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Kollam District
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NOTICE

 
നമര:B2- 24088/21 20-11-2021
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന . എസ സജീവ മനിരം , എഴിപറം

, പാരിപളി പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജീവ . എസ, സജീവ മനിരം , എഴിപറം , പാരിപളി പി ഓ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2021 -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:B2- 24337/21 20-11-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗബിേയൽ േതാമസ േജാസ  ഭവൻ,

മതിലിൽ പി ഒ, കടവർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിറിൽ ഫവർ, േജാസ  ഭവൻ, മതിലിൽ പി ഒ, കടവർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021 -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- 24264/21 20-11-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ. െക പതൻപരയിൽ

െതകതിൽ,  തിരമലാവാരം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീവ . എസ മകന 48

2 രാജീവ . എസ മകന 45

3 സജി. എസ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിറിൽ ഫവർ ഭാര് 65

2 േജാസ ഗബിേയൽ മകന 45
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉണി. സി ,  പതൻപരയിൽ

െതകതിൽ, തിരമലാവാരം , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻ്െറ  ഭാര്

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- 23815/21 15-11-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സത്രാജൻ മഞനംകഴിയിൽ

, ൈകകളങര, തിരമലവാരം പി  ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധർമ. എൽ, മഞനംകഴിയിൽ,

ൈകകളങര, തിരമലവാരം പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-1996 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ

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 - 24106/21 24-11-2021
 
 െകാലം താലകില   േകാടപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐഷാബീവി പടിഞാേറ മറി പരവർ

െതകംഭാഗം പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടപറം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജഹാൻ എസ, പടിഞാേറ മറി പരവർ  െതകംഭാഗം പി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ സി മകന 51

2 ഉണി സി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധർമ . എൽ ഭാര് 70

2 സിമി ആനന് മകള 37

3 സിഞ രാജ മകന 35
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നമര:ബി 3 - 24206/21 24-11-2021
 
 െകാലം താലകില   മങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദ കഞ് െകാടേവലിൽ വടകതിൽ

ചാതിനാംകളം ചനനേതാപ്  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജഹാൻ, െകാടേവലിൽ വടകതിൽ

ചാതിനാംകളം ചനനേതാപ് പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ ഭാര്യം

മാതാപിതാകളം 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:ബി3 - 24339/21 24-11-2021
 
  െകാലം  താലകില    മങാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഷാജഹാൻ  ഇ  നസീ  മൻസിൽ

അറനറിമംഗലം  മങാട   പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് താഹിറ, നസീ മൻസിൽ അറനറിമംഗലം

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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 പി ൈസനദീൻ ഭരതാവ 81

2 ഷീജ ഷിഹാബ മകള 51

3  ഷാജഹാൻ എസ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജഹാൻ മകന 38

2 സജീർ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താഹിറ ഭാര് 39

2 ഫാതിമ മകള 19

3 മഹമദ ആസിഫ സൽതാൻ മകന 14

4 അദബിയ സൽതാന മകള 12
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നമര:ബി3 - 24735/21 24-11-2021
 
 െകാലം താലകില   മങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ ബീവി ചാമ വിള വീട  െകാലം

വിസയ  നഗർ   മങാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൽ ഷകർ, ചാമ വിള വീട  െകാലം

വിസയ നഗർ  മങാട പി  ഒ,  േബാധിപിച അേപക   മങാട ,  കരിപ, പൻമന, ശരനാട്ി  വടക്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാപിതാകളം  ഭർതാവം  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 സബീദാ ബീവി എ മകള 62

2 റഷീദാ  ബീവി എ മകള 60

3 അബൽസലാം എ മകന 58

4 അബൽ ഷകർ എ മകന 56

5 ഹമീദാ ബീവി എ മകള 53

6 മഹമദ ജൈനദ എ മകന 50
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-24030/21 24-11-2021
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി പിള ആർ  ജയപകാശ

വിലാസം ശീരാമപരം േമവന േകാണം കുവാതകൽ പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയകമാർ െക ,

ജയപകാശ വിലാസം ശീരാമപരം േമവന േകാണം കുവാതകൽ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   പാരിപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

04-2017  -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:B2-24037/21 24-11-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ േമാഹൻദാസ  െകഎം ഭവ

ൻ ജയൻ നഗർ 119 ഓലയിൽ േതവളി po  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകി ഭാരതി പി , െകഎം ഭവൻ

ജയൻ നഗർ 119  ഓലയിൽ േതവളി po  ,  േബാധിപിച അേപക   െകാലം  െവസ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി അമ ഭാര് 76

2 ജയപകാശ െക മകന 56

3 സിന െക മകള 52

4 ജയകമാർ െക മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഭാരതി പി ഭാര് 49

2 വിേഘഷ എം മകന 25

3 ശകി പിയ എം മകള 22
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നമര:B2-24049/21 24-11-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷ  േമലട് പളിയമിൽ െപരിനാട പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തകടവര വിേലജില   പേരതയെട മകള ദിവ് യ , േമലട് പളിയമിൽ െപരിനാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   തകടവര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-05-2021  -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:B2-24122/21 24-11-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഞിത് എൽ രാജ  േഗസ വില

ല  ൈവദ്ശാല  നഗർ  153  ഉളിയേകാവിൽ  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ റി ലീലാമ ,

േഗസ വില ൈവദ്ശാല നഗർ 153 ഉളിയേകാവിൽ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021 -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:B2-24594/21 24-11-2021
 
 െകാലം താലകില   മീനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാമൻ േകാശി  വടേകവീട ചാതനർ

കാരംേകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മീനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനമ മാമൻ , വടേകവീട ചാതനർ കാരംേകാട പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിവ് യ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ രാേജനൻ പിതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:B2-24895/21 24-11-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നേരനനാഥ വി  ൈചതന് ദ്ാര

ക മഠം പെസന് നഗർ 59  േതവളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി െക , ൈചതന് ദ്ാരക മഠം

പെസന് നഗർ 59  േതവളി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-1996 -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. 

 
No: B2-24123/21 24-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shyni kochumman Karumankottu Melathil puthen veedu,

Aduthala p o, Aduthala, Kalluvathukkal Village, Kollam Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before Various purposes  in respect of the legal  heirs of late G. kochumman Karumankottu Melathil

puthen veedu, Aduthala p o, Aduthala who expired on 20-10-2021 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 G. kochumman. 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 , 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

 

1 ശാനമ മാമൻ ഭാര് 63

2 എബി മാമൻ േകാശി മകന 40

3 ഡീന ആശാ മാമൻ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി െക ഭാര് 59

2 വിഷ എൻ മകന 35

3 ലകി എൻ മകള 32

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

1 Shyni kochumman Wife 50

2 Sherin kochumman Daughter 28

3 Shibin kochumman Son 24
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 - 24674/21 25-11-2021
 
 െകാലം താലകില   തകരവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ േഗാപാലകഷനാചാരി ലതാ ഭവ

ൻ െതേകേചരികാഞാെവളി   പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകരവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജി ശീകമാർ, ലതാ ഭവൻ െതേകേചരി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2016 -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. 

 
നമര:ബി 3 -24688/21 25-11-2021
 
  െകാലം  താലകില    പതകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സഷമ   എസ ശീ  വിശാഖം

േവപാലമടപതകളം  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതകളം വിേലജില   പേരതയെട മകള അഖില വി   കമാർ,  ശീ  വിശാഖം

േവപാലമടപതകളം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   പതകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2020  -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:ബി - 24669/21 25-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ ഭാര് 73

2 ജി ശീകമാർ മകന 50

3 ശീലത വി മകള 49

4 ജി ശിവകമാർ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാർ ഭരതാവ 71

2 സചിത വി കമാർ മകള 31

3 അശ്തി വി കമാർ മകള 29

4 അഖില വി കമാർ മകള 25
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  െകാലം താലകില   പരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ െക ബാബ ൈഷന നിവാസ 

കറമണൽ പരവർ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െകഎസ േപമ, ൈഷന നിവാസ കറമണൽ പരവർ പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2015 -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:ബി3 - 24 192/21 25-11-2021
 
  െകാലം  താലകില   മളവന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിളിയനാൾ ആൽതറ മകളിൽ

കാഞിരേകാട  മളവന  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മളവന വിേലജില   പേരതയെട  മകന തങപൻ.  റി,  ആൽതറ മകളിൽ

കാഞിരേകാട മളവന പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   മളവന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം രണ്

ആൺമകളം 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 - 24325/21 25-11-2021
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ ബീവി കിരാലി മOo ഹൗസ പന

ത  പാവിള  അയ  തിൽ  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകഎസ േപമ ഭാര് 64

2 ഷാജ ബി മകന 41

3  ൈഷന ബി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങപൻ മകന 80

2 രാേജനൻ പൗതൻ 54

3 ശശികല പൗതി 52

4 സശീല പൗതി 55

5 ജയചനൻ പൗതൻ 52

6 ഷീബ പൗതി 50

7 സജി കമാർ പൗതൻ 48

8 ഷീജ പൗതി 42
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതയെട മകന മിഖദാദ , കിരാലി മOo ഹൗസ പന

പാവിള അയ തിൽ പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം

മാതാപിതാകളം  ജീവിചിരിപില  ഇല  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 - 24664/21 25-11-2021
 
 െകാലം താലകില   െനടമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ അനീഷ ഭവൻ പഴങാലം

 നലില  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷല കമാരി, അനീഷ ഭവൻ പഴങാലം നലില പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2020 -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 3 - 24374/21 25-11-2021
 
   തിരവനനപരം താലകില  അയിരർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാബ എസ ഊളൻ വിള

േതാണിപാറെനേലറിൽ  ഹരിഹരപരം  തിരവനനപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതകളം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി സിന െക

എസ, അഞ നിവാസ പതകളം  െകാലം,  േബാധിപിച  അേപക   പതകളം,  അയിരർ,  മീനാട  വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് നിസ മകള 58

2 അസറ ബീവി മകള 52

3 നിസാറദീൻ മകന 48

4 അനീസ ബീവി മകള 46

5 അബൽ ഹത് മകന 45

6 ഫിർദൗസ മകള 41

7 മിഥിലാജ മകന 39

8 സമയ മകള 36

9 ബർറത് മകള 34

10 മിഖദാദ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷല കമാരി എസ ഭാര് 48

2 അനീഷ എ മകന 23
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻ െറ മാതാപിതാകൾ 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:ബി3 - 24602/21 25-11-2021
 
 െകാലം താലകില   പതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ വിജയൻ പിള കടമറ വീട പരവ

ർ പത കളം പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിന കമാർ വി, േദവേദയം പതകളം, േബാധിപിച അേപക

പതകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന െകഎസ സേഹാദരി 51

2 സീമ െക എസ സേഹാദരി 45

3 ആർച അനനിരവൾ 27

4 ചന സി എസ അനനിരവൻ 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിന കമാർ വി മകന 43

2 വിേനാദ വി ഇ മകന 41

3  അന വി എൽ മകള 37
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2- 17540/21 13-08-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാറങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. നാരായണൻ കലയത് വീട ,

േപരർ  ,  തടാർേകാണം  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാറങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭാസരാംഗി, കലയത് വീട , േപരർ ,

തടാർേകാണം പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   െകാറങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ 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- 25089/21 26-11-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇരവിപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ. വി, ഭാര് വാസനി എൻ,

ചാതകാട വീട ,  പനണ് മറി നഗർ 73, തടാമല പി ഓ എനീ ആളകളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇരവിപരം വിേലജില   പേരതരെട മകന ഷാല ജി,

ചാതകാട വീട , പനണ് മറി നഗർ 73, തടാമല പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   ഇരവിപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-1989 ലം , ഭാര്  15-

01-2015  ലം  മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പെരതരെട 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- 24180/21 26-11-2021
 
  െകാലം താലകില   മീനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക . എസ വിജയശങർ വലിയ വീട,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസരാംഗി ഭാര് 67

2 സജീവ റാവ . െക. എൻ മകന 37

3 ശാനിനി . െക. എൻ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാല ജി മകന 55
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േകായിപാട  ,  ചാതനർ പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മീനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിത്നാഥ പി, വലിയ വീട, േകായിപാട ,

ചാതനർ പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   മീനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈ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:B2- 24145/21 26-11-2021
 
  ആറിങൽ താലകില    അവനവൻേചരി  വിേലജിൽ   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   നാരായണപിള െക

നാരായണവിലാസംപരവർേകാണം  ,  ആറിങൽ,  അവനവേഞരി  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ

മകന രവികമാർ. എൻ, രാേജന നിവാസ തിരമലാവാരം,  പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് , അവനവേഞരി

വിേലജ ഓഫീസര മാർ  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ ആദ്ഭാര്, മാതാപിതാകൾ 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:B2- 24261/21 26-11-2021
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. എൽ. സരസ്തി അമ േതവാട

ി വീട , P.N.R നഗർ 15, മരതടി , കാവനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതയെട മകള േജ്ാതി എസ, േതാപിൽ നഗർ 88 ,

കരീപഴ െവസ് വാർഡ , േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിത്നാഥ പി ഭാര് 37

2 ശബരീ ശങർ വി മകന 11

3 വിജയലകി അമ മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി അമ ഭാര് 67

2 രവികമാർ എൻ മകന 58
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2- 23696/21 25-11-2021
 
  െകാലം താലകില   ചിറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ബഷീർ നിസാ മൻസിൽ,

കാരംേകാട,  കാരംേകാട  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ചിറകര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജസീന എ .പി,  നിസാ  മൻസിൽ,

കാരംേകാട,  കാരംേകാട പി  ഓ,  േബാധിപിച അേപക   ചിറകര,  ആദിചനൂർ വിേലജ ഓഫീസർമാർ  മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻ്െറ മാതാപിതാകൾ , ഭാര് 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- 24224/21 25-11-2021
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബാഷ ശീവിശാഖ , ശീരാമപരം,

കുവാതകൽ പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരഖ ആർ, ശീവിശാഖ , ശീരാമപരം, കുവാതകൽ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി എസ മകള 57

2 എം .പി ഉതമൻ മകന 55

3 രമ എം കറപ് മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജസീന എ പി മകള 45

2 മിനി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖ ആർ ഭാര് 45

2 ശിവജിത് എസ മകന 23

3 ഷാേരാൺ എസ മകന 15
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നമര:B2- 23885/21 25-11-2021
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനമയമ മഞിനാട് വീട, മീന

ം  നഗർ  81,  കാവനാട  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീേലഖ, മഞിനാട് വീട, മീനം നഗർ

81, കാവനാട പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര, മീനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരഡ യെട ഭർതാവ

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- 22175/21 25-11-2021
 
 കനതർ താലകില   ശാസാംേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാ. േഡാ.  േജാർജ െചറിയാ

ൻ  മൗണ്േഹാെറബ  ആശാമം  ,  മതപിലാകാട  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകല വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ േഡാ.

അബ െചറിയാൻ, വടകൻ പീടിക, െതേകവിള പി ഓ , മണയൽ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മണകല , ശാസാംേകാട

വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-07-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില ,പേരതൻ  അവിവാഹിതൻ 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. 

 
No: B2- 24193/21 26-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Prabha Mohan Mohini, Mayyanad P O, Mayyanadu Village

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

of the legal  heirs of late Sivaprasad Mohan Mohini, Mayyanad P O who expired on 08-09-2021 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 Sivaprasad

Mohan. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents of the deceased

are not alive 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേലഖ മകള 51

2 ശീജയ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജി െചറിയാൻ സേഹാദരൻ 64

2 അബ െചറിയാൻ സേഹാദരൻ 62
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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

 
No: B2- 24130/21 26-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that V. Omana Biju Nivas , Karimpaloor, Puthenkulam P O ,

Parippally , Parippally Village, Kollam Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before Various in respect of the legal  heirs of late V.Sulochanan Chettiyar Biju Nivas , Karimpaloor, Puthenkulam

P O , Parippally  who expired on 02-06-2021 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 V.Sulochanan Chettiyar. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant . Parents of the deceased are not alive. 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 , 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

 

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

1 Prabha Mohan Wife 73

2 Akkoo Mohan Son 51

3 Ajju Mohan Son 48

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

1 Omana .V Wife 59

2 Biju .S Son 36

3 Biji. S Daughter 34
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