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Kollam District
Kollam Taluk
NOTICE

07-09-2021

നമര:ബി 2 -18114/ 2021

െകാലം താലകില പാരിപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അേശാകൻ എ എനയാളെട
അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പാരിപളി വിേലജില ബിന പതം പതൻകളം പി ഒ മീനമലം
അമസ വിലയിൽ , േബാധിപിച അേപക പാരിപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
ബിന പതം എസ
ആതിര ബി അേശാക
അമൽ അേശാക
സരസ്തി 'അമ

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
അമ

വയസ
46
25
17
72

പേരതനെറ മാതാവ ജീവിചിരിപണ്.
ൈമനര മകളിുള ലിസില കമ നമര 1 നെറ സംരകണതില
ാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം
േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച
െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
നമര:ബി 2 -18202/ 2021
07-09-2021
െകാലം താലകില മയനാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കനകമ എസ എനയാളെട
അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മയനാട വിേലജില സിജ എസ ഉമയനൂർ എേസറ് പി ഒ
ഉമയനൂർ സിന നിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക മയനാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാ
രണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-07-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
കമ നമര
1
2
3

േപര
സശീലൻ
സിന എസ
സിജ എസ

പേരതനമായള ബനം
ഭരതാവ
മകന
മകന

വയസ
74
42
36

പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി
ലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ
ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന
ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
നമര:ബി 2 -18090/ 2021
07-09-2021

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

7966

KERALA GAZETTE

Part III

____________________________________________________________________________________________________________________________

െകാലം താലകില ഇളമളര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജയൻ െജ പി എനയാളെട
അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഇളമളര വിേലജില ജലജ െപരമഴ പി ഒ ഇളമളർ
ഏറതവഴി വടകതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക ഇളമളര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
ജലജ ആർ
അർജൻ
ആദർശ
െപാനമ

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
അമ

വയസ
44
14
7
71

പേരതനെറ മാതാവ ജീവിചിരിപണ് . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി
ലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ
ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന
ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
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