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NOTICE

 
നമര:B2-1539/22 07-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പരേമശ്രൻകടി  മാധവം മകാട

വീട , കനിേമൽ േചരി , കാവനാട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകി എം എസ , മാധവം മകാട വീട ,

കനിേമൽ േചരി , കാവനാട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2021 -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:B2-1541/22 07-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഡാമിനിക േജാർജ  േജാർജ  വില

ല ,മാലിേതാപ്  ,  ശകികളങര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാഫിയ െഡാമിനിക , േജാർജ  വില

,മാലിേതാപ് , ശകികളങര , േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2016 -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:B2-1555/22 07-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി എം എസ ഭാര് 54

2 േഗാവിന് പി കടി മകന 33

3 ഗായതി എൽ മകള 30

4 മകന് പി കടി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാഫിയ െഡാമിനിക മകള 48

2 ഡിറ്സി ടീസ െഡാമിനിക മകള 27

3 േഡാളി േറാസ െഡാമിനിക മകള 22
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 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേശാഭനൻ  സക വിലാസം , െതറികഴ

ി ,പാരിപളി പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജാത െക, സക വിലാസം , െതറികഴി ,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 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:B2-1556/22 07-02-2022
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിലാസിനി െക  െതറികഴി പതൻ വീട

,പാരിപളി   ,പാരിപളി   പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗംഗ പി ,  െതറികഴി പതൻ വീട

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2021 -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:B2-1622/22 07-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ സമദ എ  അമീന മൻസി

ൽ , സംഗമം നഗർ 14, പളിേതാടം പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സലീന , അമീന മൻസിൽ , സംഗമം

നഗർ 14, പളിേതാടം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജാത െക ഭാര് 66

2 സിമി പി എസ മകള 42

3  അനിൽകമാർ പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷാംഗദൻ ഭരതാവ 74

2 ഗംഗ പി മകള 45

15th February 2022Revenue Department5519
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-1627/22 07-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ഇളമളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാറാമ  സി  കണകളതിൽ , പനമക്

, െപരമഴ പി ഓ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി   ഇളമളര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഫിലിപ്  വർഗീസ , കണകളതിൽ , പനമക് ,

െപരമഴ പി ഓ  , േബാധിപിച അേപക   ഇളമളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2021 -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:B2-1913/22 09-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹലീമ ബീവി  പണയിൽ പതൻവീ

ട , ൈമലകാട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആദിചൂര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബൽ സതാർ എ ,  പണയിൽ പതൻവീട ,

ൈമലകാട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   ആദിചൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

്ന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-1982 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സലീന ഭാര് 47

2 മിസന എ മകള 26

3 നിസമ എ മകള 23

4 അബൽ റസാഖ എ മകന 20

5 മഹസിന എ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫിലിപ്  വർഗീസ ഭരതാവ 71

2 സംഗീത േറചൽ മകള 39

3 റിറി പി വർഗീസ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൽ സതാർ എ ഭരതാവ 81

2 നാസിമദീൻ എ മകന 50

3 നസീർ എ മകന 48

4 നസീമ ബീവി മകള 48
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നമര:B2-1736/22 07-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസമാൾ  ചലികഴി പരയിടതി

ൽ ,V .K .R .A 24 ,  െകാലം പി ഓ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ എൻ , ചലികഴി

പരയിടതിൽ ,V .K .R .A 24 , െകാലം പി ഓ  , േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2014  -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:B2-1772/22 07-02-2022
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ േഗാപാലൻ  ഇനിര നിവാസ

,മണകാട  ,  വടേകവിള  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജി അനിത , മാധവ വിലാസം , O K R A

113 , ഓലയിൽ ,േതവളി , േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  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. 

 
നമര:B3-1892/22 07-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െനടമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറായി  പി എം  െതേകടത പണയിൽ

വീട  ,നലില  ,  നലില  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

5 നവാസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ എൻ മകന 53

2 കണൻ എൻ മകന 52

3 ശീേലഖ എസ മകള 50

4 േരണക എസ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജി അനിത മകള 60

2   ജി ഇന മകള 53

3 ജി അഭിലാഷ മകന 46

15th February 2022Revenue Department5521
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സശീല ഡാനിേയൽ , െതേകടത പണയിൽ

വീട ,നലില , നലില പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െനടമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2021 -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. 

 
നമര:B2-1792/22 07-02-2022
 
 െകാലം താലകില   മീനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലമ അമ  ആലഴികത്  വടകതിൽ

,മീനാട  ,  െനടേങാലം  പി  ഓ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മീനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന വിജയകമാരൻ നായർ   , ആലഴികത്

വടകതിൽ ,മീനാട , െനടേങാലം പി ഓ    , േബാധിപിച അേപക   മീനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-1795/22 07-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനപൻ െക ജി  വിന , ഗണപത

ി നഗർ 118, താമരകളം , െകാലം പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സ്ർണലത , വിന , ഗണപതി നഗർ

118, താമരകളം , െകാലം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2018 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സശീല ഡാനിേയൽ ഭാര് 46

2 ബിബിൻ േറായി മകന 25

3 എബിൻ േറായി മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരൻ നായർ മകന 65

2 വിജയകമാരി മകള 59

3 ഷീല കമാരി മകള 51

4 കഷകമാർ മകന 49
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സ്ർണലത ഭാര് 71

15th February 2022Revenue Department5523
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-968/22 29-01-2022
 
  െകാലം  താലകില   പരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ  പയറ്  വിള  വീട

, കറമണൽ ബി വാർഡ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീമ എസ , പയറ്  വിള വീട ,  കറമണൽ ബി വാർഡ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2018 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3-1225/22 29-01-2022
 
  െകാലം താലകില   െപരിനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ആനനവലി  അനീഷ ഭവൻ

,െചറമട  ,െവളിമൺ   പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിനാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബാബ വി , അനീഷ ഭവൻ ,െചറമട

,െവളിമൺ  പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െപരിനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2021 -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:B3-1144/22 29-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമാംഗീ മാതാവ 79

2  സീമ എസ ഭാര് 39

3 ൈവഗ കഷ മകള 6

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാബ വി ഭരതാവ 57

2 അനീഷ ബാബ ബി മകന 37

3 ജിഷ ബാബ ബി മകള 34
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 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കരണാകരൻ പിള  കരണാ

നിവാസ , ശിവ നഗർ 44 , പനലതാഴം , കിളിെകാൂർ പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ു  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസമതി  അമ

, കരണാ നിവാസ , ശിവ നഗർ 44 , പനലതാഴം , കിളിെകാൂർ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

12-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3-1194/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   പതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഭാന  ബി െക നിവാസ , ഈഴംവിള

, പതകളം പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഷകമാരി എൽ , ബി െക നിവാസ , ഈഴംവിള, പതകളം പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3-1231/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   െനടമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനമ  പതേവലിൽ വീട , നലില  പ

ി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 െനടമന വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കഞ േമാൻ , പതേവലിൽ വീട , നലില  പി ഓ , േബാധിപിച അേപക

െനടമന വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസമതി  അമ ഭാര് 56

2 കരണ വി െക മകള 30

3 കവിത വി െക മകള 27

4 കണൻ െക മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാരി എൽ ഭാര് 54

2 ഭവ് ബി െക മകള 32

3 ഭവിത് ബി െക മകന 30
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3-1240/22 29-01-2022
 
തിരവനനപരം താലകില   കവടിയാർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ  പാർവതി  C N R A -22 A

,  ചിത നഗർ ,  പടം  പാലസ പി  ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതയെട മകള നിവ് എൻ, കേനൽ വീട N T V നഗർ 88

A ,  കടപാകട പി ഓ  േബാധിപിച അേപക കവടിയാർ  ,   വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2018 -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

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3-1266/22 29-01-2022
 
  െകാലം താലകില   പളിമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻ പിള  പളിമടിൽ വീട

,  പലിയില  ,  നലില  പി  ഓ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ  അമ , പളിമടിൽ വീട , പലിയില ,

നലില പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   പളിമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞ േമാൻ ഭരതാവ 63

2 േറാബിൻ െക മകന 38

3 േറാബിറ് െക മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിവ് എൻ മകള 38

2 എൻ കഷകമാർ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ  അമ ഭാര് 68

2 ബിന വി മകള 49

3 ബിജലാൽ എ മകന 47
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-1306/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   തകരവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമ കമാരി എം എസ  ശീഗേണഷ ,

ഞാറയൽ , തകരവാ ,െപരിനാട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകരവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗേണഷ ശിവപസാദ  , ശീഗേണഷ ,

ഞാറയൽ , തകരവാ ,െപരിനാട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   തകരവ,കഷപരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവം  മാതാ  പിതാകളം  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:B3-1011/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   തേകാവിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ പിള  എൻ  താഴതിൽ

വീട  ,  െവടിലതാഴം  ,  ഡീസന്  ജങഷൻ  പി  ഓ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തേകാവിലവടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവകിയമ ,

താഴതിൽ വീട , െവടിലതാഴം , ഡീസന് ജങഷൻ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   തേകാവിലവടം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാ പിതാകളം അവിവാഹിതനായിരന ഒര മകനം   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:B3-1101/22 29-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗേണഷ ശിവപസാദ മകന 38

2 അഞന എസ പസാദ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവകിയമ ഭാര് 68

2 വിജയൻ പിള മകന 50

3 ബിജകമാർ മകന 48
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 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണികടി  മിഥില ഭവൻ , ഓറിയന

്  നഗർ  70,  പടതാനം  പി  ഓ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതയെട മകള െഫയസി അനമ , മിഥില ഭവൻ ,

ഓറിയന് നഗർ 70 , പടതാനം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവം മാതാ പിതാകളം 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:B3-1124/22 29-01-2022
 
 െകാലം താലകില   പളിമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മന എം  ചരവിള വീട , പനവർ , പലിയി

ല ,പളിമൺ പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിമണ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ േരാഹിണി െക , ചരവിള വീട , പനവർ , പലിയില

,പളിമൺ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   പളിമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:B3-1139/22 29-01-2022
 
  െകാലം താലകില   തേകാവിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകിയമ ജി  മണറ വീട

, തേകാവിൽവടം , മഖതല പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തേകാവിലവടം വിേലജില   പേരതയെട മകള സധാകമാരി ഡി , മണറ വീട ,

തേകാവിൽവടം , മഖതല പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   തേകാവിലവടം,െകാറങര   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021  -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 െഫയസി അനമ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി െക മാതാവ 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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No: B2-1529/22 07-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Vahab  Vazhangal KIzhakkathil ,Njarakkal , Perinad P O ,

Thrikkadavoor , Thrikkadavur 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 Shefeek Vazhangal KIzhakkathil ,Njarakkal , Perinad P O ,

Thrikkadavoor  who expired on 25-09-2021 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 Shefeek. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . Deceased was unmarried 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

 
നമര:B2-1534/22 07-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിഹാബദീൻ  പണയിൽ വടകതിൽ

, കീർതി നഗർ  ,  ആശാമം പി  ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിയാസ , പണയിൽ വടകതിൽ,

കീർതി നഗർ  , ആശാമം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  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. 

 

1 ജയശീ ഡി മകള 60

2 സഷമ ഡി മകള 49

3  ലതാകമാരി ഡി മകള 51

4 സധാകമാരി ഡി മകള 48

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

1 Vahab Father 63

2 Laila Beevi Mother 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിയാസ മകന 47

2 ഹസീന മകള 46

3 അൻസാർ മകന 45

4 സബീന മകള 43

15th February 2022Revenue Department5529
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