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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 - 23663/21 15-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തേകാവിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലിം എ കനവിള വീട കണനല

്ലർ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തേകാവിലവടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഷീദാ ബീവി, കനവിള വീട കണനൂർ പി ഒ,

േബാധിപിച അേപക   തേകാവിലവടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2021 -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. 

 
നമര:ബി 3 - 26623/21 20-12-2021
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജ േദവി അമ ജി പാർവതി ഭവൻ,

34, വികാസ നഗർ   പടതാനം. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ആർ രാജേശഖരൻ നായർ, പാർവതി

ഭവൻ, 34, വികാസ നഗർ   പടതാനം., േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2018-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 റഷീദാ ബീവി ഭാര് 57

2 റംസി എസ മകള 31

3 തസി എസ മകള 29

4 അബൽ ഷകർ സേഹാദരൻ 72

5 ഫസലദീൻ സേഹാദരൻ 63

6 സൾഫികർ . സേഹാദരൻ 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആർ രാജേശഖരൻ നായർ ഭരതാവ 66

2 പാർവതി . ജി മകള 33

3 രാജാ റാം ആർ നായർ മകന 24
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നമര:ബി3 - 26729/21 20-12-2021
 
 െകാലം താലകില   താഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയലാബിൻ കഴിേവലിൽ ഹൗസ

ഉമയനൂർ എേസറ് പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   താഴതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി എസ,  കഴിേവലിൽ ഹൗസഉമയനൂർ എേസറ

റ  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   താഴതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021 -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 റസിയാ ബീവി ഭാര് 66

2 സീന മകള 53

3 ഷാജി എസ മകന 51

4 ഷീജ മകള 50
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-26225/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാൾസ റി  കലിങൽ വീട മതിൽ പി ഓ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േജാസഫിൻ , കലിങൽ വീട മതിൽ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   തകടവര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-06-2021  -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:B2-26227/21   13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പങജാകിയമ  അന വിഹാ

ർ ശീ ദർഗാ നഗർ 82 ഉളിയേകാവിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന രാേജന പസാദ , അന വിഹാർ ശീ

ദർഗാ നഗർ 82 ഉളിയേകാവിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ്ി,  കരീപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-10-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-26258/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി ബാലാജി റാവ  താമരേശരി മഠം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫിൻ എം ഭാര് 48

2 ഇമാനവൽ സി മകന 23

3 ഫാൻസിസ േസവ്ർ സി മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജന പസാദ മകന 63

2 നിർമല ഭായി മകള 57
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ടി  ഡി  നഗർ  94  കേചരി  വാർഡ എച്  എസ ജംഗഷൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ

ഋഷിേകഷ റാവ , വനാവൻ kchell റസിഡൻസി ഫാറ് നമർ 3b രാമൻകളങര  , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ്

ശകികളങര വഞിയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ ഭാര്  മാതാപിതാകൾ ഒര സേഹാദരൻ

എനിവർ  ജീവിചിരിപില  പേരതൻ  സനാന  രഹിതൻ  ആയിരന  മരണെപട  സേഹാദരന  അവിവാഹിതനാണ  

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:B2-26294/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീശൻ എസ  നാരായണമംഗല

ം  കാവനാട  പി  ഒ  കരീപഴ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ കമാരി , നാരായണമംഗലം

കാവനാട പി ഒ കരീപഴ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

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

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B2-26081/21 13-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Raghuvir Nayak Kausthubh , Lions NarMundakkal West

Mundakkal, Mundakkal 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 Meera Nayak Kausthubh , Lions NarMundakkal

WestMundakkal who expired on 14-05-2021 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 Meera Nayak. 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 th

e 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജി ഋഷിേകഷ റാവ സേഹാദരൻ 71

2 ജി സീമനിനി േദവി സേഹാദരി 85

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ കമാരി ഭാര് 41

2 അഭി േദവ എസ മകന 15

3 അശ്േദവ എസ മകന 19
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SCHEDULE

 
No: B2-25783/21 13-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that ടreekala Baburajan Jaya Bhavanam, Kadavoor, Perinad

PO, Thrikkadavoor, Thrikkadavur 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 Baburajan Sreenilayam, Venganoor who

expired on 24-07-2021 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 Baburajan. 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 fo

r 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:ബി 2 - 25985/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇളമളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താജദീൻ  ഫാതിമ മൻസിൽ കരീപള

ി െപരമഴ പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇളമളര വിേലജില   പേരതനെറ മകള മംതാസ, കടയിലഴികത് വീട, െപരമഴ പി ഒ, കരീപളി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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. 

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

1 Raghuvir Nayak Son 66

2 Sujir Radhakrishna Nayak Son 64

3 Sudha Jayachandra Kini Daughter 63

4 Sheela  V Dange Daughter 61

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

1 Sreekala Baburajan Wife 51

2 Swathi Krishnan B Son 25

3 Sanjai Krishnan B Son 17

4 P.Nalinakshi Mother 76

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി 2 - 25986/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  K N കമാൽ രഹനമൻസിൽമയനാ

ട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിയാസ കമാൽ, രഹന മൻസിൽമയനാട  , േബാധിപിച അേപക   മയനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-10-1999  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേര തെന 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 2 - 25999 |21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസനിത് െക വി , േരാഹിണികടികട

പി  ഒമയനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന കണൻ ബി െസനിത്, േരാഹിണികടികട പി ഒമയനാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2021 -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 - 26039/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മണകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൽഫഡ റി െപമിേനാമണയൽ

1 ആബിദാ ബീവി ഭാര് 71

2 മംതാസ മകള 48

3 നവാസ മകന 46

4 സൽമത് മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െമഹർ കമാൽ ഭാര് 70

2 റിയാസ കമാൽ മകന 43

3 രഹ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന എൻ െക ഭാര് 53

2 കണൻ ബി െസനിത് മകന 26

3 കിരൺ ബി െസനിത് മകന 22

4 ബി നളിനി മാതാവ 89
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െവസ്െകാലം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന പശാന് വിൽഫഡ, െപമിേനാമണയൽ െവസ്െകാലം പ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2021 -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:ബി 2 - 26079/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ ആശാ മനിരംകടമാട

ട  േകാണംപാരിപളി  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാരിപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ചനവലി,  ആശാ മനിരംകടമാട്

േകാണംപാരിപളി പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   പാരിപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2004  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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 2 - 26130 |21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാറങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര എസ കമാർ ഭവൻ േപരർ റി ക

െ എം സി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാറങര വിേലജില   പേരതയെട മകന േസാവൻ േസാം പിബി, കമാർ ഭവൻ േപരർ റി െക എം

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതീഷ വിൽഫഡ മകന 37

2 പശാന് വിൽഫഡ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനവലി ഭാര് 74

2 ശശികമാർ മകന 47

3 അനിൽകമാർ . മകന 45

4 ആശാകമാരി മകള 43

28th December 2021Revenue Department18343
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നമര:ബി 2 - 26131/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാറങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക ബാഹേലയൻ കമാർ ഭവനം,

േപരർ,  റി  െക  എം  സി  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാറങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േസാവൻ േസാം , കമാർ ഭവനം,

േപരർ, റി െക എം സി പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െകാറങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേര തെന 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 2 - 26188/21 13-12-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇളമളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ശീധരൻ മിനി ഭവൻെപരമഴ പി

ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഇളമളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െപാനമ, മിനി ഭവൻെപരമഴ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഇളമളര വിേലജ

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

04-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന 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 േജ്ാതികമാർ ബി മകന 54

2 ഷീബ പി ബി മകള 53

3 ഷിബ കമാർ പി ബി മകന 51

4 സബദി പി ബി മകള 49

5 േസാവൻ േസാം പി ബി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതികമാർ ബി മകന 54

2 ഷീബ പി ബി മകള 53

3 ഷിബ കമാർ പി ബി മകന 51

4 സബദി പി ബി മകള 49

5 േസാവൻ േസാം പി ബി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ െക ഭാര് 77

2 ശീ കണൻ എസ മകന 48
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നമര:ബി3 - 22475/21 20-12-2021
 
 െകാലം താലകില   പണയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സിറാജദീൻ സീഫ മൻസിൽ , കണചിറ

,  െപരിനാട പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പണയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ലരീഫ,  സീഫ മൻസിൽ ,  കണചിറ,  െപരിനാട  പി  ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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:ബി3 - 26211/21 20-12-2021
 
 െകാലം താലകില   താഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െബൽസിത െമനിയാസ ലീന നിവാസ

,  െകാടിയം,  ൈമലകാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താഴതല വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാർജ കടി, ലീന നിവാസ , െകാടിയം,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021 -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. 

 

3 മിനിേമാൾ പി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം ലരീഫ ഭാര് 63

2 സീഫ എസ മകള 42

3 ലീഫ എസ മകള 40

4 ലിബിയ എസ മകള 36

5 അജി മദീൻ സേഹാദരൻ 68

6 ഷാജഹാൻ സേഹാദരൻ 62

7 സലിം സേഹാദരൻ 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ എം േജാർജ് കടി മകന 55

2 േജാസഫ ഷാജി മകന 53

3 ലീന മകള 51
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-26306/21 13-12-2021
 
  െകാലം താലകില   ചിറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥ കറപ്  തണിൽ ചരവി

ള പതൻവീട ഇടവടം ചിറകര po   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതീ ഭായി അമ , തണിൽ ചരവിള

പതൻവീട ഇടവടം ചിറകര po  , േബാധിപിച അേപക   ചിറകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -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:B2-22355/21 15-12-2021
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ അസീസ  വലിയഴത്കി

ഴകതിൽ െസയദലി നിവാസ കനിേമൽ േചരി കാവനാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആരിഫ ,

വലിയഴത്കി ഴകതിൽ െസയദലി നിവാസ കനിേമൽ േചരി കാവനാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

05-2021  -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:B2-18977/21 15-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതീ ഭായി അമ ഭാര് 49

2 േഗാപിക ജി കറപ് മകള 21

3 േജ്ാതിക ജി കറപ് മകള 20

4 പാറകടിയമ മാതാവ 98

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആരിഫ ഭാര് 62

2 നിസാർ മകന 46
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  െകാലം താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ജനാർദനൻ പിള  ഉദയ

ാലയം കമൂർ, അമകടി അമ െതേക പതൻവീട ഉമനർ po   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തി

ന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിചൂര വിേലജില    മകന അജയേഘാഷ ,

കാർതിക  കമൂർ  ആദിചനൂർ  ,  േബാധിപിച  അേപക    ആദിചൂര  കടകാവർ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാ

നിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-1998 ലം ഭാര്

18  -2-  2016  ലം   മരണെപടതായം   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:B2-26395/21 15-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മണകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീജ ഉണികഷൻ  ആറിൻ കനത് വീട

് എം ആർ എ 79 എ മണകൽ െവസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഉണികഷൻ വി ബി , ആറിൻ കനത്

വീട എം ആർ എ 79 എ മണകൽ െവസ് , േബാധിപിച അേപക   മണകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2021 -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:B2-26493/21 15-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവപസാദ , ഹരിദാസിനി പാരിപള

ി  െതാടിയിൽ വീട  വനാവൻ നഗർ 228  കടപാകട എനയാള കളെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില    മകന അനിൽകമാർ , പാരിപളി

െതാടിയിൽ വീട വനാവൻ നഗർ 228 കടപാകട, േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് പാരിപളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 ലം

ഭാര്30-04-2021-ലരണെപടതായം   നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി മകള 66

2 സധർമ േദവി മകള 63

3 ഉദയകമാർ െജ മകന 61

4 അജയേഘാഷ െജ മകന 58

5 പദീപ കമാർ െജ മകന 54

6 അറമഖ ദാസ െജ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ വി ബി ഭരതാവ 52

2 അഖിൽ ഉണികഷൻ മകന 22
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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:B2-26513/21 15-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീറർ റി  േപകൽ െതകതിൽ കരീപഴ

െചരി തകടവർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇമാനവൽ , േപകൽ െതകതിൽ കരീപഴ െചരി തകടവർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:B2-26502/21 15-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഈ െപാടി കഞ്  മമികഴികം മകം

മയനാട  പിഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ, മമികഴികം മകം മയനാട പിഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല എച് മകള 57

2 അനില മകള 56

3 അനിൽകമാർ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇമാനവൽ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 54

2 സജിന മകള 33

3 നൗഷാദ സേഹാദരൻ 56

4 ഫസലദീൻ സേഹാദരൻ 49

5 സജാദ സേഹാദരൻ 50
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-26877/21 21-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േയാഹനാൻ കളീലിൽ വീട , കരീപഴ പ

ി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരികടി, കളീലിൽ വീട , കരീപഴ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   തകടവര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2- 26976/21 21-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മണകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഹർബർട് ലയിസ മാതയ ഷാജി ഭവൻ, ട

ി  ആർ  എ 88,  മണകൽ ഈസ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി സിബിൽ െഫർണാണസ, േഹാളി

ഫാമിലി  േകാേടജ,  തഴതല,  ആദിചനൂർ,  േബാധിപിച  അേപക    ആദിചനൂർ  ഓഫീസര    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2020  -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- 27002/21 21-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി ഭാര് 53

2 മേനാജ മകന 33

3 മഞ മകള 30

4 േബാേസാ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി സിബിൽ െഫർണാണസ ഭാര് 52

2 എൈലൻ േമരി മകള 24

3 േരാഹിത െഹർബർട് ലയിസ മകന 16

18350 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇസായിൽ , ഇസായിൽ മൻസിൽ

,  കസൻറ നഗർ  വടേകവിള പി  ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ, േവളികാട്  പതൻവീടിൽ,

കയാലകൽ ,ഇരവിപരം, േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള , ഇരവിപരം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021 -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- 20342/21 21-12-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇരവിപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി . ഇനിരാഭായി  ,പതീക , എ ആർ 13

5 എ, ഇരവിപരം വാളതംഗൽ പി  ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരവിപരം വിേലജില   പേരതയെട മകള ബീന . ജി. ഐ,  ,പതീക , എ ആർ 135

എ, ഇരവിപരം വാളതംഗൽ പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   ഇരവിപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവ, ഒര മകൻ ജീവിചിരിപില, മരണെപട മകൻ 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:B2- 19213/21 21-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഹതള .എ , സമയ മൻസിൽ

,  േതാപിൽ  നഗർ  98,  കരീപഴ,  കാവനാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അസീന . എ,

,  സമയ മൻസിൽ, േതാപിൽ നഗർ 98,  കരീപഴ, കാവനാട പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 24

2 െഷസ ഇസായിൽ മകള 3

3 അബൽ ഖലാം പിതാവ 70

4 അബസ ബീവി മാതാവ 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ .ആർ. ജി മകന 62

2 ബീന. ജി.ഐ മകള 58
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അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ 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- 24898/21 15-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മീനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപം നസീർ നിഷാ മൻസിൽ താഴം വടക്

ചാതനർ പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മീനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹർബാൻ നസീർ, നിഷാ മൻസിൽ താഴം വടക് ചാതനർ പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2- 26543/21 20-12-2021
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജിത് എസ എസ ,  ശീജിത് ഭവ

ൻ കിഴകേനല ,  കിഴകേനല പി  ഓ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി ശീജ എസ എസ, , തിരവാതിര

,കിഴകേനല ,പാരിപളി, േബാധിപിച അേപക   പാരിപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. പേരതൻ വിവാഹേമാചിതനം സനാന രഹിതനം 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അസീന. എ ഭാര് 49

2 സമയാ നൗഫൽ മകള 29

3 സൽഫിയ . എ മകള 27

4 സബിന . എ മകള 25

5 ഫാതിമ .ആർ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹർ ബാൻ നസീർ ഭാര് 58

2 നിഷാ അജമാൻ മകള 35

3 നിഷാദ എൻ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:B2- 27070/21 20-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ. പസന ചനൻ ചന കിരൺ

, കടപാകട നഗർ 7, കടപാകട പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി .െക. ചനിക , ചന കിരൺ,

കടപാകട നഗർ 7, കടപാകട പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ

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. 

 
നമര:B2- 26774/21 20-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിസി ആൽബി ഷീൻ െഡയിൽ

,  ഈസ് െവസ്  നഗർ 2 ,  തങേശരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന കിസി, ഷീൻ െഡയിൽ, ഈസ്

െവസ് നഗർ 2 , തങേശരി, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2018 -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- 26684/21 20-12-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ േഗാപാലൻ ആലയത

വീട, േകാടയകം വാർഡ, കേചരി പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

1 ശീജ എസ എസ സേഹാദരി 41

2 ശീജയ എസ എസ സേഹാദരി 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി.െക. ചനിക ഭാര് 71

2 ആരതി ലകി ചനകിരൺ മകള 46

3 ആയഷ ചനകിരൺ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന കിസി ഭാര് 49

2 ഇമാനവൽ കിസി മകന 23

3 ആലി കിസി മകള 21

4 ആൽബി കിസി മകന 20
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി, ആലയത വീട, േകാടയകം

വാർഡ, കേചരി പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി ഭാര് 50

2 ആദിത് േഗാപാൽ. എസ മകന 25

3 അകയ േഗാപാൽ. എസ മകന 23
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