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NOTICE

 
:ബി3-17508/2021     18-08-2021
 
  െകാലം  താലകില   മളവന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  കമാരൻ  മളവന കവിതയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മളവന വിേലജില   പേരതനെറ മകള േരഖ െക ഒ , മളവന പി ഒ േസാപാനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മളവന

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-08-2010  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ,ഭാര് ജീവിചിരിപില     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. 

 
:ബി3-17506/2021    18-08-2021
 
 െകാലം താലകില   മളവന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന  കണറ പി ഒ മളവന കവിതയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മളവന വിേലജില   പേരതയെട മകള േരഖ െക ഒ , മളവന,േസാപാനംവീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   മളവന വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

01-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില     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. 

 
:ബി3-17696/2021     18-08-2021
 
 െകാലം താലകില   പനയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി ധനപാലൻ  െപരിനാട പി ഒ പനയം

ചിതം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനയംവിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകികടി , െപരിനാട പി ഒ പനയം ചിതം വീടിൽ , േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖ െക ഒ മകള 46

2 അരൺ െക ഒ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖ െക ഒ മകള 46

2 അരൺ െക ഒ മകന 40
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അേപക   പനയം,െനടമന,തകടവർ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള  ഗവെണന്  ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില  ഈ  ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-17745/2021    18-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മളവന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേഞലി  മളവന പി ഒ ,കണറ വഴിതാനത

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മളവന വിേലജില   പേരതയെട മകെന ഭാര്  ഏലിയാമ േമാനചൻ ,  മളവന പി  ഒ  ,കണറ

വഴിതാനത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മളവന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭർതാവ,ഒര മകൻ

ജീവിചിരിപില   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. 

 
:ബി3-17772/2021    31-08-2021
 
 െകാലം താലകില   േപരയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാണി കീറസ  മളവന,കമളം പി ഒ കമള

ം അഖിൽ ഭവനിൽ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േപരയം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കീറസ , മളവന,കമളം പി ഒ കമളം അഖിൽ ഭവനിൽ   ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ലകികടി ഭാര് 76

2 ശീകല എൽ മകള 46

3 ശീകമാർ ഡി മകന 45

4 ശീലത എൽ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസമ മകള 56

2 േറാസമ മകള 54

3 ഏലിയാമ േമാനചൻ മകെന ഭാര് 49

4 േസാജി പൗതൻ 21

5 േസാന പൗതൻ 27
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:ബി3-17839/2021    31-08-2021
 
  െകാലം  താലകില    കിളിെകാൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എം  എൻ േഗാപിനാഥൻ

കിളിെകാൂർ പി  ഒ  ,ൈകരളി  നഗർ 74,സാരള്ം  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിെകാൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േറായി

ജി  എസ  ,  കിളിെകാൂർ  പി  ഒ  ,ൈകരളി  നഗർ 74,സാരള്ം  വീടിൽ  ,  േബാധിപിച  അേപക   കിളിെകാൂര  വില

്േലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 30-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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. 

 
:ബി3-17891/2021    31-08-2021
 
  െകാലം  താലകില    താഴതല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സൗദാബീവി   ഉമായനൂർ

േപരയം,െകാപാറ പടിഞാറതിൽ      എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    താഴതല  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  അൻസാറദീൻ  ,  ഉമായനൂർ

േപരയം,െകാപാറ പടിഞാറതിൽ     , േബാധിപിച അേപക   താഴതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില    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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കീറസ ഭരതാവ 64

2 അഖിൽ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരളാേദവി പി ഭാര് 74

2 രാഹൽ ജി എസ മകന 54

3 േറായി ജി എസ മകന 48

4 രശി ജി എസ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൻസാറദീൻ മകന 48

2 ഷമീന മകള 45

3 അഷറഫ മകന 45

4 സനീർ മകന 43
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:ബി3-1790/2021     31-08-2021
 
 െകാലം താലകില  പതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത് ജി എസ  പതകളം പി ഒ ഇടയാട

ി ശീനിലയതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയപഭ ബി െജ , പതകളം പി ഒ ഇടയാടി ശീനിലയതിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:ബി3-18043/2021    31-08-2021
 
 െകാലം താലകില   പരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാഞന ൈവ  പരവർ,പകളം,സനാമ

ി ഫളാറ്  7 -ൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരവര വിേലജില   പേരതയെട മകള ലതിക കമാരി ,  പരവർ,പകളം,സനാമി ഫളാറ്  7 -ൽ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:ബി3-18046/2021    31-08-2021
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിംകടി എ  വടേകവിള പി ഒ,

എസ  െക  നഗർ  109,പായികളം  ആസാദ  മൻസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉൈമബബീവി ,

വടേകവിള പി ഒ, എസ െക നഗർ 109,പായികളം ആസാദ മൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2021 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീലാേദവിയമ അമ 68

2 ജയപഭ ബി െജ ഭാര് 36

3 പാർതന എസ െജ മകള 11

4 ൈശലൗ എസ െജ മകന 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകണൻ ജി ഭരതാവ 65

2 ശീകല െക മകള 35

3 ലതികകമാരി മകള 33
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉൈമബ ബീവി ഭാര് 69

2 ആസാദ മകന 48

3 അൻസാരി മകന 46

4 അൻസാർ മകന 44
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2/1781/2021     27-08-2021
 
 െകാലം താലകില   ചിറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്േമാഹനൻ  കാരംേകാട വനാവനിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ചിറകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി , കാരംേകാട വനാവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   ചിറകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   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. 

 
:ബി2-17825/2021     23-08-2021
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻകമാർ കമാരൻ  കാവനാട

്  പി  ഒ  രാമൻകളങര  മമതാ  നഗർ  108  അഞലിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസനകമാരി ,

കാവനാട പി ഒ രാമൻകളങര മമതാ നഗർ 108 അഞലിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    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. 

 
:ബി2-17888/2021     27-08-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി ഭാര് 52

2 ഭാഗ് േമാഹൻ മകള 22

3 ഭവ് േമാഹൻ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽ വസനകമാരി ഭാര് 58

2 ബാല േമാഹൻ മകന 43

3 അഞ വി േമാഹൻ മകള 40

26th October 2021Revenue Department9143
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 െകാലം താലകില   മണയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശരത എസ  മണയൽ ഇരവിപരം പി

ഒ െവളിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണയൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരഖാരാജ ആർ എസ , തിരവനനപരം ജിലയിൽ േമനംകളം

കഴകടം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മണയൽ,ആറിപ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ൈമനറിനേവണി അേപക

സംരകക എന നിലയിൽ െമാഴി  ഹാജരാകിയിരന      ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-4881/2021   31-08-2021
 
 െകാലം താലകില   േപരയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകേമാൻ മളവന പി ഒ ഇടയാടി േപരയ

ം  ഇടവഴിവിള  വീടിൽ  നിനം  കമള  വടകതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അശ്ിൻ , മളവന പി

ഒ ഇടയാടി േപരയം ഇടവഴിവിള വീടിൽ നിനം കമള വടകതിൽ , േബാധിപിച അേപക   േപരയം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 
:ബി3-17248/2021     18-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െനടമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ െക  െനടമന പി ഒ നടമ

ന  ,കല്ാണി  സദനതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമന വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ രാധാകഷൻ , െനടമന പി ഒ

നടമന ,കല്ാണി സദനതിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖാരാജ ആർ എസ ഭാര് 29

2 ഋദൽ കഷ എസ മകന 4

3 ജയകമാരി എസ അമ 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന അമ 65

2 അശ്ിൻ മകന 22

3 അശ്ിനി മകള 20

4 േരണക ഭാര് 45
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ജീവിചിരിപില , പേരതൻ അവിവാഹിതനായിരന  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-17264/2021    18-08-2021
 
 െകാലം താലകില   പനയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിപാൽ റി വി  െപരിനാട പി ഒ തറേമ

ൽ പതൻ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ , െപരിനാട പി ഒ തറേമൽ പതൻ വീടിൽ  , േബാധിപിച

അേപക   പന യം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    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. 

 
:ബി2-17287/2021    18-08-2021
 
 െകാലം താലകില   കിഴേകകലട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി േയാഹനാൻ  കിഴേകകലട പി

ഒ െതേകമറി  െകാചമറത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകകലട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിന പി ൈവ , കിഴേകകലട പി ഒ

െതേകമറി െകാചമറത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കിഴേകകലട ശാസാംേകാട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2015  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷൻ െക സേഹാദരൻ 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ ഭാര് 51

2 ഗണപതി എ എസ മകന 29

3 മനശീ എ എസ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി മറിയാമ ഭാര് 63

2 അനിേമാൾ പി ൈവ മകള 42

3 ജിന പി ൈവ മകന 40
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:ബി3-17326/2021    18-08-2021
 
  െകാലം താലകില   തകരവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമ ജി   പാകളം പി  ഒ  തികര

വ വനാവനതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകരവ വിേലജില   പേരതയെട മകന ആനന് കഷൻ , പാകളം പി ഒ തികരവ വനാവനതിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി3-17330/2021     18-08-2021
 
  െകാലം  താലകില   പരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വികമൻ ബി   നടേങാലം  പി  ഒ

നടേങാലംവി  എൽ  ഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പരവര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ലിസി  എസ ,  നടേങാലം  പി  ഒ

നടേങാലംവി എൽ ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   പരവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  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. 

 
:ബി3-17391/2021     18-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െനടമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമണിഅമ ബി  നലില പി ഒ പഴങാല

ം േചാതി നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െനടമന വിേലജില   പേരതയെട മകള അഞ അേശാക ,  നലില പി  ഒ പഴങാലം േചാതി

നിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടമന,െവളിനലർ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനന് കഷണൻ മകന 26

2 ആര് എസ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി എസ ഭാര് 53

2 വീണ വി എൽ മകള 28

3 വിഷ വി എൽ മകന 26
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാക കമാർ ഭരതാവ 55

2 അശ്തി അേശാക മകള 31

3 അഞ അേശാക മകള 29

4 അരൺ അേശാക മകന 29
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-18367/2021     20-09-2021
 
 െകാലം താലകില   കുവാതകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി േതാമസ,ഭാര് അനമ ത

ോമസ   കാരംേകാട  പി  ഒ  വരിഞം  പകാടേശരിയിൽ  നിനം  േപാർട്ബയർ,േപാതാപർ  ,പാേതർഗഡിയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കുവാതകല വിേലജില   പേരതരെട  മകന റി  െജയിംസ ,  കാരംേകാട പി  ഒ വരിഞം പകാടേശരിയിൽ നിനം

േപാർട്ബയർ,േപാതാപർ ,പാേതർഗഡിയിൽ      , േബാധിപിച അേപക   കുവാതകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം 13-10-1976,2-7-

2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതരെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-17421/2021    03-09-2021
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാരൻ നായർ  ശീരാമപരം രശി

വിഹാർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം എസ ശ്ാമളാേദവി  , ശീരാമപരം രശി വിഹാർ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   പാരിപളി,കുവാതകൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-1994 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ജീവിചിരിപില 

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി േജാർജ്കടി മകന 64

2 റി െജയിംസ മകന 61

3 റി േജായി മകന 55

4 റി േജാൺസൺ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം എസ ശ്ാമളാേദവി ഭാര് 63

2 രശി എസ നായർ മകള 34

3 രഞിത് എസ  നായർ മകന 32
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:ബി2-17974/2021      31-08-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയരാജൻ േലാറൻസ  കടപാക

ട ജനനി നഗർ 90 ഷീബ േകാേടജിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാർഗരറ് േജാർജ് , കടപാകട

ജനനി നഗർ 90 ഷീബ േകാേടജിൽ  , േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി 2-17979/2021    31-08-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഹലൻ േജാസഫ  മയനാട പി ഒ കറവി

ള  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകളെട ഭർതാവ േജായി  പി  ജി  ,  മയനാട കാേകാടമല

േകാടിയിൽ കറവിള വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   മയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-1992 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ഒര

മകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2-18030 /2021   01-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മണേടാതരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി മരളീധരൻ  െപരിനാട പി ഒ

പടംതരത്  മൺേടാതരത്  ശ്ാം  നിവാസിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണേടാതരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൽ

നിർമല , െപരിനാട പി ഒ പടംതരത് മൺേടാതരത് ശ്ാം നിവാസിൽ  , േബാധിപിച അേപക   മണേടാതരത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാർഗരറ് േജാർജ് ഭാര് 68

2 ഷീബ വി രാജൻ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജായി പി ജി മകളെട ഭർതാവ 68

2 റീഗൽ േജായി പൗതൻ 40

3 െവൽകിൻ േജായി പൗതൻ 38
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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. 

 
:ബി 2-17280/2021    16-08-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ എൻ  മയനാട പാവിളമക്

ചിറയിൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബി ഇനിര , മയനാട പാവിളമക് ചിറയിൽ വീടിൽ  , േബാധിപിച

അേപക   മയനാട ,തകരവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി 3-17317/2021    16-08-2021
 
 െകാലം താലകില   മീനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി േജാർജ്  ചാതനർ പി ഒ

േകായിേപാട ജിേയാ വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മീനാട  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ജി  േജാർജ ,  ചാതനർ പി  ഒ

േകായിേപാട  ജിേയാ  വിലാസതിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   മീനാട  ,െനടമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽ നിർമല ഭാര് 63

2 ശ്ാം എം എൻ മകന 41

3 ജയറാം എം എൻ മകന 38

4 ജയറാണി എം എൻ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി ഇനിര ഭാര് 73

2 േരഷമ ആർ ചനൻ മകള 46

3 േറാഷ പണികർ മകന 44

4 േരാഹിണി ആർ സി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി േജാർജ ഭരതാവ 79

2 ജയ സാബ മകള 46
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:ബി 2 -17329/ 2021  16-08-2021
 
  െകാലം  താലകില   മണയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബികാേദവി   െകാലം  പി  ഒ

ഉദയമാർതാണപരം,പാണിലഴികത് അംബികാലയതിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണയല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സജീവ ബി വി ,

െകാലം പി ഒ ഉദയമാർതാണപരം,പാണിലഴികത് അംബികാലയതിൽ  , േബാധിപിച അേപക   മണയല വിേലജ

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

02-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

3 േജാൺസൺ ഗീവർഗീസ േജാർജ മകന 44

4 േജാമൻ  േജാർജ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീവ ബി വി ഭരതാവ 51

2 അഖിൽ സജീവ മകന 25

3 അമൽ സജീവ മകന 18
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 2 17395/ 2021  16-08-2021
 
  െകാലം താലകില   ആദിചനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിംകടി ,ഭാര് നബീസബ

ീവി   െകാടിയം  പി  ഒ  തഴതല സിതാര  ജംഗഷൻ വാഴവിള  വീടിൽ    എനയാളകളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിചനൂര വിേലജില   പേരതരെട  മകള

്  ബദറനിസ  ബീവി  ,  തകരവ  വിേലജിൽ  കാഞാെവളി  ചിറയിൽ  പതൻ  വീടിൽ   ,  േബാധിപിച  അേപക

ആദിചനൂര,പനന ,േപാരവഴി ,തകരവ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം    30-11-2000 ലം 26 -1 20 ലം  മരണെപടതായം

പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2- 17611/2021    18-08-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഡി െബനഡിക് രാജാ  കേചരി

പി  ഒ  ,ലകി  നട  പൗർണമി  യിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന െബൻഹർ  േഗാഡസൺ  ബി ,

കേചരി  പി  ഒ ,ലകി നട പൗർണമി യിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ ഭാര് ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസഫിനിസ മകള 56

2 റഷീദ മകള 54

3 ഷംസദീൻ മകന 52

4 ൈലല ബീവി മകള 50

5 ഖദീജ ബീവി മകള 48

6 ബദറനിസ മകള 46

7 മഹമദ മസഫ മകന 44

8 താഹ ഹൈസൻ മകന 42

9 ഹിദായതള മകന 40
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:ബി 2 - 17690 /2021  27-08-2021
 
 െകാലം താലകില   മണയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ  െതേകവിള പി ഒ നനനം

നഗർ 140 ഗീതാഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത , െതേകവിള പി ഒ നനനം നഗർ 140 ഗീതാഭവനിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി 2-1770/ 2021   27-08-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യജിൻ  േബാണപാർട്  േതവളി പ

ി ഒ േതവളി RVCARA 63 A മരിയാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലാലമ യജിൻ , േതവളി മലയിൽ

വീട RVCARA 63 A മരിയാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി 2-17719/ 2021   27-08-2021
 
  െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധസദനൻപിള  കുവാതകൽ

പി ഒ പാമറം െതേകകര പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െബൻഹർ  േഗാഡസൺ  ബി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 56

2 ദീപിക ജി മകള 33

3 ദീപതി ജി മകള 31

4 ദിവ് ജി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലാലമ  യജിൻ ഭാര് 56

2 ജഡിത്   േബാണപാർട് മകള 29
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ വി , കുവാതകൽ പി ഒ പാമ

റം െതേകകര പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പാരിപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി 2-17753/ 2021   27-08-2021
 
 െകാലം താലകില ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജ്ാതി ബാസ  ശകികളങര പി

ഒ പണാഴ കിഴകതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ലീല ,  ശകികളങര പി  ഒ പണാഴ കിഴകതിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാവ  ജീവിചിരിപില  ,പേരതൻ

സനാനരഹിതനായിരന  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2-17799/ 2021   27-08-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാറങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൻസാരി എസ  ചനനേതാപ് പി

ഒ  േകരളപരം  െകാറങര  െതങവിള  പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാറങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സബിതാബീവി എ ,

ചനനേതാപ്  പി  ഒ േകരളപരം െകാറങര െതങവിള പതൻവീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   െകാറങര വിേലജ

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

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ വി ഭാര് 47

2 േമഘ എം എസ മകള 23

3 അമത എം എസ മകള 19

4 സരസംമയമ അമ 93

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 54
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബിതാ ബീവി ഭാര് 36

2 മഹമദ അദിനാൻ എ മകന 13

3 മഹമദ സിദാൻ എ മകന 7

26th October 2021Revenue Department9155
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 2-18040/ 2021   01-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ അമ  ഉമയനൂർ പി ഒ വടക

ുംകര  കിഴക്  ഏറത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന രാഘനാഥൻ സി ,  ഉമയനൂർ പി ഒ

വടകംകര കിഴക് ഏറത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മയനാട, ,അവനവേഞരി,മീനാട ,ചിറകര   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട ഭർതാവം  ഒര മകനം  ജീവിചിരിപില   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2 -18069 / 2021 01-09-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ എസ  െപരിനാട പി ഒ

,നീരാവിൽ  െതേകഴത്  വീടിൽ  നിഖിൽ  നിവാസിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതി ജി , െപരിനാട

പി ഒ ,നീരാവിൽ െതേകഴത് വീടിൽ നിഖിൽ നിവാസിൽ  , േബാധിപിച അേപക   തകടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഘനാഥൻ സി മകന 59

2 ഉഷ സി മകള 57

3 സധാകഷൻ മകന 55

4 ചിന പൗതി 33

5 േരഷമ പൗതി 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി ജി ഭാര് 60

2 നിഖിൽ എസ മകന 35

3 നീത എസ മകള 30
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:ബി 2 -18074 / 2021 01-09-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എൻ േഗാപാലകഷപിള  െപരിനാട

് പി ഒ അഞാലംമട ആർ ആർ നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമനഅമ , െപരിനാട പി ഒ അഞാലംമട

ആർ ആർ നിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   തകടവര ,തിരമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി 2 -18079/ 2021  01-09-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇരവിപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ  മയനാട പി ഒ വലിയവിള ആ

ർ ആർ ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരവിപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷല എസ , മയനാട പി ഒ വലിയവിള ആർ ആർ ഭവൻ ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി 2 -17278 / 2021 16-08-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ എൽ േമരി േഗാൾഡ  ആശാമ

ം  െവസ്  ഡി  ബി  ജീസ െനസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉഷ െസലസിൻ , ആശാമം െവസ്

ഡി ബി ജീസ െനസിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ്,പാങപാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമനഅമ ഭാര് 68

2 രജനികാന് െക ജി മകന 44

3 രഞിത് കമാർ െക ജി മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷല എസ ഭാര് 47

2 േരവതി മകള 27

3 രശി മകള 26
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ഭർതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -18045/ 2021  03-09-2021
 
 െകാലം താലകില   കിളിെകാൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൻ,ഭാര് ഓമന ,  ടി ക

െ എം േകാേളജ പി ഒ കരിേകാട നടേതാട്  വീടിൽ  എനയാളകളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിെകാൂര വിേലജില   പേരതരെട മകന േസതനാ

ഥ എസ , ടി െക എം േകാേളജ പി ഒ കരിേകാട നടേതാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കിളിെകാൂര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

യഥാകമം  09-05-1992-നം 21  -3  -2020  -നം  മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി 3-18104/2021    03-09-2021
 
 െകാലം താലകില   താഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ െക  ഉമയാനലർ എേസറ് പ

ി  ഒ തേകാവിൽവടം പതചിറ തടതിൽ േമലതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താഴതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രതമ എസ ,

ഉമയാനലർ എേസറ് പി ഒ തേകാവിൽവടം പതചിറ തടതിൽ േമലതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   താഴതല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-04-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ െസലസിൻ മകള 63

2 സഭാഷ പീറർ മകന 60

3 ഇസെബല മകെന ഭാര് 53

4 ധന്േമരി പൗതി 28

5 സബിൻ െസലസിൻ േബാസേകാ പൗതി 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസതനാഥ എസ മകന 46

2 ശ്ാംനാഥ എസ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:ബി 3 -18108 / 2021 03-09-2021
 
 െകാലം താലകില   പതകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിളി  പരവർ ഭതകളം നേലറിൽ പി

ഒ ൈഷൻ നിവാസിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈഷൻ എൻ എ , പരവർ ഭതകളം നേലറിൽ പി ഒ ൈഷൻ

നിവാസിൽ  , േബാധിപിച അേപക     പതകളം,വടേകവിള  വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  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. 

 
:ബി 3 -18146 /2021  07-09-2021
 
 െകാലം താലകില   പരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻപിള  െനടേങാലം  പി ഒ

,കനയിൽ,കാവിെൻറ പടിഞാറതിൽ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പരവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  അംബിക സി  ,  െനടേങാലം  പി  ഒ

,കനയിൽ,കാവിെൻറ പടിഞാറതിൽ   , േബാധിപിച അേപക   പരവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി 3-18147/ 2021   07-09-2021
 
 െകാലം താലകില   പരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ ജി  പരവർ പി ഒ കനയിൽ

അശ്തി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

1 രതമ എസ ഭാര് 70

2 ശീേദവി മകള 44

3 ശീലത എസ ആർ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നജം ഭരതാവ 68

2 ൈഷൻ മകന 39

3 വീണ മകള 39

4 േസാണിയ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക സി ഭാര് 49

2 അതല് േമാഹൻ മകള 21

3 അമൽ േമാഹൻ മകന 17
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സർടിഫികറിനായി   പരവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീതാമണി ജി ,  പരവർ പി ഒ കനയിൽ അശ്തി വീടിൽ ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച

് 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. 

 
:ബി 3 -18059/ 2021  07-09-2021
 
 െകാലം താലകില   തകരവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷകമാർ ആർ െക  പാകള

ം മറിയിൽ പാേനാടതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തകരവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രഞർ രേമശ   ,  ചവറ വിേലജിൽ

കളങരഭാഗം മറിയിൽ കപ നിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   തകരവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ

നിയമപരമായി വിവാഹബനം േവർെപടതിടളതാണ  ൈമനർ മകൾ അേപക കകിയെട  സംരകഎയിൽ കഴിഞ്

വരനതം ൈമനറിനേവണി അേപകക സംരകക എന നിലയിൽ െമാഴി ഹാജരാകിയിരനതിനാലം   അതനസരിച

് 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. 

 
No: B3-17515/2020 11-11-2020
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Divya Chitra   Vadakkevila P O Absar ,Vadakkevila Village,

, Vadakkevila 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 Abba Sivasankaran   Vadakkevila P O Absar ,Vadakkevila Village, who

expired on 17-09-2020 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 Abba Sivasankaran . 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 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാമണി ജി ഭാര് 63

2 രജി ജി ആർ മകള 36

3 ദീപ ജി ആർ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതഭായി അമ 72

2 ആഷിക മകള 12
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SCHEDULE

 

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

1 Divya  Chithra Wife 34

2 Aadhi Sankar Son 8

3 Rema Bhargavi Mother 58
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-19116/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മണയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േപമവലി  െകാലം പി ഒ ,മണയ

ൽ ഈസ്, ചായകടമക്,  നിഷ നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണയല വിേലജില   പേരതയെട മകന സാജൻ എസേബാധിപിച അേപക

മണയല വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി സത്േദവൻ ഭരതാവ 78

2 സാജൻ എസ മകന 47

3 നിഷ ദ്ീപകമാർ മകള 43
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-19806/2021 28-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാറങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിന് വി എം  േകരളപരം മണല

ം ജംഗഷൻ വസന നിലയതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അചന വിജയൻ എസ േകരളപരം മണലം ജംഗഷൻ വസന

നിലയതിൽ േബാധിപിച അേപക   െകാറങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതനായിരന 

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞ എസ എൽ അമ 48

26th October 2021Revenue Department9163
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-20588/2021 08-10-2021
 
 െകാലം താലകില   പരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പശാന് ജി  െനടേങാലം പി ഒ  പദീപ

്  േകാേടജിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ദിവ് മരളീധരൻ േബാധിപിച അേപക   പരവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിവ് മരളീധരൻ ഭാര് 36

2 ശിവദത് പി മകന 15

3 വിശ്ജിത് പി മകന 11

4 ശാനകമാരി അമ 71
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 2 -20012/ 2021 28-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മണയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എസ രവീനൻ െകാലം മണയൽ

ഉഷസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണയല വിേലജില   പേരതനെറ മരമകൾ    രമ് എസ ,െകാലം ,മണയൽ  ഉഷസിൽ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ, ഭാര്, ഒര മകൻ എനിവർ ജീവിചിരിപില.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള  ഗവെണന്  ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില  ഈ  ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -19781/ 2021 29-09-2021
 
 െകാലം താലകില   പളിമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താറാഉമ  െവളിചികാല പി ഒ കണമ

ൺ മനീർ മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാഹൽ ഹമീദ ,  െവളിചികാല പി ഒ കണമൺ മനീർ

മൻസിലിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളിമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം

ജീവിചിരിപില  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജ ആർ മകന 45

2 രമ് എസ (മരണെപട മകെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 40

3 േദവനന ബി പൗതി 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹിയാനത് മകള 67

2 ഷാഹൽ   ഹമീദ മകന 62

26th October 2021Revenue Department9165
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 2 -20093/ 2021 30-09-2021
 
 െകാലം താലകില  മണയൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ എൻ  ,െകാലം പി ഒ ,മണയ

ൽ ഈസ് എ ആർ എ -29 വാേഴാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണയൽ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജ നാരായൺ ആർ , െകാലം പി ഒ

,മണയൽ ഈസ് എ ആർ എ -29 വാേഴാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മണയൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ ഭാര് ,മാതാപിതാകൾ എനിവർ ജീവിചിരിപില .  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജ നാരായൺ ആർ മകന 50
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2 -19804/2021 24-09-2021
 
 െകാലം താലകില   പളിമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജഉമ ,  പളിമണ   പി ഒ ,ഇളവർ

ചരവിള പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന കരീം എ , പളിമൺ പി ഒ ,ഇളവർ ചരവിള പതൻ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി3-20676/2021 06-10-2021
 
 െകാലം താലകില   േകാടപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമനാഥൻപിള എൻ , പരവർ പി

ഒ  ,േകാടപറം  ശിവശകിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ പി , പരവർ പി ഒ ,േകാടപറം

ശിവശകിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   േകാടപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 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. 

 
:ബി2-19210/2021 18-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കരീം എ മകന 54

2 അബൾ മതലീഫ മകന 52

3 മസഫ മകന 50

4 ഹൈസൻ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ പി ഭാര് 68

2 സനി രാധൻ മകള 45

3 േസാജ െജ മകള 40
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 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദർശനൻ ആർ  െകാടിയം പി ഒ

,െകാടിയം ,കിഴേകമളവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കുവാതകൽ  വിേലജില  പേരതൻെറ   സേഹാദരി വതല ആർ , അടതല പി

ഒ ,വരിഞം മിനി ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   മയനാട ,കുവാതകൽ ,ചിറകര വിേലജ ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം

  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2020 -ല

മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ

മാതാപിതാകൾ ,ഒര സേഹാദരൻ ഇവർ ജീവിചിരിപില    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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല ആർ സേഹാദരി 69

2 പതജ ആർ സേഹാദരി 65

3 േബബി ഗീത സേഹാദരി 58

4 േചാപി എസ       മരണെപട
സേഹാദരൻെറ

മകന 30

5 ചിപി എസ          മരണെപട
സേഹാദരൻെറ

മകള 24
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