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Kollam District
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NOTICE

 
നമര:B2- 23997/21 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   ചിറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േഗാവിനപിള അയണികൽ വീട

,താഴം  സൗത്  ,ചാതനർ  പി  ഓ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജി രാധമ, ,അനിതാ ഭവൻ ,താഴം െതക്

,ചാതനർ, േബാധിപിച അേപക   ചിറകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില

പേരതൻ  സനാൻരഹിതൻ  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:B2-1958/22 03-02-2022
 
 െകാലം താലകില   കുവാതകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ ആർ അഭിരാമം

,ഇളംകളം  ,കുവാതകൽ പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കുവാതകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കവിത സി  , അഭിരാമം ,ഇളംകളം

,കുവാതകൽ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   കുവാതകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ ന

ടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2022 -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:B2-25506/21 03-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിളി എം എസ  അമിളി  ഭവൻ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജി രാധമ ഭാര് 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കവിത സി ഭാര് 48

2 അഭിരാം എ െക മകന 24

3 ശീറാം എ െക മകന 17
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,  ശകികളങര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക രാധാകഷൻ , അമിളി  ഭവൻ , ശകികളങര ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട അവിവാഹിതനായിരന 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. 

 
നമര:B2-577/22 29-01-2022
 
  െകാലം  താലകില   മണകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി  സനേരശൻ ബിന വിഹാർ,

െപരമളിൽ ,  െതേകവിള  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകല വിേലജില   പേരതനെറ മകള വിജയകമാരി എസ, ബിന വിഹാർ,

െപരമളിൽ , െതേകവിള പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   മണകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  ഭാര് , മാതാ

പിതാകൾ 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:B2-1112/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനൽ കമാർ എസ  എസ പി നിവാസ

, ജവാഹർ ജംഗഷൻ , പാരിപളി പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഞയ എസ, എസ പി നിവാസ ,

ജവാഹർ ജംഗഷൻ , പാരിപളി പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   പാരിപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക രാധാകഷൻ ഭരതാവ 68

2   പശാന് ആർ മകന 40

3   േരഷ എ ആർ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി എസ മകള 55

2 ബിന എസ മകള 51

3 ബിന എസ മകള 48
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-2028/22 03-02-2022
 
  െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജന ബാബ പി  വിജയ ഭവൻ

, തകടവർ , കരീപഴ , െപരിനാട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അേജഷ ആർ ബാബ , വിജയ ഭവൻ ,

തകടവർ , കരീപഴ , െപരിനാട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   തകടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  മാതാ

പിതാകൾ 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:B2-1847/22 03-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ശീനാഥ  േകാകാട ശീനിലയം

, ആലാടകാവ നഗർ  244 ബി , കനിേമൽ ,കാവനാട പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപ െക എസ ,

േകാകാട ശീനിലയം , ആലാടകാവ നഗർ  244 ബി , കനിേമൽ ,കാവനാട പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   ശകികളങ

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

ടിയാന    28-12-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഭ പി ഭാര് 43

2  സഞയ എസ മകന 20

3 സഞിത എസ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനനവലി ആർ ഭാര് 54

2  ആരതി ആർ ബാബ മകള 33

3  അേജഷ ആർ ബാബ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജശ്രി അമ മാതാവ 69

2  ദീപ െക എസ ഭാര് 45

3  അനനകഷൻ എസ മകന 14

4   േദവപിയ എസ മകള 12
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നമര:B2-3264/22 04-02-2022
 
  െകാലം  താലകില   ചിറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിർമേലശൻ  െതേകവിള വീട  ,

പാണിയിൽ  േചരി  ,  ചിറകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന എം , െതേകവിള വീട , പാണിയിൽ

േചരി , ചിറകര , േബാധിപിച അേപക   ചിറകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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:B2-1137/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശീധരൻ നായർ  ,ദ്ാരക

മഠതിൽ , േതവളി , ആനനവലീശ്രം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉണികഷപിള , ,ദ്ാരക  മഠതിൽ ,

േതവളി , ആനനവലീശ്രം , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  ഭാര് ,ഒര മകൾ ,

മാതാ പിതാകൾ 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:B2-1143/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനവലി  ആനയടിയിൽ  വീട ,

കാവനാട  ,  കാവനാട  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതയെട മകള ബബിത, െപാരാടത െതാടിയിൽ ,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന എം ഭാര് 70

2  അജീഷ നിർമൽ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശിധരൻ നായർ മകന 65

2  അേശാക കമാർ മകന 62

3 ഗീത എസ മകള 59

4  ഉണികഷപിള മകന 58

5 സിതാര എ പൗതി 45

6 തഷാര എ പൗതി 43
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ൈവദ്ശാല നഗർ 266 , ആശാമം , േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2021 -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 ശരത ചനൻ ഭരതാവ 75

2  ബബിത മകള 42

3   ബിസി മകള 40

4   അച മകന 28
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-1147/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   ഇളമളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലീസ േജാൺ  കേനൽ ഗലിയ വീട

,  പനമക്  ,  െപരമഴ  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളമളര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാർജ േജാൺ , കേനൽ ഗലിയ

വീട , പനമക് , െപരമഴ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   ഇളമളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2021 -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:B2-1154/22 29-01-2022
 
  െകാലം  താലകില    ശകികളങര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എം  സദാനനൻ  പിള

വടകിനഴികത് വീട , െക എസ ഇ ബി നഗർ 53, കനിേമൽ േചരി ,കാവനാട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ശകികളങര  വിേലജില

പേരതനെറ സേഹാദരൻ േഗാവിന പിള എം, പദീപി , കരീപഴ ,കാവനാട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര

,ഉമനർ വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാ  പിതാകൾ  ജീവിചിരിപിലപേരതൻ

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ േജാൺ ഭരതാവ 57

2 േജാവിൻ േജാർജ േജാൺ മകന 26

3 േജകബ േജാർജ േജാൺ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം കഷ പിള സേഹാദരൻ 71

2  സീത േദവി എസ സേഹാദരി 68

3 നിർമല േദവി എസ സേഹാദരി 65

4   േഗാവിന പിള  എം സേഹാദരൻ 62
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നമര:B2-1183/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാഭന െക  താവിട കിഴേകതിൽ ,

കടവർ  ,  െപരിനാട  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശിവദാസൻ , താവിട കിഴേകതിൽ ,

കടവർ , െപരിനാട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   തകടവര , തകരവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -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. 

 
നമര:B2-1198/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ൻ ഗബിേയൽ  സിമി വില

ല  ,കനിേമൽ ,കാവനാട  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി േമാളി , സിമി വില ,കനിേമൽ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2021  -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:B2-1278/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാറങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ മബാറക  പനല പതൻ വീട

, ചനനേതാപ് , ചനനേതാപ് പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാറങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മത് ബീവി , പനല പതൻ വീട ,

ചനനേതാപ് , ചനനേതാപ് പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െകാറങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാ

പിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശിവദാസൻ ഭരതാവ 55

2  ശാരി മകള 31

3  ശാലിനി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േമാളി ഭാര് 60

2 സിനി െസബാസ്ൻ മകള 37

3  സിമി െസബാസ്ൻ മകള 33
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 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:B2-1288/22 29-01-2022
 
  െകാലം  താലകില   ഇരവിപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി  എൽ  സങീർതനം  ,

ആദിചമൻേതാപ് ,താനി ,മയനാട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരവിപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിത z, സങീർതനം , ആദിചമൻേതാപ്

,താനി ,മയനാട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   ഇരവിപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021  -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:B2-1303/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എസ  സലിം  സലിം മനിരം ,

പാരിപളി   ,പാരിപളി  പി  ഓ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഐലിമ െക എസ , സലിം മനിരം ,

പാരിപളി  ,പാരിപളി പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   പാരിപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മത് ബീവി ഭാര് 60

2  ഹാരിസ എ മകന 42

3  ഹനീസ എ മകള 40

4 ഹസീന എ മകള 39

5  ഹസീബ എ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിത z ഭാര് 37

2 ലിനിയ എസ മകള 15

3  െറനാറ എസ മകള 12

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല സലിം ഭാര് 53
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നമര:B2-1321/22 29-01-2022
 
 വർകല  താലകില   െചമരതി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിസി  െക എസ ഭവൻ , പാളയംകന

ു പി ഓ , വർകല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െകാറങര  വിേലജില    പേരതയെട  മകന നിഖിൽ  എസ ,  നിഖിൽ  നിവാസ ,  െകാറങര  ,

ചനനേതാപ്  പി  ഓ ,  േബാധിപിച അേപക   െകാറങര ,  െചമരതി  പയപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2003  -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:B2-1335/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   ചിറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിജി യ  ഷിജി നിവാസ , ചിറകരതാഴം

, ചിറകര പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചിറകര വിേലജില   പേരതയെട പിതാവ വനജാകൻ , ഷിജി നിവാസ , ചിറകരതാഴം , ചിറകര പി

ഓ , േബാധിപിച അേപക   ചിറകര ,പതകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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:B2-1382/22 29-01-2022
 
  െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ സാമവൽ  ഫാതിമ

േകാടജ ,  ഓേപാസിറ്  െമൗന്റ കാർമൽ േകാൺെവന് ,  തങേശരി  പി  ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ

2 ഐലിമ െക എസ മകള 31

3  ഇനിര ഭായ മാതാവ 90

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശിധരൻ ഭരതാവ 72

2  നിഖിൽ എസ മകന 37

3 നിമിഷ എസ മകള 35

4 നിമിഷ എസ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമൽ വിഷ ഭരതാവ 27

2 ൈനഥിക മകള 3
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ഭാര് െമാൈററ ബിജിറ് , ഫാതിമ േകാടജ , ഓേപാസിറ് െമൗന്റ കാർമൽ േകാൺെവന് , തങേശരി പി ഓ , േബാധിപിച

അേപക   െകാലം െവസ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2022 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െമാൈററ ബിജിറ് ഭാര് 62

2   സാൻേജാ രാജൻ മകന 30

4696 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-1388/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമംഗല  വയലിൽ പതൻ വീട

,  ഐലൻഡ  നഗർ  3,  ഉളിയേകാവിൽ  പി  ഓ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി

സകമാരി െക , വയലിൽ പതൻ വീട , ഐലൻഡ നഗർ 3 , ഉളിയേകാവിൽ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െകാല

ം  ഇസ്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-11-2021  -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. 

 
നമര:B2-1414/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മന എസ  കേഷത് വീട , മയനാട പി ഓ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ ആർ , രഘ വിലാസം , മയനാട , േബാധിപിച അേപക   മയനാട വിേലജ

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

12-2021  -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:B3 - 26407/21 22-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകമാരി െക സേഹാദരി 66

2   സഭദ െക സേഹാദരി 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ ആർ ഭാര് 34

2   ശീറാം എം മകന 10

3 ശീഹരി എം മകന 1

4  േബബി പസന മാതാവ 64
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 െകാലം താലകില   പരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനിയമ െക മാരാനഴികം വീട

േകാടപറം പരവർ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരവര വിേലജില   പേരതയെട മകന ശിവപസാദ സി, മാരാനഴികം വീട േകാടപറം പരവർ പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം 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:B2-1432/22 29-01-2022
 
  െകാലം  താലകില    ആദിചൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ  ജി  േയാഹനാൻ,ഭാര്  െജ

സി േയാഹനാൻ  , േസാണി ഭവൻ , ആദിചനൂർ പി ഓ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ആദിചൂര വിേലജില   പേരതരെട മകന േറാണി

േയാഹനാൻ , േസാണി ഭവൻ , ആദിചനൂർ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   ആദിചൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

ിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2021 -ലം ഭാര്

െജസി േയാഹനാൻ  18-12-2020 ലം മരണെപടതായം പേരതരെട 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:B2-1471/22 29-01-2022
 
  െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എഡെബർട്  പനലിേയാൺ

െഫർണാണസ  കണതിൽ വീട ,മീനത് േചരി ,  മകാട ,കാവനാട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ആഗസ എഡെബർട് െഫർണാണസ , കണതിൽ വീട ,മീനത് േചരി , മകാട ,കാവനാട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക

ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശിവപസാദ സി മകന 59

2 പദീപ കമാർ സി മകന 51

3 പകാശ സി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1   േസാണി േയാഹനാൻ മകന 36

2 േറാണി േയാഹനാൻ മകന 35
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-1472/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിതേലഖ  ചിന ഭവൻ , ആേകാലിൽ

േചരി , കടികട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ചിപി സി  ഉണികഷൻ , ചിന ഭവൻ , ആേകാലിൽ േചരി ,

കടികട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   മയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2021 -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:B2-1965/22 03-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി ജറാവാസ പീസ െഹവൻ

,ശകികളങര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതയെട മകന ജറാവാസ േജകബ , പീസ െഹവൻ ,ശകികളങര ,

േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര ,പടം ,വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2004  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ , ഒര

മകൾ  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 ആഗസ എഡെബർട് െഫർണാണസ ഭാര് 59

2 ഷാേരാൺ എഡെബർട് െഫർണാണസ മകള 34

3   ലയണൽ എഡെബർട് െഫർണാണസ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചിന സി ഉണികഷൻ മകള 26

2 ചിപി സി  ഉണികഷൻ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസി  ഏലിയാസ മകള 81

2 ജറാവാസ േജകബ മകന 70

3 േമഴസി െറജാഷ് മകള 68

4  ലിലി ൈകതാൻ മകള 66

5 ഗാഡിസ ബനഡിക് മകള 64

6 എലിസബത് മകള 59
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7 െഹലൻ വില്ം പൗതൻ 42

8 ഹാേരാൾഡ വില്ം പൗതൻ 40
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