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NOTICE

 
നമര:ബി2-16209/2021 20-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ റി  ഉളിയേകാവിൽ

ആരാധന നഗർ 5 മീന വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം  ഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരാഹിണി എൽ , , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച

് 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:ബി2-16965/2021 12-08-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണകറപ് ഭാര് ജാനമ  െപരിനാട

് പി ഒ കടവർ നനനതിൽ നിനം കേചരി പി ഒ െകാലൻെറഴികം േഗാവിന ഭവനിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതയെട

മകന ജയകമാർ െക , ,  േബാധിപിച അേപക   തകടവര ,കളനട വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021 -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:ബി2-18369/2021\ 18-09-2021
 
  െകാലം  താലകില   െകാലം  െവസ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേലഖ ഉമ  തങേശരി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി എൽ ഭാര് -

2 താര റി ആർ മകള -

3 തനജ റി ആർ മകള -

4 ആതിര റി ആർ മകള -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാർ െക മകന 60
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മാേനാപിൽ  പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകള ഫാതിമബീവി , തിരമലവാരം

പനതല േനാർേഗഹൻ മൻസിലിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ്,മയനാട ,ഇരവിപരം ,വടേകവിള  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 16-09-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭർതാവ,  മാതാപിതാകൾ  എനിവർ  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:ബി2-18675 /2021 20-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വലിയമാമടിൽ നിസാം  തടാമല പി ഒ

,പിണയൽേചരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജലീന , , േബാധിപിച അേപക   മയനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ പിതാവ\ജീവിചിരിപില   ൈ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. 

 
നമര: ബി2-18745/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം തളസീഭായി  മയനാട പി ഒ നാരായ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമബീവി മകള 76

2 കമറനിസ െക മകള 72

3 െക െഷറഫദീൻ മകന 71

4 നൗഫൽ എം െക പൗതൻ 45

5 ഷാനിദാ ബീവി പൗതി 42

6 രാജിേമാൾ പൗതി 38

7 സാമിയ പൗതി 38

8 െസ മിയാദ പൗതൻ 35

9 ഷഹാന എസ പൗതി 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആബിദ ബീവി അമ 70

2 ജലീന ഭാര് 40

3 നാജിദ എൻ മകന 20

4 നാജിയ എൻ മകള 19

5 നദിയ എൻ മകള 15
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ണ സദനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ഊർമിള റി  ആർ , , േബാധിപിച അേപക   മയനാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

02-2021  -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:ബി2-18756/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാറങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷവലി ഡി  കഴകടം പി ഒ കരിയിൽ

ശാനിനിേകതനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാറങര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജി റി , േപരർ പഷാലയം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

 വടേകവിള  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2018  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി2-18833/2021 20-09-2021
 
 െകാലം താലകില   പളിമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിജി െജ എസ  െകാലം െനടമന പി

ഒ  മടയാവ  ചരവിള  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ,  ഇരവിപരം വിേലജിൽ   പേരതയെട ഭരതാവ ശീജിത് യ  മയനാട പി  ഒ

വലിയവിള െകാചെകാനയിൽ ,  േബാധിപിച അേപക ഇരവിപരം  പളിമണ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഊർമിള റി  ആർ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി റി മകന 51

2 ൈഷനി റി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജിത് യ ഭരതാവ 35

2 അഭിജിത് എസ മകന 6
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നമര:ബി2-18924/2021 20-09-2021
 
  െകാലം  താലകില   ആദിചനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിതകമാരി   ആദിചനൂർ

പി ഒ ആദിചനൂർ ശീൈകലാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിചനൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന അഖിൽകഷൻ എസ , , േബാധിപിച

്ച അേപക   ആദിചനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനനകഷൻ എസ മകന 33

2 അഖിൽകഷൻ എസ മകന 31
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NOTICE

 
നമര:ബി3-20667/2021 16-10-2021
 
 െകാലം താലകില   മങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽ െക  മങാട പി ഒ മാധവപളിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രശിരാജ ജി , േബാധിപിച അേപക   മങാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2- നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്

30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല

മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-19462 / 2021 30-09-2021
 
 െകാലം താലകില   േകാടപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദ വി  പറവർ പി ഒ േകാടപറ

ം  പനയവിള   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിേനാദിനി വി ബി , േബാധിപിച അേപക   േകാടപറം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-08-2021  -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 േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി2-19812 / 2021 29-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ അമ 75

2 രശിരാജ ജി ഭാര് 45

3 കമൽരാജ എസ മകന 21

4 കാവ്രാജ എസ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദിനി വി ബി ഭാര് 38

2 വസനകമാരി എസ അമ 64

3 ജാനകി വിേനാദ മകള 9

4 സ്ാതി വിേനാദ മകള 5
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 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൽബിൻ െഫർണാണസ  െപരിനാട

മതിലിൽ പി ഒ തകടവർ േമലയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിൽ അേലാഷ്സ  ആൽബിൻ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ ഭാര് ജീവിചിരിപില . അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 3 -20204/2021 13-10-2021
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഹദീൻ എ ബഷീർകടി  വടേകവിള പ

ി ഒ േതജസ നഗർ 185 ഷാരി മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷാഫി എസ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021  -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:ബി2-18925/ 2021 20-09-2021
 
  െകാലം താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സതീഷകമാർ  ആദിചനല

ൂർ പി ഒ ആദിചനൂർ ശീൈകലാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായ

ി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിചൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഖിൽ കഷൻ എസ , , േബാധിപിച

്ച  അേപക   ആദിചൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ ഭാര്  മാതാവ എനിവർ ജീവിചിരിപില  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലിസ േമാറിസ മകള 60

2 വർകി ആൽബിൻ മകന 57

3 അനിൽ അേലാഷ്സ  ആൽബിൻ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാരിദ ഭാര് 63

2 മഹമദ  ഷാ രി എസ മകന 42

3 മഹമദ ഷാഫി എസ മകന 39
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: ബി2-18929/2021 20-09-2021
 
  െകാലം താലകില   ആദിചനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിേലാഫർ  െവളിചികാല പി

ഒ  കണമൺ കടപരയിടം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിചനൂര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ റഹിം , , േബാധിപിച അേപക

 ആദിചനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:ബി2-18458/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലർദ് കിസഫർ  െകാടിയം പി ഒ തഴത

ല സിനി േകാടജിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മാതയസ കിസഫർ ,േബാധിപിച അേപക   മയനാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനനകഷൻ എസ മകന 33

2 അഖിൽ കഷൻ എസ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹിം എ ഭരതാവ 61

2 സാദിഖ ആർ മകന 39

3 ദിൽഷാദ ആർ മകന 37

4 ൈനസാം ആർ മകന 35

5 ജാഫർ ആർ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഹലൻ മാതയ മകള 53

2 സിന മകള 51

3 മഞ സി മകള 48

4 മാതയസ കിസഫർ മകന 46

5 േറാജൻ കിസഫർ മകന 44
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2-18951/2021 20-09-2021
 
 െകാലം താലകില   ആദിചനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥകറപ്  െവളിചികാല

പി  ഒ  കണമൺ നടയിൽ പടിഞാറതിൽ പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിചനൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജഗദമ ,

, േബാധിപിച അേപക   ആദിചനൂര  കളകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ 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:ബി2-18985/ 2 021 20-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മണയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ശീധരൻ  െകാലം പി ഒ മണയ

ൽ ഈസ് എ ആർ എ 2 ശീസധയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധാമ ആർ , , േബാധിപിച അേപക

മണയല വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:ബി2-19008/2021 20-09-2021
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജേശഖരൻ എം  പതൻകളം പി ഒ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജഗദമ ബി ഭാര് 76

2 ബിന ജി െജ മകള 49

3 ൈബജ ജി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ സധാമ ഭാര് 64

2 റിമി എസ മകള 46

3 റിമിൽ എസ മകന 41
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കരിമലർ  ആർ പി  സദനതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞിത രാജ , േബാധിപിച അേപക

പാരിപളി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:ബി2-19066/2021 20-09-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇളമളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതണി ചാേകാ  െപരമഴ പി

ഒ  കണറ  വാലവിള  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളമളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനിേമാൾ , , േബാധിപിച അേപക

ഇളമളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി2-19120/2021 20-09-2021
 
  െകാലം  താലകില   െകാലം  െവസ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമഴസി  േജാൺ  വാടി

ൈകകളങര െവസ് കഴിയിൽ പരയിടം,  േറായ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന േറായി

േജാൺ , , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി എസ ഭാര് 59

2 രഞിത രാജ മകന 35

3 രജിത രാജ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനിേമാൾ ഭാര് 46

2 ബിബിൻ  മാതണി മകന 23

3 എബിൻ മാതണി മകന 17

4 ആൽബിൻ മാതണി മകന 15
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി2-19125/2021 20-09-2021
 
  െകാലം  താലകില   മണയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േയശരാജ  െതേകവിള  പി  ഒ

േപാളയേതാട എ ആർ എൻ 17 കപയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അൽേഫാൺസ , , േബാധിപിച അേപക

 മണയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021  -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:ബി2-19190/2021 18-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എം ഹനീഫ   േതവളി പി ഒ ട

ി  ആർ  എ  75  സലിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ ഹനീഫ , , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച

് 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറനി ബാബ മകള 51

2 റബി േബാണിസ ലാൽ മകള 49

3 േറായി േജാൺ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൽേഫാൺസ ഭാര് 67

2 െഡാമനിക സാവിേയാ മകന 45

3 ഫാൻസിസ െജ മകന 43

4 േമരി ൈഷനി ദാസൻ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഹനീഫ ഭാര് 80

2 സലില ഷകർ മകള 60

3 സൽഫികർ ഹനീഫ മകന 58

4 ആസിഫ ഹനീഫ മകന 56
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-19384/21 01-10-2021
 
  െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ െക സേരാജിനി

മനിരംവനാവൻ  നഗർ  59കടപാകട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനനവലി

െക, സേരാജിനി  മനിരംവനാവൻ നഗർ 59കടപാകട,  േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻ്െറ മാതാ പിതാ കൾ 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. 

 
No: B2-18856/21 20-09-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Sujatha  Moolayil  PadinjattathilUpasana Nagar 20

Contontment North, KollamEast Village, Kollam Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before Various Purpose in respect of the legal  heirs of late G Surendran ,Moolayil PadinjattathilUpasana Nagar

20Contontment North who expired on 15-02-2021 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 G Surendran. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . The deceased was childless. Mother is not alive. Hence, it is proposed to issue a lega

l 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 Tahsildar , 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

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനനവലി െക ഭാര് 74

2 സലില എ മകള 50

3 സജീവപതനാഭൻ മകന 48

4 സാബപതനാഭൻ മകന 47

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

1 Sujatha Wife 57
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-19171/21 03-11-2021
 
 െകാലം താലകില   മളവന വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  േയാഹനാൻ ജി പാവിളപതൻവീടമള

വന  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മളവന വിേലജില   പേരതനെറ മകള േറാസ ലാന്  െജ,  പാവിള  പതൻവീടമളവന പി  ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21/05/2012   -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസാന് െജ മകള 23

2 േറാഷൻ ൈവ മകന 21
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3 - 19124/21 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   തകരവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിരാഭായ കായൽവാരം വീടചരാട്

പാകളം  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകരവ വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിനേമാൾ, മാളവിക ഭവനംപാകളം, േബാധിപിച അേപക

 തകരവ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3- 19174/21 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   പളിമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാമതി അമ പനപാവിൽ വീടിൽ

കണനൂർ  (വഴി)പളിമൺ പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിമണ വിേലജില   പേരതയെട മകള വസനകമാരി ജി, സിതാരപളിമൺ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീതാമണി മകള 40

2 ബിന േമാൾ മകള 39

3 ചിഞ േമാൾ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി മകള 64

2 ജയകമാർ മകന 62

3 കഷകമാർ മകന 58

4 അനിൽ കമാർ മകന 55

5 കഷകമാരി മകള 53

6 വിജയകമാർ മകന 50

7 ശീകമാർ മകന 46
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നമര:B3-19185/21 08-10-2021
 
  െകാലം താലകില   തഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി.മീരാസാഹിബ െതാടിയിൽ വീട

പാലതറതടാമല പി ഒഉമയനൂർ എസേററ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതി

നായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തഴതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൗദാബീവി എച്, െതാടിയിൽ വീട

പാലതറതടാമല പി  ഒഉമയനൂർ എസേററ്,  േബാധിപിച  അേപക   തഴതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേര തെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാബീവി എച് ഭാര് 74

2 ൈലലാബീവി എം മകള 54

3 െനജിമ എം മകള 49

4 ഷീജ എം മകള 48
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NOTICE

 
നമര:ബി2-19136/ 2021 20-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം േജകബ , േതവളി പി

ഓ  ,ഓലയിൽ  ഷാജി  വിലയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി  എ വതമ ,േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2019 -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:ബി2-18928/ 2021  20-09-2021
 
  െകാലം  താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  െക േജാർജ കടി,   െകാ

ലം ആദിചനൂർ പി ഒ, പാവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിചൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാജ ജി , , േബാധിപിച അേപക

ആദിചൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2021  -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:ബി2 -19211 /2021 18-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി എ വതമ ഭാര് 66

2 റാഷ േജകബ മകള 37

3 െറസി േജകബ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലികടി ഭാര് 66

2 സജ ഷാജി മകള 47

3 സാജ ജി മകന 45

4 സാബ  േജാർജ മകന 41

11034 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



  െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശശി   കാവനാട പി  ഒ

മീനതേചരി  ,കടപഴ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഷകമാരി , , േബാധിപിച അേപക

ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 2-19282/2021 18-09-2021
 
  െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലമാൻ കഞ്  ഉമയനൂർ പി

ഒ,മകടയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അൻസാരി എസ , , േബാധിപിച അേപക   മയനാട വിേലജ

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

07-2015  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ ഭാര്യം 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:ബി 2-19633/ 2021 20-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൽബി ബനഡിക് , തങേശരി പ

ി ഒ കടപറം പറേമാക് ഇസാകി പറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനിത ആൽബി , , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി കഷകമാരി ഭാര് 71

2 നിഷ െക മകള 45

3 നിത് ശശി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ നസിറദീൻ മകള 48

2 സാബ എസ മകന 46

3 ൈഷലജ എസ മകള 43

4 അൻസാരി എസ മകന 41
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത ആൽബി ഭാര് 42

2 െചൽസി ആൽബി മകള 21

3 െസഫിൻ എ മകന 20
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2-19665/ 2021 20-09-2021
 
  െകാലം താലകില   മണയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ പി   െകാലം,കപലണിമക

്  മൻസിപൽ  േകാളനിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     മണയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചിതകല, , േബാധിപിച അേപക

മണയല വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021  -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:ബി2-18272/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   പനയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനിഅമ, െപരിനാട പി ഒ ,കണചി

റ  മംഗലേശരിൽ  പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനയം വിേലജില   പേരതയെട മകന ആർ ജയകമാർ, , േബാധിപിച അേപക

പനയം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-18513/2021 10-09-2021
 
  െകാലം  താലകില    വടേകവിള  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േദവകിയമ,  കിളിെകാൂർ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പളനി അമ അമ 55

2 ചിതകല ഭാര് 22

3 ബിന രാജ മകന 1 1/2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാർ മകന 61

2 ജയകമാർ മകന 59

3 ശീേദവി മകള 51
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പി  ഒ  ,പനലതാഴം,  പലരി  നഗർ 112  ,വലിയവിള  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വടേകവിള  വിേലജില   പേരതയെട മകള സിന

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-18821/2021 18-09-2021
 
 െകാലം താലകില   തഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീശൻ ജി  െകാടിയം പി ഒ തഴത

ല ഓർകിഡിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തഴതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈശലകമാരി , , േബാധിപിച അേപക   തഴതല വിേലജ

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

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില\ അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

്  ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-18843/2021  18-09-2021
 
 െകാലം താലകില   തകരവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ പി, അഷമടി പി ഒ ഉതാടം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകരവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിപിൻ എച് , േബാധിപിച അേപക   തകരവ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

06-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന മകള 49

2 േഗാകൽ കഷൻ പൗതൻ 22

3 േസഹ പൗതി 19

4 മന പൗതൻ 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈശലകമാരി ഭാര് 53

2 ദീപക എസ എസ മകന 32

3 ഐശ്ര് എസ സതീശൻ മകള 24
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നമര:ബി3-18847/2021 18-09-2021
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ,  വടേകവിള പടതാനം പി

ഒ  പടിഞാേറ പതൻപര വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന വി ,  േബാധിപിച അേപക

വടേകവിള  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജാഭായി ഭാര് 60

2 വിപിൻ എച് മകന 36

3 വിജി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന വി ഭാര് 67

2 വിേനാദ ആർ മകന 43

3 സേനാഷ ആർ മകന 41

4 രജനി ഒ മകള 39
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NOTICE

 
നമര:ബി3-18919/2021 18-09-2021
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലിം എസ,  വടേകവിള പി ഒ കസൻറ

്  നഗർ  131  ഇ  ,ഇഷാൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതനെറ മകന നസീബ സലിം, േബാധിപിച അേപക

വടേകവിള  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-18994/2021 18-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െനടമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനപസാദ, െനടമന പി ഒ ഇളപവി

ള  െതകതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയകല ബി , , േബാധിപിച അേപക   െനടമന വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

  ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-19035/2021 18-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നർജിഹാൻ ഭാര് 66

2 നസീബ സലിം മകന 43

3 നജീബ സലിം മകന 40

4 നിൻസി ഫാതിം മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകല ബി ഭാര് 48

2 വിഷണ വി ആർ മകന 28

3 അശ്തി വി ആർ മകള 25
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 െകാലം താലകില   തകരവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ,  പാകളം പി ഒ പാകളം

കാകേതാടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകരവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന , േബാധിപിച അേപക   തകരവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻെറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-19043/2021 18-09-2021
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  ,െകാലം,അയതിൽ വയലി

ൽ പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജീഷ , േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

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

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ ഭാര്യം  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:ബി 3-16901/2021 11-08-2021
 
 െകാലം താലകില   മളവന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജേയാൻ കളീറസ,  കണറ അലിൻഡിന

ു സമീപം, ജയ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളവന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാൻറീന   ചാൾസ , , േബാധിപിച അേപക   മളവന വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻ സനാനരഹിതനായിരന   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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 81

2   പമീള സേരഷ മകള 58

3 അമിളി മകള 53

4 ബിന മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ മകന 33

2 അജീഷ മകന 30

3 വിജീഷ മകന 27
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 3-18203/ 2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   പരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ േഗാപാലൻ ,പറവർ,കറമണൽ

ബനിയാസ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജി േമാഹൻദാസ ,കറമണൽ ഓംശാനി ഭവൻ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച

് 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാൻറീന   ചാൾസ ഭാര് 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവരാജൻ മകന 73

2 േമാഹൻദാസ മകന 71
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-21640/2021 26-10-2021
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസീനബീവി  അയതിൽ പി ഒ ഉഷസ

് നഗർ 61  വിളയിൽ പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ൈസനലാബീൻ , അയതിൽ പി ഒ

ഉഷസ് നഗർ 61 വിളയിൽ പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 2-20694/2021 12-10-2021
 
  െകാലം  താലകില   െകാലം  െവസ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനക പി  ഉണിതാൻ

തിരമലവാരം പി ഒ ൈകകളങര േനാർത് ആർ എൻ ആർ എ 8, െകാചിെലഴികത്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാലം  െവസ്  വിേലജില

പേരതയെട മകള ശീരഞിനി സി , തിരമലവാരം പി ഒ ൈകകളങര േനാർത് ആർ എൻ ആർ എ 8, െകാചിെലഴികത്

, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി2-20695/2021 12-10-2021
 
  െകാലം  താലകില   െകാലം  െവസ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ ഉണിതാൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനലാബീൻ എ ഭരതാവ 57

2 ഷംനാേമാൾ എച് മകള 28

3 ഷാജഹാൻ എസ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീരഞിനി സി മകള 43
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തിരമലവാരം  പി  ഒ  ൈകകളങര േനാർത്  െകാചിെലഴികത്  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ

മകള ശീരഞിനി സി , തിരമലവാരം പി ഒ ൈകകളങര േനാർത് െകാചിെലഴികത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്  മാതാപിതാകൾ എനിവർ ജീവിചിരിപില 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി2-19628/2021 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   മണേടാതരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സചസിൽ സബമഹണ്ൻ എസ

 പടം  തരത്  പി  ഒ  പടം  തരത്  െവസ്  സചസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണേടാതരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക , ,

േബാധിപിച അേപക   മണേടാതരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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:ബി2-20949/2021 16-10-2021
 
  െകാലം  താലകില   കുവാതകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാമനൻ  കുവാതകൽ

പി ഒ കുവാതകൽ സിനി ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കുവാതകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  റേബകാമ ,  കുവാതകൽ

പി ഒ കുവാതകൽ സിനി ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   കുവാതകല, കടയൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാന

തിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2011 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീരഞിനി സി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക പി ഭാര് 62

2 സശീൽകമാർ എസ മകന 38

3 സനിജ സി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 റേബകാമ ഭാര് 69

2 സിനി മകള 35

3 ൈഷനി മകള 33
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3- 19179/21 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   െപരിനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവ കമാർ എൻ മകളവിള കിഴകതി

ൽ െവളിമൺ െവസ് പി ഒ െപരിനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന എസ, മകളവിള കിഴകതിൽ

െവളിമൺ െവസ് പി ഒ െപരിനാട, േബാധിപിച അേപക   െപരിനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2021 -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- 19184/21 01-10-2021
 
  െകാലം താലകില   തഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ പിള ബി  സേരാവരം

േപരയംഉമയനൂർ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവ

കാശ സർടിഫികറിനായി    തഴതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േരഷ ആർ, സേരാവരംേപരയംഉമയനൂർ പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന എസ ഭാര് 47

2 ആർച എസ മകള 20

3 അകയ എസ മകന 13

4 ലീലാ ഭായി അമ അമ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഷ ആർ ഭാര് 34

2 അനാമിക മകള 5

3 അവനിക മകള 5

4 വസനകമാരി അമ 65
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നമര:B3 - 19187/21 01-10-2021
 
  െകാലം താലകില   തഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഷമ ഒ മേഹശ്രാലയംവടേക

ൈമലകാടകണനൂർ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തഴതല വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാൻ സേരനൻ നായർ, മേഹശ്രാലയം

വടേക ൈമലകാടകണനൂർ പി ഒ,  േബാധിപിച അേപക   തഴതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 - 19187/21 01-10-2021
 
  െകാലം താലകില   തഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഷമ ഒ മേഹശ്രാലയംവടേക

ൈമലകാടകണനൂർ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തഴതല വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാൻ സേരനൻ നായർ, മേഹശ്രാലയം

വടേക ൈമലകാടകണനൂർ പി ഒ,  േബാധിപിച അേപക   തഴതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 - 19205/21 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   തഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനനനൻ പിള തിേവണിപാർക്

മക്വടകം കര കിഴേക േചരി ,തഴതലഉമയനൂർ എേസറ് പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ത

ിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തഴതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി ഗിരിജ,

തിേവണിപാർക് മക്വടകം കര കിഴേക േചരി ,തഴതലഉമയനൂർ എേസറ് പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   തഴതല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരനൻ നായർ ഭരതാവ 74

2 ഷാൻ സേരനൻ നായർ മകന 39

3 സാവൻ നായർ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരനൻ നായർ ഭരതാവ 74

2 ഷാൻ സേരനൻ നായർ മകന 39

3 സാവൻ നായർ മകന 37
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മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേര തെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3- 19246/21 01-10-2021
 
  െകാലം  താലകില   പതകളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി  പറണകളത്  വീട

പതകളംപതൻകളം  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതകളം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബലഭദൻ, പറണകളത് വീട

പതകളംപതൻകളം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   പതകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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- 19266/21 01-10-2021
 
  െകാലം  താലകില   േകാടപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയശീ എസ വാഴവിള  വീട  

േകാങാൽപരവർ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാടപറം  വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീരാഗ പിള,  വാഴവിള  വീട  

േകാങാൽപരവർ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   േകാടപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഗിരിജ എ ഭാര് 58

2 പശാന് എസ മകന 34

3 ഐശ്ര് ബി എസ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബലഭദൻ ഭരതാവ 67

2 സനിത മകള 39

3 സജിത മകള 37

4 സരിത മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷ പിള ഭരതാവ 59

2 ശീ രശി പിള മകള 24
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നമര:B3 - 19280/21 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   െനടമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷംനാദ എസ ചരവിള കിഴകതിൽ

മഞകരെനടമന  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമന വിേലജില   പേരതനെറ അമ ഉൈസബ ബീവി, ചരവിള കിഴകതിൽ

മഞകരെനടമന പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െനടമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:B2-19367/21 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   െനടമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.െക അലകാണർ അലകസ ഭവൻ

െനടമന പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െനടമന വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനപ അലകസ, അലകസ ഭവൻെനടമന പി  ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:B2-19382/21 01-10-2021
 
  െകാലം താലകില   കിളിെകാൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യതീനൻ ജി ൈതപയംകും

താഴം  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിളിെകാൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക സധർമ, ൈതപയംകും താഴം പി ഒ, േബാധിപ

്പിച അേപക   കിളിെകാൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

3 ശീരാഗ പിള മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉൈസബ ബീവി അമ 60

2 ഷാനിബ ഭാര് 35

3 സജീർ എസ സേഹാദരൻ 37

4 ഷിബിന എസ സേഹാദരി 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനപ അലകസ മകന 37
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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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സധർമ ഭാര് 47

2 അഭിലാഷ ൈവ മകന 41

3 അശ്തി യതീനൻ മകള 33
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-19421/21 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   െപരിനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകറിയ പനരധിവാസ േകാളനി

െപരിനാടെവളിമൺ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നസീറ എസ, പനരധിവാസ േകാളനി

െപരിനാടെവളിമൺ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െപരിനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -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:B2-19430/21 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   പളിമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഷരീഫാ ബീവി പളി െതകതിൽ

െവളിചികാല  പി  ഒ  പളിമൺ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന സജീവ, പളി െതകതിൽെവളിചികാല പി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത ,

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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീറ ഭാര് 42

2 മഹമദ ഷാഫി മകന 19

3 മഹമദ ഫതഹദീൻ മകന 15

4 അബൾ റഹീം അചന 67

5 നബീസ ബീവി അമ 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീവ മകന 44

2 സകീർ മകന 42

3 ൈഷലജ മകള 46

4 സകീന ( ഷകീല ) മകള 39
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നമര:B2-19443/21 08-10-2021
 
 െകാലം താലകില   തകരവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതികടി അമ.പി പഴിഞിയിൽ വീട

െതേകേചരികാഞാെവളി  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകരവ വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽ കമാർ എ.ജി, നനനംെപരിനാട പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:B2-19452/21 08-10-2021
 
 െകാലം താലകില   മങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗതൻ അഞ ഭവൻ  ചാതിനാംകളം

ചനനേതാപ് പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി   മങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി, അഞ ഭവൻ  ചാതിനാംകളംചനനേതാപ് പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 - 19518/21 08-10-2021
 
 െകാലം താലകില   തഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ ശീവിലാസംപതചിറഉമയ

നൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായ

ി   താഴതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ ആർ, ശീവിലാസംപതചിറഉമയനൂർ, േബാധിപിച അേപക   തഴ

തല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിതകമാരി എ എസ മകള 53

2 സനിൽ കമാർ എ.ജി മകന 52

3 അനിൽകമാർ എ.ജി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി ഭാര് 46

2 അഞ മകള 23

3 ആര് മകള 21

4 രാധാമണി അമ 64
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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 - 19553/21 29-09-2021
 
  െകാലം  താലകില    മളവന  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശിവകമാർ  എസ ഇടയില  വീട

തണിേകാടകണറ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളവന വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി ശിവകലഎസ, പദീപ ഭവനംചിറമല

കിഴേക കലട, േബാധിപിച അേപക   മളവന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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:B2-19647/21 29-09-2021
 
 െകാലം താലകില   കിളിെകാൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതി അരൺ നിവാസേകാത

േത് നഗർകടപാകട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിളിെകാൂര വിേലജില   പേരതയെട മകള േശാഭന എസ, അഞ ഭവൻൈകരളി നഗർകല

ും താഴം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   കിളിെകാൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

്ന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത

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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ആർ ഭാര് 53

2 രമ് രേമശ മകള 36

3 രഞിത് ആർ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാടിയമ അമ 60

2 കാശിനാഥൻ മകന 16

3 ശിവനാഥ മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള േദവി മകള 63

2 പകാശൻ മകന 58
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നമര:B3-19648/21 29-09-2021
 
  െകാലം താലകില   താഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ പിള െജ സിന ഭവൻ

േപരയംഉമയനൂർ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവ

കാശ സർടിഫികറിനായി    തഴതല വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിനകമാരി,  കകാട്  പതൻ വീടേപരയം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന ഭാര്യം  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:B3-19656/21 29-09-2021
 
 െകാലം താലകില   തഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അവിനാശ എം ഉതാടംേപരയംഉമയ

നൂർ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തഴതല വിേലജില   പേരതനെറ അചന േമാഹനൻ, ഉതാടംേപരയംഉമയനൂർ പി ഒ, േബാധിപ

ിച അേപക   തഴതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻ  അവിവാഹിതനാണ  അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3 - 19699/21 29-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേലാഷ്സ പി േമേല വിള വടകതിൽ

മങാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആൽബി, േമേല വിള വടകതിൽമങാട പി ഒ, േബാധിപിച

3 അേശാകൻ മകന 54

4 േശാഭന മകള 53

5 അംബിക മകള 52

6 അനിൽ കമാർ മകന 50

7 തങമണി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീലാകമാരി മകള 56

2 മധസദനൻ പിള മകന 52

3 സിനകമാരി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ അമ 55
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അേപക   മങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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- 19703/21 29-09-2021
 
 െകാലം താലകില   പതകളംവിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിതമ അമ സജീഷ ഭവനംപതകളം

പതകളം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന സജീഷ, സജീഷ ഭവനംപതകളംപതകളം പി ഒ, േബാധിപിച

ച അേപക   പതകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമാനസത 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആൽബി ഭാര് 68

2 അനിൽകമാർ എ മകന 46

3 ബിന എ മകന 44

4 അനിത എ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീഷ (അപ) മകന 49

2 ഷിബ (സാബ ) മകന 46

3 ഷീബ (ചിന) മകള 34
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-19709/21 29-09-2021
 
 െകാലം താലകില   തേകാവിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ നായർ കറികാട്

വീടതേകാവിൽ വടംമഖതല പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തേകാവിലവടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഭദാമ ഡി, കറികാട് വീട

തേകാവിൽ വടംമഖതല പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   തേകാവിലവടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേര തെന

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3-19715/21 29-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ചിനമ ഗീലാഷഐശ്ര് നഗർ

107മങാട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മങാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉഷ സി ജി,  ഗീലാഷഐശ്ര് നഗർ 107മങാട പി  ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാ

ശ 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- 19762/21 29-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭദാമ ഡി ഭാര് 59

2 കാർതിക എസ മകള 35

3 നിഷ എസ മകള 33

4 അനപിയ എസ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത സി ജി മകള 56

2 ഗീത സി ജി മകള 53

3 ഉഷ സി ജി മകള 52
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 െകാലം താലകില   തേകാവിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ ശശിധരൻ പിള വിളപറത

് െതകതിൽഡീസന് ജംഗഷൻ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തേകാവിലവടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദീപകമാർ, വിളപറത് െതകതിൽ

ഡീസന് ജംഗഷൻ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   തേകാവിലവടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാഭായി ഭാര് 66

2 ദീപകമാർ മകന 42

3 ദീപിക ബാബ മകള 41

4 ദീപ ആർ മകള 39
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-19780/21 29-09-2021
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ. പി മരളി നിവാസഭാവന ന

ഗർ 15കടപാകട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതയെട മകള ശശികല, മരളി നിവാസഭാവന നഗർ 15കടപാകട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:B3-19789/21 29-09-2021
 
  െകാലം  താലകില   തകരവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയചനൻ പിള േസാപാനം

ഞാറയൽഅഞാലമട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി   തകരവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആേരാമൽ െജ സി, േസാപാനംഞാറയൽഅഞാലമട

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളീധരൻ മകന 60

2 ഉഷ മകള 58

3 ജയശീ മകള 57

4 ഹരിപിയ മകള 54

5 ശശികല മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി അമ അമ 67

2 ആശ എസ എ ഭാര് 38

3 ആേരാമൽ െജ സി മകന 19

4 ആർച ചനൻ മകള 13
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നമര:B3 - 21012/21 11-10-2021
 
  െകാലം  താലകില   െപരിനാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീന കളീലവിള  പതൻ വീട

നാനിരികൽെവളിമൺെപരിനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിനാട വിേലജില   പേരതനെറ അമ ആഗസ, കളീലവിള പതൻ വീട

നാനിരികൽെവളിമൺെപരിനാട,  േബാധിപിച അേപക   െപരിനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2020 നം 13-01-2020നം ഇടയിൽ

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- 20387/21 08-10-2021
 
  െകാലം  താലകില   തകരവ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  വീണാധരൻ പേതത്  വീട  

നടവിലേചരികാഞാെവളി  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകരവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശകനള, പേതത് വീട നടവിലേചരി

കാഞാെവളി പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   തകരവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേര തെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3 - 22426/21 29-10-2021
 
  െകാലം താലകില   മളവന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഡാേറാതി പി,  ഭർതാവ എം.പി.

വിൻസന് മിനിഭവൻചിറവിളമളവന പി ഒ എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളവന വിേലജില   പേരതരെട മകന ൈബജ എം വി, മിനിഭവൻചിറവിളമളവന പ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം  23-12-2015,16-06-2020 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം

പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാൻസിസ അചന 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശകനള ഭാര് 63

2 മിനിേമാൾ മകള 42

3 വിനകമാർ മകന 40

4 വിേനാദ മകന 38
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്  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 - 21971/21 02-11-2021
 
  െകാലം താലകില   േകാടപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.എം. മബാറക് പറങിമാംവിള

ഹൗസേകാടപറംപരവർ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷമീം ബീഗം, പറങിമാംവിള ഹൗസ

േകാടപറംപരവർ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   േകാടപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന ഭാര്യം

മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3 - 22215/21 02-11-2021
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ രാമചനൻ പിള േതാടതിൽ

വീടൈമതിനഗർ 77പടതാനം പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൽ വിജയകമാരി അമ, േതാടതിൽ

വീടൈമതിനഗർ 77പടതാനം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാസിൻ എം വി മകള 52

2 ബിന അനിൽ മകള 50

3 അനിൽ എം വി മകന 47

4 ൈബജ എം വി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരിതാബീഗം എം എൻ മകള 50

2 ഷമീം ബീഗം എം എൻ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽ വിജയകമാരി അമ ഭാര് 69

2 അഭിലാഷ ആർ വി മകന 43
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നമര:B3-22168/21 02-11-2021
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അന സീഫൻ അനിത നിവാസഭാ

വന  നഗർ  222കടപാകട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അൽേഫാൺസ് ഡി, അനിത നിവാസ

ഭാവന നഗർ 222കടപാകട പി  ഒ,  േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -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 - 22044/21 02-11-2021
 
  െകാലം താലകില   പതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ എൻ ചരവിള പതൻ

വീടപതൻ കളംപതൻകളം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹരിലാൽ സി വി, ചരവിള പതൻ വീട

പതൻ കളംപതൻകളം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   പതകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേര തെന മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3-22139/21 02-11-2021
 
  െകാലം  താലകില   പനയം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി  ശീേദവി  അമ അമഴവയൽ

കിഴേകവീടിൽെപരിനാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പണയം  വിേലജില    പേരതയെട  മകള  െക.എസ.  േലഖ,  അമഴവയൽ

3 അനരപ ആർ വി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൽേഫാൺസ് ഡി ഭാര് 34

2 ആേബൽ ആനണി അന മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന െക ഭാര് 78

2 ലാലി സി വി മകള 54

3 റാണി സി വി മകള 50

4 ഹരിലാൽ സി വി മകന 46
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കിഴേകവീടിൽെപരിനാട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   പനയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം

മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3- 22140/21 02-11-2021
 
 െകാലം താലകിലെ കാ ലം െവസ്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരദാസ േദവി നിവാസപാല

സ വാർഡേതവളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പനയം  വിേലജില    പേരതനെറ  മകള െക.എസ.  േലഖ,  അമഴവയൽ കിഴേകവീടപനയം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-1997 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേര തെന മാതാപിതാകളം ഭാര്യം  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 - 22254/21 02-11-2021
 
  െകാലം താലകില   തകരവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാക കമാർ െക രാധാഭവൻ

കാഞിരംകഴിതകരവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകരവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അശ്ിൻ െക അേശാക, രാധാഭവൻകാഞിരംകഴിതകരവ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേര തെന മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാർ െക മകന 59

2 െക.എസ േലഖ മകള 57

3 അജിത െക ദാസ മകന 55

4 സജീവ െക ദാസ മകന 53

5 െക.എസ. മിനി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാർ െക മകന 59

2 േലഖ െക.എസ മകള 57

3 അജിത െക ദാസ മകന 55

4 സജീവ െക ദാസ മകന 53

5 െക.എസ. മിനി മകള 49
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3- 22262/21 02-11-2021
 
 െകാലം താലകില   പളിമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം കടി തണ വിള വീട ഇളവർ

നലില  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന നാസറദീൻ, തണ വിള വീട ഇളവർ നലില പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:B3-22305/21 02-11-2021
 
 െകാലം താലകില  ചിറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനാകൻ ജി നളിനി സദനംചിറക

കര താഴം പി ഒ ചിറകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈപമന്  എൻ, നനനംപതൻ കളംപതകളം പി  ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേര തെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർഷ അേശാക മകള 34

2 അശ്ിൻ  െക അേശാക മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐഷാബീവി ഭാര് 63

2 നൗഷാദ ഇ മകന 42

3 നാസറദീൻ ഇ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസാമണി ഭാര് 76

2 ൈഷല ജ മകള 58

3 സബല മകള 56

4 പദീപ മകന 54

5 പകാശ മകന 52

6 ൈപമന് മകന 50
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നമര:B3-22347/21 02-11-2021
 
 െകാലം താലകില   മങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസിേ ജാസഫ ഇടതണിൽ വീട െസന

്  േതാമസ  നഗർ  മങാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസ ഭാസി, ഇടതണിൽ വീട െസന്

േതാമസ നഗർ മങാട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് ജീവിചിരിപില

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B3- 21994/21 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Lijomol J Kanjiramvila ThekkathilKarikkuzhy,Padappakk

ara PO, Perayam Village, Kollam Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before Various purposes  in respect of the legal  heirs of late John Paul Kanjiramvila ThekkathilKarikkuzhy,Padappakkar

a PO who expired on 05-07-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled

below are the legal heirs of the said late John Paul. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this

to the applicant .  Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 1 in the below list.  Hence, it is proposed to issue a le

gal 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

 
No: B3-22170/21 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jayalekshmi SreerangamKuzhiyamcheryChandanathop p

o, Perinad Village, Kollam Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

Various purposes in respect of the legal  heirs of late Sajeevkumar SreerangamKuzhiyamcheryChandanathop p o who

expired on 16-07-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the

7 പിജ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസ ഭാസി മകന 29

2 േജാസി ഭാസി മകള 25

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

1 Lijomol J Wife 31

2 Abraham Lijo John Son 2 .1/2
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legal heirs of the said late Sajeevkumar. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members fo

r receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person

before the Tahasildar , Kollam within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette.

Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B3- 22171/21 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Bondhu V Mukaluvila veettil,Muttom,Kizhakke Kallada PO,

EastKallada Village, Kollam Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

Various purposes in respect of the legal  heirs of late Kunjumon K Mukaluvila veettil,Muttom,Kizhakke Kallada PO who

expired on 27-05-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the

legal heirs of the said late Kunjumon K. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . Parents of the deceased are no more Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly i

n 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

 

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

1 Lalithamma K Mother 82

2 Jayalekshmi Wife 48

3 Sarga S J Daughter 28

4 Saritha S J Daughter 23

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

1 Bindhu V Wife 45

2 Kavitha K B Daughter 27

3 Kiran K B Daughter 22
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3-16901/2021 22-10-2021
 
 െകാലം താലകില   മളവന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയേമാൻ കളീറസ  കണറ അലിൻഡിന

് സമീപം ജയ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളവന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാനീന ചാൾസ , കണറ അലിൻഡിന സമീപം ജയ ഭവനിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ സനാന രഹിതനായിരന   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:ബി2 21569/2021 25-10-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരമ ആചാരി  തിരമലവാരം പി

ഒ മളങാടകം എം  സി ആർ എ 95  േതാപിൽ െതകതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന മണി പി ,

തിരമലവാരം പി ഒ മളങാടകം എം  സി ആർ എ 95  േതാപിൽ െതകതിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-10-1995  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് മാതാപിതാകൾ എനിവർ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാനീന ചാൾസ ഭാര് 33

2 ആർ കളീറസ അചന 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി പി മകന 76

2 ഹരിദാസൻ പി മകന 61
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2. 19372/21 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സസി േകാശി  കവിത, ജനയഗം

നഗർ  96,  കടപാകട   പി   ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതയെട  മകൻ േമാജ  റി ഐസക , കവിത,

ജനയഗം നഗർ 96, കടപാകട  പി  ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവ

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി.2-19202/2021 30-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മണകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷേവണി  വലിയകമാരഴികം, മണക

ൽ ഈസ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണകല വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി ലളിത. പി , വലിയകമാരഴികം, മണകൽ ഈസ് ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി.2-12814/2021 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി അമ. റി  റീന ഭവൻ, പാരിപളി

, ചിറകര പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ  റി ഐസക മകന 44

2 വിേനാദ  െക ഐസക മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി. േഗാപിനാഥൻ സേഹാദരൻ 78

2 ലളിത. പി സേഹാദരി 58
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സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതയെട അമ തങമ അമ. പി ,  ആതിര, ഇടവടം,  ചിറകര പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   ഭർതാവ,  അവിവാഹിതനായിരന മകൻ  എനിവർ

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:B2-19354/2021 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചന േഷണായ  നളന നഗർ

57, അഞകും മട, തിരമലാവാരം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േപമവതി. െക. എൻ , പിളവീടിൽ

വിളയിൽ, േതവളി  പി  ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി2-19384 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. പതനാഭൻ  സേരാജിനി

മനിരം, വനാവൻ നഗർ 59, കടപാകട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനനവലി. െക , സേരാജിനി

മനിരം, വനാവൻ നഗർ 59, കടപാകട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ  ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ അമ. പി അമ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമവതി. െക. എൻ ഭാര് 69

2 പിയ േഷണായ മകള 46

3 മായ മേനാജ മകള 41

4 മീത േഷണായ മകള 38
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നമര:B2-19458 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗതൻ. ജി  മണർ കിഴകതിൽ

, കനിേമൽ േചരി,  കവനാട  പി   ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ , മണർ കിഴകതിൽ, കനിേമൽ

േചരി, കവനാട  പി  ഒ , േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-19454/21 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗതൻ ജി  മണർ കിഴകതിൽ,

കനിേമൽ േചരി,  കവനാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ , മണർ കിഴകതിൽ, കനിേമൽ

േചരി, കവനാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2010  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനനവലി. െക ഭാര് 74

2 സലില. എ മകള 50

3 സജീവ പതനാഭൻ മകന 48

4 സാബ പതനാഭൻ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 59

2 സരജിത മകന 41

3 സരജീവ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 59

2 സരജിത മകന 41

3 സരജീവ മകന 37
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NOTICE

 
നമര:ബി3-18276/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   പനയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ജി േതാമസ  െചമകാട പി ഒ െപരിനാട

്  പണയിൽ  പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ൈസജ േതാമസ േബാധിപിച അേപക   പനയം വിേലജ

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

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-18277/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില  പതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാരിമത  ചിതിരചാലിൽ വീടിൽ തലകള

ം പതൻകളം പരവർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് പി മീനാകി േബാധിപിച അേപക   പതകളം, കിഴവിലം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-18586/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില  തകരവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷംസദീൻ പി  ഫിേറാസ മൻസിലി

ൽ പാകളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഫിേറാസ േബാധിപിച അേപക   തകരവ, പനന  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസന േതാമസ മകള 46

2 ൈസജ േതാമസ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി മീനാകി ഭാര് 63

2 പജ എം മകള 28
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം അവിവാഹിതയായ ഒര മകളം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-18595/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീപതതിൽ ശ്ാം െജ  െകാപാറ ഹൗസ

് കിളിെകാൂർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള രാധിക േബാധിപിച അേപക   മങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-18626/2021 08-09-2021
 
  െകാലം  താലകില   വടേകവിള  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഗാകലതിൽ  ഇനിര  വി,  വി

േഗാപിനാഥൻ    എസ  എൻ  േകാേളജ  ജംഗഷന  സമീപം  എഫ  എഫ  ആർ  എ2   െകാലം  പി  ഒ  എനിവരെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതരെട

മകന േകാവിലകം  വീടിൽ  ഷീല ഐ ജി , നിയർ എസ എൻ േകാേളജ    െകാലം , േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള,

മണയൽ, ആറിപ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ഇനിര വി   04-08-2018 - ലം ടിയാളെട ഭർതാവ വി േഗാപിനാഥൻ  18-5-2021 -ലം  മരണെപടതായം

പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിന മകള 61

2 ഫിേറാസ മകന 56

3 നബിന അകബർ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനിരാധ ഭാര് 64

2 രാധിക മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി3-18728/2021 08-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െനടമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ തങചൻ  നലില െകാചവീടി

ൽ നലില പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട  മകള ഷീന  തങചൻ േബാധിപിച  അേപക   െനടമന,  ഇളമളർ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 24-01-2021 -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:ബി3-18757/2021 08-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താമരേശരിയിൽ ഉമ എം െക  െസകലർ

നഗർ 28 പി ഒ കരിേകാട റി.െക.എം.സി. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ അഹമദ കഞ്േബാ ധിപിച അേപക   മങാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

05-2021  -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. 

 
No: B3-18412/2021 10-09-2021
 
   Not ice  is  hereby  g iven  to  a l l  to  whom  i t  may  be  concern  that  K   Mathew  Luke  Thot tath i l

Koipuram,Mampallikunnam,Chathannoor P O , Meenadu Village, Kollam Taluk of Kollam District has filed an application  of a

legal heirship certificate to produce before various purpose  in respect of the legal  heirs of late K C Luke  who expired on

21-06-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs

1 ഷിബി ഐ ജി മകന 61

2 ഷില  ഐ ജി മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി ജിജ മകള 41

2 ഷീന തങചൻ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ കഞ്  റി  യ ഭരതാവ 68

2 അനീസ അഹമദ മകള 40

3 മിദലാജ റി എ മകന 39

4 അയബ റി എ മകന 33

11072 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



of the said late K C Luke.,, Enquiry conducted through the Village Officers of Meenadu, Muttambalam  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. 

 
SCHEDULE

 

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

1 Santhamma Luke Wife 81

2 K Jacob Luke Son 59

3 Bina Eapen Daughter 57

4 K Mathew Luke Son 55
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-18819/2021 18-09-2021
 
  െകാലം  താലകില   മളവന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബാസ എം  െക  കണറ പി  ഒ

പനയംേകാട െപാനാലയം വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളവന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല കയയിനീൻ , , േബാധിപിച അേപക

മളവന  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2020  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല കയയിനീൻ ഭാര് 55

2 ബിജിൻ േബാസ മകന 30

3 ബിൻസ േബാസ മകള 26
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3-19201/2021 01-10-2021
 
  െകാലം താലകില   ഇസ്കലട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കലട ഷൺമഖൻ,  കിഴേകകലട,

െകാടവിള  പി  ഒ,  കളിയിലിൽ  വിളാകം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ലീല ,  കിഴേകകലട,

െകാടവിള  പി  ഒ,  കളിയിലിൽ വിളാകം  വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   ഇസ്കലട 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 ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 3-19967/2021 25-09-2021
 
 െകാലം താലകില   തേകാവിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിരൺരാജ,  തടാർേകാണം പി ഒ

, തേകാവിൽവടം, െതങവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േഹമ െക സി  േബാധിപിച അേപക   തേകാവിലവടം വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 2-20187/2021 06-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 67

2 സേര്ന ശീല മകള 38

3 സീേതന സൗമ് മകള 34

4 ശീദർശന മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഹമ െക സി ഭാര് 42

2 സരജ കിരൺ മകന 21

3 നീരജ കിരൺ മകള 17
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 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എ ബാബ,  േതവളി TERNA

116, സാരംഗം വീടിൽ  എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  മകന അജിത് എ എം , േതവളി TERNA 116,സാരംഗം വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   19-10-2013  -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസ േമരി മിറാൻഡ ഭാര് 79

2 അരൺ എ എം മകന 49

3 അനിൽ എ എം മകന 47

4 അജിത് എ എം മകന 45
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-19509/2021 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരണക  ബിജ ഭവൻ, കാരികഴി, മയനാട

പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിന എ ,  ബിജ ഭവൻ,  കാരികഴി,  മയനാട പി  ഓ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവ, ഒര മകൻ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:B2-19523/21 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇളമളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ  ചരവിള െതകതിൽ, കരീപളി

, െപരമഴ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇളമളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത , ചരവിള െതകതിൽ, കരീപളി, െപരമഴ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന എ മകള 54

2 ബീന എ മകള 52

3 അമ ബി രാജ പൗതി 24

4 അപ ബി രാജ പൗതി 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത ഭാര് 28

2 അഭിജിത് മകന 6

3 മഹി മകന ഒനര

4 ശാരദ അമ 56
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നമര:B2-19590/21 01-10-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി വിജയകമാർ  െതങിൽ വീട

. ആശാമം നഗർ 78,ആശാമം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആശ എൽ , െതങിൽ വീട. ആശാമം

നഗർ 78,ആശാമം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-19795 29-09-2021
 
  െകാലം താലകില   െകാറങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി ശിവശങരൻ  ഷാജി നിവാസ,

േമേകാൺ,  ചനനേതാപ്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാറങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി  എസ ,  ഷാജി  നിവാസ,

േമേകാൺ, ചനനേതാപ്  പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   െകാറങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B2-19805/21 29-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Thyagarajan Chandra nivas, PSRA 241,Thangassery p o,

KollamWest 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 Chandra Chandra nivas, PSRA 241,Thangassery p o who expired on 02-06-

2017 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 Chandra. 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.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശ എൽ ഭാര് 53

2 ജയലകി എ വി മകള 26

3 ജയകഷൻ എ വി മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡി ശാനമ ഭാര് 69

2 ഷാജി എസ മകന 41

3 ഷീജ എസ മകള 39
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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:B2-19834/21 29-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി അപകടൻ ഉണിതാൻ  േദവി

വിലാസം,  അമചിവീട,  േദവി  നഗർ 38,  ൈകകളങര, തിരമലവരം പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ലകി വിജയം , േദവി വിലാസം, അമചിവീട, േദവി നഗർ 38, ൈകകളങര, തിരമലവരം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2020  -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:B2-19839/21 29-09-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇരവിപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജഹാൻ പി  ആരിഫ നിവാസ, വാ

ഴകടം,  ൈഹദരാലി  നഗർ  7,  വാളതംഗൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരവിപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നജീമ , ആരിഫ

നിവാസ, വാ ഴകടം, ൈഹദരാലി നഗർ 7, വാളതംഗൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഇരവിപരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

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

റ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്

30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല

മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

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

1 Vaidyanathan N Husband 67

2 Thyagarajan V Son 39

3 Maheswari V Daughter 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി വിജയം എൻ ഭാര് 66

2 ഉമ ബിജകമാർ മകള 42

3 േജ്ാതി ലകി എൽ മകള 39

4 െചലമ ഇടി ബി അമ 93
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നമര:B2-19845/21 29-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മീനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി െക  കനം പറത് വീട, താഴം െതക്

, ചാതനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയനാട വിേലജിൽ    പേരതയെട മകള അമിണി ,  വി എ വിലാസം, പലിചിറ പി ഒ, മയനാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   ഭർതാവ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-19871/21 28-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മണകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൽസൺ െക  ജലി േകാടജ, തിേലര

ി നഗർ 116, തിേലരി, മണകൽ െവസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകല വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജഡിത് വി , ജലി േകാടജ, തിേലരി നഗർ

116, തിേലരി, മണകൽ െവസ് , േബാധിപിച അേപക   മണകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭാര്  ജീവിചിരിപില 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-19988/21 28-09-2021
 
  െകാലം താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി  എൻ  ചരവിള പതൻ വ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നജീമ ഭാര് 44

2 ൈനഷാൻ ഷാജഹാൻ മകന 9

3 ആരിഫ അമ 65

4 പകടി അചന 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി മകള 46

2 ലാല മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജഡിത് വി മകള 40

2 ജലി മകള 42
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ീട, ആദിചനൂർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി    ആദിചൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഉഷ ,  ചരവിള പതൻ വീട,  ആദിചനൂർ പി  ഒ

, േബാധിപിച അേപക   ആദിചൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-19989/21 28-09-2021
 
 െകാലം താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ബി രാേജനൻ നായർ  നലിയാന

ത്  വീട,  ആദിചനൂർ,  തഴതല,  ൈമലകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിചൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജയ രാജൻ

, നലിയാനത് വീട, ആദിചനൂർ, തഴതല, ൈമലകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ആദിചൂര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 53

2 രഞ ആർ മകള 35

3 രജി രവി മകള 32

4 രതീഷ ആർ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ രാജൻ ഭാര് 71

2 ൈഷൻ രാജൻ മകന 46

3 ജയ രാജൻ മകള 39

09th November 2021Revenue Department11081
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
No: B2-22546/2021 03-11-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Asha V Nair residing at  Padinjare Kalluvila Veedu

Perumpuzha P O , Elampalloor Village, Kollam Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before various purposes in respect of the legal  heirs of late Vishnu B S  residing at Thottomadathil Vilayil

Veedu Elampalloor Perumpuzha P O  who expired on 02-10-2021 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 Vishnu B S . 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. 

 
SCHEDULE

 

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

1 Shylaja L Mother 54

2 Asha V Nair Wife 28

3 Hithapriya V Daughter 6

4 Kailasnath V Son 1
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