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Kollam District

 
Punaloor Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 2 -7350/ 2021 13-09-2021
 
  പനലര താലകില   അഞല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭദ  അരീപാചി കരവിേകാണം

രാധാകഷണ ഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   കടംബ  െപൻഷൻ കടിശിക  ലഭികനതിനം  മറ്  ഇതര

ആവശ്ങൾകമായി  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഞല വിേലജില   പേരതയെട

മകന രാേജഷ എസ , അരീപാചി കരവിേകാണം രാധാകഷണ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   അഞല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

23-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില കടംബ െപൻഷൻ ഏഴാം കകിയ് ലഭികനതിന

മറ്  കകികൾ  സമതെമാഴി  നൽകിയിടളതാണ  ആയതിനാൽ  ഒന്  മതൽ  ഏഴ  വെര  കകികൾ  പേരതയെട

അനനരാവകാശികളാണ  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഘനാഥൻ എസ മകന 54

2 രാധാകഷണൻ എസ മകന 52

3 സഷമ എസ മകള 48

4 പീത എസ മകള 46

5 അനിത എസ മകള 45

6 രതീഷ എസ മകന 44

7 രാേജഷ എസ മകന 44
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Kollam District

 
Punaloor Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 2  2307/ 2021 15-09-2021
 
 പനലര താലകില   പനലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാമ കഞചൻ  െചമനർ ഷിബി

ഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  നിേകപം  പിൻവലികന ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനലര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാബ കഞചൻ , െചമനർ ഷിബി ഭവനിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2  7405/ 2021 13-09-2021
 
 പനലര താലകില   ആയിരനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേവകാനനൻ  മണലിൽ,ആതിര

മനിരതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആശിത നിയമനം, സർവീസ ആനകല്ം കടംബ  െപൻഷൻ  എനിവ

ലഭികന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ആയിരനൂര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് െക എസ നളിനകമാരി , മണലിൽ,ആതിര മനിരതിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആയിരനൂര വില

േജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

30-10-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  ആശിത നിയമനം മനാം കകികം സർവീസ ആനകല്വം കടംബ െപൻഷനം രണാം കകികം

ലഭികനതിന  മറ് കകികൾ സമത െമാഴി നലിയിടളതാണ . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2  6945/ 2021 01-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാബ കഞചൻ മകന 52

2 ഷിബി കഞചൻ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സരസമ അമ 86

2 െക എസ നളിനകമാരി ഭാര് 53

3 എൻ വി ആതിര മകള 28

4 ആരതി വി എൻ മകള 22

19th October 2021Revenue Department8361
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 പനലര താലകില   അറകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനനവലി  ഇടയം  കാഞന മനിരതിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർവീസ ആനകല്ം ലഭികന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അറകല വിേലജില   പേരതയെട മകള കാഞനമാല , ഇടമളയൽ പനചവിള പിൻസ ലാൻഡിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മകൾ കലയം മരണെപടിടളതാണ 

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2  7281/ 2021 10-09-2021
 
 പനലര താലകില   വളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ സഗതൻ  വിളകെവടം ബിയാൻ

വിലയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ,സർവീസ സംബനമായ ആവശ്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തളസമ , വിളകെവടം ബിയാൻ വിലയിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില . അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2  7245/ 2021 10-09-2021
 
 പനലര താലകില   ഇടമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എസ മതായി  അണർപച കറിയിൽ

ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പവർഗിഡ  േകാർപേറഷനിൽ നിനള തക ൈകപറന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ മതായി ,

അണർപച കറിയിൽ ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാഞനമാല മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തളസമ ഭാര് 71

2 രഞ എസ മകള 43

3 രജിത എസ മകള 37
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:ജി 2 5544/ 2021 02-09-2021
 
 പനലര താലകില   തിങലകരികകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻ  ഓനപച  ഡാലി ഈട

ി  വിളാകത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ഇടപാടകൾകം  മറ്  ഇതര  ആവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിങലകരികകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ ബി

എൽ , ഓനപച  ഡാലി ഈടി വിളാകത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിങലകരികകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ബാങ് ഇടപാടകൾ ഒനാം കകഷി നടതനതിന  മറ്  കകികൾ സമതിച െമാഴി നലിയിടളതാണ  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2  6548/ 2021 07-09-2021
 
 പനലര താലകില   പനലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാരി  തലയാംകളം രാജീവ ഭവനിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പനലര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാേജനനാചാരി  ,  തലയാംകളം രാജീവ ഭവനിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ മതായി ഭാര് 68

2 ബിന മതായി മകന 43

3 ബിേജാ മാതയ മകന 41

4 േറാജി മാതയ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ ബി എൽ ഭാര് 46

2 നിഷാന എച് മകള 26

3 നിഷാദ എച് മകന 24

4 മറിയം ബീവി മഹമദ ഉമാൾ അമ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജനനാചാരി ഭരതാവ 66

2 രാജീവ ആർ മകന 35

3 ആതിര എസ മകള 29
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No: ജി 2 1652/2021 02-09-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom  it  may  be  concern  that  Sawmiya  Mol.S  ,SankaraMangalathu  veedu,

Vellaramkulam,, Channapetta Village, Punaloor Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before death compensation,financial benefits from Bank and all other purposes in respect of the legal  heirs of

late Sureshkumar Karunakaran Pillai, SankaraMangalathu veedu, Vellaramkulam, who expired on 26-07-2020 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

Sureshkumar Karunakaran pillai. 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 legal heir ship certifica

te 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 , Punaloor 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 Sawmiyamol.S Wife 39

2 Sreedev S. Nair Son 11

3 Sreebhadra S.Nair Daughter 10

4 Sreedevi Amma Mother 72
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Kollam District

 
Punaloor Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 2 -7707/ 2021 25-09-2021
 
 പനലര താലകില   കരവാളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ ഫിലിപ്  കരിപഴ പതൻ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക് പേരതെൻറ േപരിലള  വാഹനതിെൻറ ഉടമസത മാറനതിനം വസ സംബനിചം മറ്

ഇതര ആവശ്ങൾകം ആയി  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവാളര വിേലജില  കരിപഴ

പതൻ വീടിൽ പേരതനെറ ഭാര്യം മകളമായ  െഡയസി , േജ്ാതിസ േജാൺ ,എലിസബത് േജാൺ എനിവർ കടായി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -7362/ 2021 13-09-2021
 
 പനലര താലകില   തിങൾകരികകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏബഹാം േജാൺ  ഭാരതീപര

ം പതൻ പറമിൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസത സംബനമായതം സാമതിക ഇടപാടകൾകം മറ്

ഇതര ആവശ്ങൾകമായി   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിങൾകരികകം വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് സസമ ഏബഹാം , ഭാരതീപരം പതൻ പറമിൽ ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിങൾകരികകം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-05-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ജി 2 -7361/ 2021 13-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഡയസി ഭാര് 59

2 േജ്ാതിസ േജാൺ മകന 34

3 എലിസബത് േജാൺ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസമ ഏബഹാം @ സസമ ചാേകാ ഭാര് 64

2 ആൻസൺ േജാൺ ഏബഹാം മകന 31

3 അനരപ േജാൺ ഏബഹം മകന 27
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 പനലര താലകില   തിങൾകരികകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസകടി െക  ചനനകാവ

വടേകടത് പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ,വാഹനം സംബനമായ ഇടപാടകൾകം മറ് ഇതര

ആവശ്ങൾകമായി    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിങൾകരികകം വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് േഷർളി , ചനനകാവ വടേകടത് പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തിങൾകരികകം വിേലജ

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

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഷർളി ഭാര് 55

2 െജഫിൻ േജാസ മകന 28

3 െജസന േജാസ മകള 22
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Punalur  Taluk
Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ Pn2˛1861/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 16.

1˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse 22 -̨mw \-º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw- X̨, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m -KØn¬ 4049˛ -mw t]Pn¬ {Ia \º-¿ (8) - Bbn  {]kn -≤-s∏ -Sp -Ønb
Pn2. 1861/2021˛-mw \º¿ ]c-ky-Øn¬ Ah-Im-in-I-fpsS ]´n-I-bn¬ {]k∂ Ipam-cn, F≥. (53) aIƒ
F∂-hcpsS t]cpIqSn Dƒs∏-SpØn Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

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

19th October 2021Revenue Department8367
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