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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-19045/2021 20-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മണയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനബാബ ആശാൻ ഭാര് ജയകമാര

ി ആർ   െകാലം പി ഒ മണയൽ ഈസ് േമരാനഗർ 1 പതകാലയിൽ വീടിൽ എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണയല വിേലജില   പേരതരെട  മകള

ആർദ ആർ െജ , െകാലം പി ഒ മണയൽ ഈസ് േമരാനഗർ 1 പതകാലയിൽ വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   മണയല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാളകൾ  യഥാകമം  18-11-2016,  27-07-2021എനീ  തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർദ ആർ െജ മകള 27

02th November 2021Revenue Department9809
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-18091/2021 07-09-2021
 
  െകാലം  താലകില    ഇരവിപരം  വിേലജില   ഇരവിപരം  പി  ഒ  ചർച്  േറാഡ നമർ  3  െവളിനറയിൽ  വീടിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എലിസബത്  േജാൺ 30-9-2020-ലം  ലിനാ  െജ   22-2-2021-ലം   എനിവരെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതരെട

സേഹാദരി  േജായിസ േജാസഫ ഇരവിപരം വടകംഭാഗം ചർച്  േറാഡ സിംഫണി നമർ 3 േബാധിപിച അേപക

ഇരവിപരം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതരെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില പേരതർ അവിവാഹിതരായിരന  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18144/2021 07-09-2021
 
  െകാലം  താലകില   െകാറങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസബ ബീവി   െകാറങ

ര റി.െക.എം.സി. പി ഒ േപരർ വാഴേവലിൽ െതാടിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന നൗഷാദ െക േപരർ വാഴേവലിൽ

െതാടിയിൽ അസലം മൻസിൽ േബാധിപിച അേപക െകാറങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-07-2021-ല മരണെപടതായം പേരതെൻറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

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

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18368/ 2021 07-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജായിസ േജാസഫ സേഹാദരി 52

2 ഇസെബല സേഹാദരി 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകായാകടി ഭരതാവ 71

2 നൗഷാദ െക മകന 46

3 അബഷാ ബീവി മകന 44

4 നവാസ െക മകന 43

5 നിയാസ െക മകന 41
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 െകാലം താലകില   ഇളമളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ഗീവർഗീസ  െപരമഴ പി ഒ പനമക

് തടതിവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  െപാടിയമ  േബാധിപിച  അേപക   ഇളമളര,  ൈമനാഗപളി   വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 19-01-2018-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18370/2021 07-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ലതീഫാബീവി  കാവനാട പി

ഒ അകര നഗർ 72 മറിയംബീവി ഹൗസിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന നിംഷാദ മൽക്  േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ്,

വടേകവിള  വിേലജ ഓഫീസരമാർ  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ഭർതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18382/2021 07-09-2021
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻപിള  കരീപഴ കാവിളയി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ സേഹാദരി ലകികടിയമ  േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില പേരതൻ അവിവാഹിതനായിരന  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാടിയമ ഭാര് 74

2 ഐസക ഗീവർഗീസ മകന 54

3 െചറിയാൻ ജി മകന 51

4 സാറാമ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ നിസാർ മൽക് മകന 54

2 നിംഷാദ മൽക് മകന 51

3 അഹമദ നിസാർ മൽക് മകന 42
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18384/2021 07-09-2021
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞകഷപിള പി  കാവനാട പി ഒ

 രാമൻകളങര ൈകരളി നഗർ ബി 96 േസാപാനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  ഇനിരാമ  േബാധിപിച  അേപക

ശകികളങര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-05-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18395/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പണയിൽ കിഴകതിൽ പാണി  െപരിനാട

പി  ഒ  പണയിൽ  കിഴകതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് മതലകി  േബാധിപിച അേപക   തകടവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2011-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില -  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-3022/2021 07-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി േതാമസ  പളിേതാടം പി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകികടിയമ സേഹാദരി 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാമ എൻ ഭാര് 65

2 ഇനേലഖ ഐ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മതലകി ഭാര് 37

2 കാർതിക രാജ മകള 17

3 ഗായതി പാണി മകള 15
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ഒ  േസഹതീരം  നഗർ  91  െസറിൽെമന്  േകാളനിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  സസമ  േബാധിപിച അേപക

െകാലം െവസ്, മളവന  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2018-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഒര മകൾ ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-11469/2021 14-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാൻസി ആനണി  െകാടിയം പി ഒ

ആസിക െഡയിലിൽ നിനം തിരവനനപരം വർകല മൻേകാഡ പി ഒ കാളിക വിളയിൽ   എനവരെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട സേഹാദരി ആൻസി

ബാസ്ൻ  ടി വീടിൽ ശകികളങര വിേലജില മഴവൻ പളി ഹൗസിൽ േബാധിപിച അേപക ശകികളങര, മയനാട

വിേലജ ഓഫീസരമാർ  വർകല തഹശീൽദാർ എനിവർ     മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ     22-05-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില പേരത

സനാനരഹിതയായിരന  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസമ ഭാര് 84

2 ജവർളി മകന 53

3 ആേനാ േതാമസ മകന 57

4 ഫിേലാമിന മകള 49

5 ഉഷ മകള 47

6 സിന മകള 45

7 േജാസ മകന 43

8 മഞ മകള 41

9 ജാകസൺ മകന 39

10 ദാസൻ മകളെട ഭർതാവ 63

11 അനീഷ പൗതൻ 34

12 അനിതേമരി പൗതൻ 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീഫൻ സാൻലി സേഹാദരൻ 61

2 എഡവിൻ സാൻലി സേഹാദരൻ 60

3 േതാമസ സാൻലി സേഹാദരൻ 55

4 ജസിൻ സാൻലി സേഹാദരൻ 33

5 ആൻസി ബാസ്ൻ സേഹാദരി 52
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:ബി2-16074/2021 14-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി അപകടൻ  ഉളിയേകാവിൽ

ൈവദ്ശാല നഗർ 152 പിയാനിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഗിൽഡ അപകടൻ േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-06-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിൽഡാ അപകടൻ ഭാര് 68

2 പിയ എ ജി മകള 45
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-18512/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീലാകമാരി  തിരമലവാരം പി ഒ

മനയിൽകളങര ഈശ്രിവിലാസം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ േമാഹനൻപിള  േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ  14-6-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18618/2021 10-09-2021
 
  െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ശീലജ  പാരിപളി പി  ഒ

ചാവർേകാട  അശ്തിയിൽ   എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ജിഷ എം ആസ േബാധിപിച അേപക   പാരിപളി വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18625/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   ചിറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി ജി  ചിറകര പി ഒ ഇടവടം തണവി

ള  വീടിൽ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻപിള ഭരതാവ 66

2 അരൺ േമാഹൻ മകന 29

3 അഞന േമാഹൻ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ എം എസ മകള 38

2 ജിഷ എം എസ മകന 31
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സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകൻ സഭാഷ ജി  േബാധിപിച അേപക   ചിറകര, പാരിപളി  വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട ഭർതാവ, ഒര മകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-19163/2021 18-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിസി ശ്ാമള  േതവളി പി ഒ

ഓലയിൽ  പൗണ്  പരയിടതിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന എബി വർഗീസ േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-19165/2021 18-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന െക  തിരമലവാരം പി ഒ

മനയിൽകളങര ജവഹർനഗർ 92  േപാളയിൽ െതകതിൽ    എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന അരൺ വി എസ േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല എൻ മകള 45

2 സഭാഷ ജി മകന 43

3 അജീഷ ബി എ പൗതൻ 27

4 അഞ ബി എ പൗതി 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഖിൽ സി വർഗീസ മകന 30

2 എബി വർഗീസ മകന 29

3 സസൻ സി വർഗീസ മകള 26
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:ബി2-19247/2021 18-09-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇരവിപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സംഗീത ജയേഗാപാൽ  തടാമല പി

ഒ  ഗീൻ  ലീവസ വില  നമർ 8-ൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട  ഭരതാവ ജയേഗാപാൽ എസ ആർ േബാധിപിച  അേപക

ഇരവിപരം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   16-12-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-19263/2021 18-09-2021
 
  െകാലം  താലകില    െകാലം  െവസ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എൽസമ േജാസഫ

തിരമലവാരം പി ഒ പനതല േനാർത് TMN 8 പിടാപിളിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ േജാസഫ മാതയ േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-04-2000-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18459/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം കിസഫർ  െകാടിയം പി ഒ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനപ വി മകന 33

2 അരൺ വി എസ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയേഗാപാൽ എസ ആർ ഭരതാവ 64

2 സഞയ കഷൻ മകന 31

3 ശാനി കഷ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ മാതയ ഭരതാവ 77

2 പീതാ േജാസഫ മകള 50

3 പേമാദ േജാസഫ മകന 48
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െകാടിയം  സിനി  േകാേടജിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന മാതയസ കിസഫർ  േബാധിപിച അേപക   മയനാട വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18560/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി പതറാവ  കാവനാട പി ഒ

രാമൻകളങര  ശാനിനഗർ  69  എ  േതജസ്ിനിയിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഷീലാകമാരി േബാധിപിച അേപക

ശകികളങര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജിവിചിരിപില  അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18583/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ വിശ്ംഭരൻ  തിരമലവാരം പ

ി  ഒ ൈകകളങര േനാർത് RNRA 7 സംഗീത 50/730-ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സഷമ പി എം  േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഹലൻ മാതയ മകള 53

2 സിന മകള 51

3 മഞ മകള 48

4 മാതയസ കിസഫർ മകന 46

5 േറാജർ കിസഫർ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീലാകമാരി ഭാര് 58

2 അഗിേവശ റാവ പി മകന 29

3 ആേഗയ റാവ പി മകന 27
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ പി എം ഭാര് 74

2 ൈഷന രാേജഷ മകള 50

3 ൈഷൻ വി എസ മകന 56
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-18607/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻഉണി  തിരമലവാരം പ

ി ഒ അഞകുംമട പാലകാട് മഠതിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ദീപി എസ േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18640/2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാശിവൻപിള ജി  കേചരി പി

ഒ ലകിനട സരസ്തി  മനിരതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് മായാേദവി േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18704/2021 07-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മണയൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ ജി  മണയൽ ഈസ് കളീയൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി അമ ഭാര് 65

2 ദീപി എസ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മായാേദവി ഭാര് 68

2 മേഹഷപിള മകന 44

3 മംമതപിള മകള 38
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സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  സഹജ േബാധിപിച അേപക   മണയൽ 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 മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18718/2021 07-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മണയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീതാമണി ഡി  െകാലം മണയൽ െവസ

്  വയലിൽ  പതൻ  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന മിഥൻ എം േബാധിപിച അേപക   മണയൽ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവ  ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18719/2021 07-09-2021
 
 െകാലം താലകില   മണയൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവാനനൻ  മണയൽ പി ഒ വയലി

ൽ പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള അനിത ഡി േബാധിപിച അേപക  മണയൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  13-03-2014-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ഒര മകൻ എനിവർ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹജ ഭാര് 63

2 സൗമ് ബി എസ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിഥൻ എം മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 80

2 ഗിരിജാഭായി ഡി മകള 61

3 അനിത ഡി മകള 58

02th November 2021Revenue Department9821
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4 ലളിതകമാരി ഡി മകള 56

5 മിഥൻ എം പൗതൻ 28
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:ബി2-18642/2021 11-09-2021
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിംസ പീറർ  ശകികളങര

ആലവിള  എസ  െജ  ബി  നഗർ  അനഗഹയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ജയിൻ ജയിംസ  േബാധിപിച അേപക

ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-18183/2021 07-09-2021
 
  െകാലം  താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനപിള  ആദിചനൂർ

വടേക  ൈമലേകാട  നാരായണ  വിലാസതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഭാർഗവി അമ  േബാധിപിച അേപക

ആദിചൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-08-1994-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയിൻ െജയിംസ ഭാര് 56

2 ജീൻ ജയസൺ െജയിംസ മകന 34

3 ജനിഫർ െജയിംസ മകള 29

4 േജാസ ജൻസൻ െജയിംസ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാർഗവി അമ ഭാര് 85

2 െക ജി രവീനനാഥൻ നായർ മകന 69

3 െക ജി മരളീധരൻ നായർ മകന 65

4 െക ജി രഘനാഥൻ നായർ മകന 55

5 െക ജി ബീനാകമാരി മകള 62

6 രമണീഭായി മകള 60

02th November 2021Revenue Department9823
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7 ശീേദവി െക ജി മകള 50
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:ബി 3 -18823/ 2021 18-09-2021
 
 െകാലം താലകില   േപരയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിസി ബി േജാൺ  െകാലം, െകാടവിള പ

ി ഒ ,പളിയാടിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ലിജി െജ േബാധിപിച അേപക   േപരയം ,കിഴേകകലട വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3-൧൯൬൮൭/ 2021 29-09-2021
 
 െകാലം താലകില   തകരവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഭിലാഷ ആർ  തകരവ , പാകളം

,മംഗലേശരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അചന ടി വീടിൽ രാജീവൻ ആർ  േബാധിപിച അേപക   തകരവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻ നിയമപരമായി ബനം േവർെപടതിയിടളതാണ .ൈമനർ മകൻ അേപകാ കകിയെട സംരകണയിലാണ. 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2 -19996/ 2021 28-09-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇളമളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിേമാൾ െക ഒ   കണറ ഈസ് പ

ി ഒ ,ആറമറികട ,പിൻസി വിഹാറിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ ടി വീടിൽ േകാശി േജാർജ്  േബാധിപിച അേപക

ഇളമളർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിജി െജ ഭാര് 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല എസ അമ 69

2 േദവവതൻ (ൈമനർ ) മകന 11
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പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2 -19135/ 2021 20-09-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ എസ , െകാലം, കേചരി പ

ി ഒ ,സിവിൽ േസഷൻ ,േദവി നഗർ 130 സതം ,രാമനിരം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് േസതലകി  േബാധിപിച അേപക

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

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -20276/ 2021 01-10-2021
 
  െകാലം  താലകില  പനയം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആർ  കരണാകരൻപിള

െകാലം,ചനനേതാപ് പി ഒ ,ചാതിനാംകളം ,കലവറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ടി വീടിൽ െജ രാധാമണിയമ  േബാധിപിച

അേപക   പനയം, െകാറങര  വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാശി േജാർജ് ഭരതാവ 62

2 പിൻസി േകാശി മകള 31

3 പിറി േകാശി മകള 29

4 പീതി േകാശി മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസതലകി ഭാര് 75

2 പരേമശ്രൻ െക മകന 41

3 െവങിടരാമൻ െക മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണിയമ െജ ഭാര് 70

2 സജീവ കമാർ െജ മകന 49
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No: B3-19034/2021 28-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Simon Samuel Thengazhikathu, Sams,Anjali Road,  Hous

e No.26, Contonment North, Vadakkevila 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 Lalitha Simon ,Thengazhikathu,

Sams,Anjali Road,  House No.26, Contonment North who expired on 19-08-2012 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 Lalitha Simon 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

 
No: B3-19289/2021 01-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Mini G, Parayil Veedu, Mini Stadium, , Bhoothakkulam

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 S , Parayil Veedu, Mini Stadium,  who expired on 30-03-2019 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 S. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The deceased was

unmarried. 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

 

3 രാജീവ കമാർ െക മകന 46

4 രാേജഷ കമാർ െക മകന 43

5 സിന െക ആർ മകള 42

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

1 Simon Samuel Husband 74

2 Shalin Anna Simon Daughter 46

3 Samuel Simon T Son 40

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

1 Mini G Mother 45
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 2 -18328/ 2021 07-09-2021
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻപിള എം  മരതടി പ

ി  ഒ  കനിേമൽേചരി  പതർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഡി ശാരദാമ , മരതടി പി ഒ

കനിേമൽേചരി പതർ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2 -20940/ 2021 13-10-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇളമളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ െക ആർ  െപരമഴ പി

ഒ  മണയൽ  ശിവം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളമളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിതകമാരി ആർ , െപരമഴ പി ഒ

മണയൽ ശിവം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇളമളര , പനചികാട വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -21544/ 2021 20-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡി ശാരദാമ ഭാര് 70

2 ശീകമാർ പി മകന 52

3 അനിൽകമാർ പി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിതകമാരി ആർ ഭാര് 49

2 ശീഹരി എം മകന 25

3 ശീേദവ എം മകന 22

4 സരസമ െക ആർ അമ 75
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 െകാലം താലകില   തേകാവിലവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻപിള മകൻ സി പി

ഉണികഷണൻ നായർ   മഖതല പി  ഒ  തേകാവിൽവടം  പണവതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തേകാവിലവടം വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് സജിതാമകന് , മഖതല പി ഒ തേകാവിൽവടം പണവതിൽ , േബാധിപിച അേപക   തേകാവിലവടം വിേലജ

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

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2 -20661/ 2021 08-10-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇരവിപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിലാൽ എ  തടാമല പി ഒ ഒരമ നഗ

ർ  93  എ  മേതാടത  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരവിപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമി എസ , തടാമല പി ഒ ഒരമ നഗർ 93

എ മേതാടത വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇരവിപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. ൈമനർ മകൻ അേപകകയെട സംരകണയിൽ കഴിഞ വരനതം ൈമനറിനേവണി അേപകക സംരകക

എന നിലയിൽ െമാഴി  ഹാജരാകിയിടണ്.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ും ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2 -20084/ 2021 06-10-2021
 
  െകാലം  താലകില    െകാലം  ഈസ്   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മതയ  രാജസഭ

ഉളിയേകാവിൽേചരി  ഉളിേകാവിൽ  നഗർ  168  ബി  െജ  ബി  േഹാമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന രപ കമാർ , മണയൽ

വിേലജിൽ െതേകവിള റി ആർ എ 133 െജ ബി േഹാമിൽ , േബാധിപിച അേപക മണയൽ ,   െകാലം ഈസ് വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിതാ മകന് ഭാര് 47

2 പവീൺ കഷണൻ മകന 24

3 പിയങ എസ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമി എസ ഭാര് 42

2 അനപമ എ എസ മകള 18

3 അനരാഗ എ എസ മകന 9
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 13-08-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B3-20937/2021 16-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that R Sujatha  Saikripa Vadakkevila , Vadakkevila 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 D Sathyanarayana Prasad   who expired on 30-04-2021 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 D Sathyanarayana Prasad .

that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents of the deceased are not

alive. 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

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാഗലിംഗ െസൽവകമാർ മകന 57

2 രപ കമാർ മകന 51

3 ശീേദവി അപർണ മേഹഷ മകള 45

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

1 R Sujatha Wife 57

2 S Ghanashyam Son 29

3 Saisruthi S Daughter 27
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-16438/2021 07-10-2021
 
  െകാലം താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ ടി  േജകബ  പടതാനം

േചരികലകത് വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള പടതാനം േചരികലകത് വീടിൽ പിയ സസൻ േജകബ േബാധിപിച അേപക

പറവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-07-1988-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ സസൻ േജകബ മകള 51
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
No: B3-22232/2021 27-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sneha S,  S P Cottage, Bhoothakkulam, Puthenkulam P O

, Bhoothakkulam 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 Manoj Madhu , S P Cottage, Bhoothakkulam, Puthenkulam P

O who expired on 09-02-2021 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 Manoj Madhu. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to

the applicant . The deceased was no children 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 Prasanna Madhu Mother 61

2 Sneha S Wife 36
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-21360/2021 28-10-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹനീഫകഞ്  െകാടിയം പി ഒ െകാടിയ

ം െതേകവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സൈബർ , െകാടിയം പി ഒ െകാടിയം െതേകവീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   മയനാട െതാടിയർ തഴതല എഴേകാൺ കായംകളം എനീ വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-05-1993  -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 സിറാജദീൻ മകന 68

2 അബൾ ഖരീം മകന 67

3 ഖദീജ മകള 61

4 മഹമദ ഷാഫി എച് മകന 57

5 ആരിഫ എച് മകള 54

6 സൈബർ മകന 52

7 ഹംസ എച് മകന 52

8 െഷരീഫ കടി മകന 47

9 ഷകീല എച് മകള 46

10 ബഷറ നൗഷാദ പൗതി 28

11 യസഫ എ പൗതൻ 27

12 അയബ പൗതൻ 25
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