലിചി

റ പി ഒ മയനാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജായൽ േജാൺസൺ , ബയടി വയ പലിചിറ പി ഒ മയനാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021 -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:B2-25772/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സേരനൻ  നിരവത് കിഴകതിൽ മര

ു നൽ ബി  തകടവർ െപരിനാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േകാമളവലി, നിരവത് കിഴകതിൽ മര

നൽ ബി  തകടവർ െപരിനാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   തകടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  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:B2-25776/21 13-12-2021
 
  െകാലം താലകില   െകാലം െവസ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  ഗേണശൻ  െചടിയാർ

േകാമൗണ് വിദ്ാനഗർ 94 എ േകാടമക് െകാലം കേചരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിത് ,

3 ആശ കമാരി എസ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐറിൻ േജാൺസൺ ഭാര് 55

2 െഡയസി േജാൺസൺ മകള 29

3 ആഞലിൻ  േജാൺസൺ മകള 27

4 േജായൽ േജാൺസൺ മകന 25

5 ലിേയാൺ േജാൺസൺ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളവലി ഭാര് 71

2 സിന െക മകള 47
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െചടിയാർ േകാമൗണ് വിദ്ാനഗർ 94 എ േകാടമക് െകാലം കേചരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര

1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 നിത് ഭാര് 39

2 വിജയകമാർ ജി മകന 21

3 സേനാഷ കമാർ ജി മകന 14
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-25950/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   േപരയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതല . വാർ െതാടി െപായയിൽ

പടപകര പി ഒ  േപരയംമളവന കണറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരയം വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി ശാനകമാരി എൽ, വാർ െതാടി

െപായയിൽ  പടപകര പി ഒ  േപരയംമളവന കണറ, േബാധിപിച അേപക   േപരയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട യെട ഭർതാവ ജീവിചി രിപി ല സനാന രഹിത യായിരന. 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 3 - 25938/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െനടമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എൻ രാമകഷപിള രാജീവ

ഭവൻ,ഇടപ നയം , െനടമന പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസനകമാരി, രാജീവ ഭവൻ,ഇടപ നയം ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിമല സേഹാദരി 58

2 ശാനകമാരി േലന സേഹാദരി 53

3 ആഷിക സാൻസൺ അനനിരവൻ 20

4 ആയഷ സാൻസൺ അനനിരവൻ 16

5 ഷാം കമാർ അനനിരവൻ 56

6 േയശദാസൻ അനനിരവൻ 52

7 സലിം െജ അനനിരവൻ 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി ഭാര് 68

2 സജീവ സി ആർ മകന 47
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നമര:ബി3-25932/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   പതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതി െക വലിയ വീട പതകളം

കലേയാട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന രവികമാർ, വലിയ വീട പതകളം കലേയാട പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-12-2003 -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:ബി 3 - 25826/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   താഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ഹകീം പാവിള വീട വടേക

ൈമലകാട കണനൂർ പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താഴതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന നവാസ എ, പാവിള വീട വടേക

ൈമലകാട കണനൂർ പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   താഴതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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. 

 
നമര:ബി 3 - 26740/21 13-12-2021
 

3 രാജീവ സി ആർ . മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അേശാക കമാർ മകന 66

2 അംബിക കമാരി മകള 64

3 ശശികമാർ മകന 63

4 വിജയകമാർ മകന 57

5 രവികമാർ മകന 55

6 വിജയകമാരി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സബീലാബീവി ഭാര് 44

2 നവാസ എ മകന 40

3 നിസ എച് മകള 38

4 നിസാം . മകന 37

17270 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 െകാലം താലകില   െനടമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങചൻ ജി രഹ േബാത് ഹൗസ  നലില

, നലില പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടമന വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലിമി  റി വർഗീസ, രഹ േബാത് ഹൗസനലില , നലില പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ ഭാര് 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:ബി3 - 25539/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   കിളിെകാൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി അഴകത് പതൻവീട

കുംതാഴം പി ഒകിളിെകാൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിെകാൂര വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈഷലജ ആർ, അഴകത് പതൻവീട

്  കുംതാഴം പി ഒകിളിെകാൂർ, േബാധിപിച അേപക   കിളിെകാൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2020 -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:ബി 3 - 22569/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതല ഇഞകൽ  വീട സര് നഗർ 8

8 അയതിൽ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതയെട മകള അജിതാ േമാൾ എസ, ഇഞകൽ  വീട സര് നഗർ 88

അയതിൽ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -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 ലിമി റി വർഗീസ മകന 42

2 സസൻ റി വർഗീസ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ ആർ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി 3 - 25639/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമ് എസ മാങഴി െതകതിൽ രാജധാനി

നഗർ  29 മങാട പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മങാട വിേലജില   പേരതയെട മകള സഷമ എസ, മാങഴി െതകതിൽ രാജധാനി നഗർ  29 മങാട

പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   മങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021 -ല മരണെപടതായം .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. 

 

1 അജയകമാർ എസ മകന 43

2 അജിത േമാൾ എസ മകള 40

3 ശശിധരൻ . ഭരതാവ 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമ് എസ മകള 35
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-24212/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ സലാഹദീൻ  ൈബജ നി

വാസ െകാടിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആദിചൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈബജ എസ , ൈബജ നിവാസ െകാടിയം പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   ആദിചൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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:B2-25806/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീശൻ െക  സംഗീത കരിമ

വയലിൽ വീട താമരകളം െകാലം po  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീതാ നാരായണൻ , സംഗീത കരിമ

വയലിൽ വീട താമരകളം െകാലം po , േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 
നമര:B2-25937/21 13-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റഹത് ഭാര് 56

2 ൈബജ എസ മകന 36

3 തസി അൻവർ മകള 28

4 ഹാജറമ മാതാവ 95

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത നാരായണൻ ഭാര് 67

2 വിഷ ജി എസ മകന 32

3 വർഷ ജി എസ മകള 30
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 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ  കണതിൽ

പടിഞാേറതിൽ പാലസ വാർഡ െകാലം െവസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളമളർ വിേലജിൽ    പേരതനെറ മകന പദീപ , (

കണതിൽ പടിഞാേറതിൽ പാലസ വാർഡ ) ജയ സദനം പനകനർ ഇളമളർ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം

െവസ്  ഇളമളർ വി േകാടയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 
നമര:B2-25972/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മണകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജിത് ബാബ എൽ എൽ  സന്ാ

നിവാസ മണകൽ ഈസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സന് എംഎസ , സന്ാ നിവാസ

മണകൽ ഈസ് , േബാധിപിച അേപക   മണകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ 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:B2-25973/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമാേദവി ചനൻ  േമടയിൽ വീട

ജനയഗം nagar 6 കടപാകട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന മരേകഷ ചനൻ , േമടയിൽ വീട

ജനയഗം nagar 6 കടപാകട, േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവ ജീവിചിരിപില 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 72

2 പിയ മകള 48

3 പദീപ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സന് എംഎസ ഭാര് 56

2 ബമാജിത് എസ മകള 37

3 സാഗർ ശീജിത് മകന 35
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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 മരാരി ചനൻ മകന 42

2 മരേകഷ ചനൻ മകന 41
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 2 - 20020/21 30-09-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി െഹൻറി പതൻ വിള പമംഗലം

ഹൗസ, ഹൗസ നമർ 247  െപരിനാട, മതിലിൽ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െഹൻടി

േബാണിെഫയ സ പതൻ വിള പമംഗലം ഹൗസ, ഹൗസ നമർ 247  െപരിനാട, മതിലിൽ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക

തകടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് 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:ബി2 - 26447/21 09-12-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇളമളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല േകാശി, ജയ , അമിേശരിയിൽ

പളിമക്, കണറ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇളമളര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി ജി കഞ േകാശി, ജയ , അമിേശരിയിൽ പളിമക്,

കണറ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഇളമളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഹൻടി േബാണിെഫയ സ മകന 68

2 െഹൻടി േപാൾ മകന 60

3 െഹൻടി സാൻലി മകന 54

4 ഫിേലാമിന സത്ൻ മകള 66

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി ജി കഞ േകാശി ഭരതാവ 89

2 േബാബി േകാശി വർഗീസ മകന 60

3 ബിേജാ  േകാശി മകന 56

4 ജയ േകാശി േജാർജ മകള 53
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നമര:ബി 2 - 26457/21 09-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതലി റിചാർഡ െഫർണാണസ കാ

ര ഭവൻ, െപരിനാട, കരീപഴ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗസ, കാര ഭവൻ, െപരിനാട, കരീപഴ പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2021 -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:ബി 2 - 25495/21 09-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മീനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ രാജൻ അശ്തി ബംഗാവിൽ , താഴം,

ചാതനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മീനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചിനമ രാജൻ, അശ്തി ബംഗാവിൽ , താഴം, ചാതനർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-1986 -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:ബി2-25490 | 21 09-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മണകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക േപമ പസീ വീട, ഊരമളിൽ,

േകശവൻ നഗർ , മണയൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകല വിേലജില   പേരതയെട മകന എസ പേമാദ കമാർ, പസീ വീട,

ഊരമളിൽ, േകശവൻ നഗർ , മണയൽ, േബാധിപിച അേപക   മണകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2018 -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗസ ഭാര് 73

2 കാര പീറർ മകള 54

3 സേലാമി മാതയ മകള 52

4 േജാസ റിചാർഡ െഫർണാണസ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ രാജൻ ഭാര് 71

2 വിന രാജ മകന 51

3 അനരാജ മകന 48

4 െമറിൻ രാജ മകള 41
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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:ബി 2 - 25481/21 09-12-2021
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ എൻ േദവ വിലാസം, ഇട വടം

, ചിറകര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷനി, േദവ വിലാസം, ഇട വടം , ചിറകര പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപില  ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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 2 - 25382/21 09-12-2021
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീന ആർ അംബജ ഭവൻ, മീനമലം

, പതൻ കളം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന അഭിനവ എ, അംബജ ഭവൻ, മീനമലം , പതൻ കളം പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021 -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 എസ പേമാദ കമാർ മകന 53

2 സീമ എസ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി ഭാര് 40

2 േദവയാനി ബി എസ മകള 17

3 േദവിക ബി എസ മകള 9

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബജാകൻ െക ഭരതാവ 70

2 അഭിനവ എ മകന 23
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നമര:ബി 2 - 25345/21 09-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മീനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ  േജാൺ ചാമവിള വീട മീനാട

ചാതനർ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മീനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാർജ് ചാമ വിള േജാൺ  , ചാമവിള വീട മീനാട ചാതനർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില. 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:ബി 2 - 25139 / 21 09-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി രാമചനൻ നായർ ശങര മനിര

ം ബാപജി നഗർ 90 ആശാമം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി ശാരദ, ശങര മനിരം ബാപജി

നഗർ 90 ആശാമം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേര തെന മാതാപിതാകൾ

ഒര സേഹാദരൻ, ഒര സേഹാദരി ജീവിചിരിപില. പേരതൻ അവിവാഹിതനായിരന. 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:ബി2 - 23656|21 10-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.എൻ ശീധരൻ പിള ഭാര

യ സമതി അമ ,കമാർ ഭവൻ, നീലാം  േതാടം, ലകിനട എനയാളകളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതരെട മരമകൾ രാജലകി,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ്  ചാമവിള േജാൺ മകന 46

2 േജാസഫ ചാമവിള േജാൺ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ സേഹാദരി 81

2 ഇനിര സേഹാദരി 73

3 ഉണികഷൻ നായർ അനനിരവൻ 39

4 രാധാകഷൻ നായർ അനനിരവൻ 37

5 മധസദനൻ നായർ അനനിരവൻ 53

6 സരിത അനനിരവൾ 44
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കമാർ ഭവൻ, നീലാം  േതാടം, ലകിനട, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം   07-08-2002,

27-07-2004 തീയതികളിൽ -ല മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ കമാർ മകന 56

2 സതീഷ കമാർ മകന 52
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