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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -8897/ 2021 12-11-2021
 
 പനലര താലകില   വാളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാശാമ  രാജഭവനിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  പേരതയെട െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാളേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാദ െക വി , ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ,  മാതാപിതാകൾ എനിവർ 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:ജി 2 -8818/ 2021 12-11-2021
 
 പനലര താലകില   തിങൾകരികകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ വർഗീസ  കളതപഴ

ചാമകാല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വസത, ബാങ് സംബനമായ ആവശ്തിനം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള പിൻസി സജി , െകാടാരകര താലകിൽ

േകാടകൽ വിേലജിൽ മഞപാറ മലേപരർ തണിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി 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:ജി 2 -6846/ 2021 12-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി േജാർജ് മകള 65

2 േമാളി മകള 60

3 മിനി പദീപ മകള 53

4 വിേനാദ െക വി മകന 51

5 റീനി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിൻസി സജി മകള 39
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 പനലര താലകില   അഞല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം േതാമസ  മാവിള േഷർളി മനിരതിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ െപൻഷൻ കടിശികയം കടംബ െപൻഷൻ എനിവ ലഭികനതിനം മറ് ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഞല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

അനമ േതാമസ , , േബാധിപിച അേപക   അഞല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ േതാമസ ഭാര് 73

2 െഷർളി േതാമസ മകള 53

3 ഷീബാ േതാമസ മകള 51

4 അനിതാ േതാമസ മകള 47

07th December 2021Revenue Department15415
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -9094/2021 12-11-2021
 
  പനലര താലകില   ആര്ങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ,  ഇടപാളയം, ബിജ ഭവൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പനലർ എം എ സി റി േകാടതിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ഇതര ആവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന അനേമാൻ എസ  േബാധിപിച അേപക

ആര്ങാവ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണസർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന  31-08-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികയായി  താെഴ

പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ, മാതാപിതാകൾ, മകൻ ബിജ എനിവർ

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 അനേമാൻ എസ മകന 48
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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-8867/2021 12-11-2021
 
 പനലര താലകില   പനലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ എസ  ശാസാംേകാണം ഗീത

വിലാസം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  കടിശിക  ലഭികനതിനം  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഏലിയാമ  േബാധിപിച അേപക

പനലര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ 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:ജി2-8899/2021 12-11-2021
 
  പനലര  താലകില    വാളേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി  സകമാരൻ  ൈവദ്ൻ

ഐകരേകാണം  മരകൻ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  മറ ്  ഇതര   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന പദീപകമാർ എം എസ   േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2 -9097/2021 12-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ ഭാര് 67

2 ഗീതാേമാൾ മകള 37

3 ബാബ േമാൻ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതമ ഭാര് 81

2 പദീപകമാർ എം എസ മകന 63

3 സജീവകമാർ എം എസ മകന 62

4 ദീപറാണി എം ആർ മകള 58

5 േപംകമാർ എം എസ മകന 50
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 പനലര താലകില   അലയമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി രാമചനൻ നായർ ടിയാൻ ഭാര് ടി

എൻ സാവിതി േദവി  ശീരംഗതിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ സംബനമായം വസ സംബനമായം മറ്

ഇതര  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട  മകൾ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ    30-04-2021  -ലം  7-5-2021-ലം    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. 

 
നമര:ജി2-8165/2021 12-11-2021
 
  പനലര താലകില   അറകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജ്ാതി േഗാപിനാഥ  െപരമണർ

േജ്ാതി ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആശിത നിയമന പദതി പകാരം േജാലി ലഭികനതിനം സർവീസ

ആനകല്ങൾ  ൈകപറനതിനം  േകമനിധി  ആനകല്ങൾ  ൈകപറനതിനം  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മാതാവ ജഗദമ  േബാധിപിച അേപക

അറകല വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  രണം മനം കകികൾ ൈമനറകളം പേരതയെട മാതാവിൻെറ

സംരകണയിലമാണ.   ആശിത നിയമന പദതി  പകാരം  േജാലി  രണാം  കകിക്  നൽകനതിന ഇതര കകികൾ

സമതെമാഴി  നലിയിടളതാണ  .  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി29264/2021 23-11-2021
 
  പനലര താലകില   അഞല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  രാമകഷൻപിള  പനയേഞരി

സതീഷഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  േപാസ്  ഓഫീസ  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സേരഷബാബ ടി ആർ േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികമാർ െക ആർ മകന 62

2 ജയശീ െക ആർ മകള 60

3 ഉദയകമാർ െക ആർ മകന 58

4 രാജലകി െക ആർ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണികണൻ ഭരതാവ 44

2 കാഞന എം െജ മകള 17

3 കിരൺ എം െജ മകന 16

15418 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മനാം കകി രണാം കകിെയ ചമതലെപടതി സർവമക്ാർ

നലിയിടളതാണ. 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 അംബജാകിയമ ഭാര് 74

2 സേരഷബാബ ടി ആർ മകന 46

3 സതീഷ ബാബ ടി ആർ മകന 44
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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-9168/2021 17-11-2021
 
 പനലര താലകില   പനലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   രാജേഗാപാലൻ നായർ  കാഞിരമല

െതകാടിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വാഹനതിെന ഉടമസത മാറനതിനം വസ സംബനമായ

ആവശ്തിനം മറ് ഇതര  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനലര വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര്  ആനി രാജേഗാപാലൻ നായർ േബാധിപിച അേപക   പനലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-9109/2021 17-11-2021
 
 പനലര താലകില   വളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജി റി  പാേചരി െകാചവിള  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആശിത നിയമനപകാരം േജാലി  ലഭികനതിനം ബാങ്,  െപൻഷൻ, മറ്  സർവീസ

ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ് ഇതര  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളേകാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബിന െക  േബാധിപിച അേപക   വളേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ആശിത നിയമന പകാരം  േജാലി  മനാം  കകിക്  ലഭികനതിന ഇതര കകികൾ സമതെമാഴി  നൽകിയിടണ്  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി2-9112/2021 17-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി രാജേഗാപാലൻ നായർ ഭാര് 62

2 അഞ  നായർ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന െക ഭരതാവ 49

2 ശീലകി വി മകള 17

3 ശീഹരി ബി മകന 13
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  പനലര താലകില   കരവാളര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഷറിൻ  േജാർജ്   നരികൽ

െചറപഷതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   KL 25 M 9513   നമർ വാഹനതിെന ഉടമസത  മാറനതിനം

േകാവിഡ മരണവമായി  ബനെപട ആനകല്ം  ലഭികനതിനം  മറ്  ഇതര  ആവശ്തിനം    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവാളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിസി േമരി േജാൺസ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിസി േമരി േജാൺസ ഭാര് 34

2 െഷർവിൻ േജാർജ് െഷറിൻ മകന 8

3 േസറാ  അന  െഷറിൻ മകള 8

4 െടസ അന െഷറിൻ മകള 4

07th December 2021Revenue Department15421
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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
No: G2-309/2021 15-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sindhu Rajan,  Remya Bhavan, Nellimoodu, Kulathupuzha

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

Motor Accident Claim and all other purposes  in respect of the legal  heirs of late     M Raja @ Rajan M,  Remya Bhavan,

Nellimoodu, Kulathupuzha Village, Punalur Taluk who expired on 13-01-2020 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 M Raja @ Rajan M . 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 ,

Punalur within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications

and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

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

1 Sindhu Rajan Wife 50

2 Remya Rajan Daughter 31

3 Rahul Rajan Son 27
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