
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 43

െചാവ, 2021  നവംബര  02

Tuesday, 02th November 2021

1197 തുലാം 17

17th Thulam 1197

1943 കാരതികം 11

11th Karthika 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



Punalur  Taluk
Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ Pn2˛1861/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 16.
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Pn2. 1861/2021˛-mw \º¿ ]c-ky-Øn¬ Ah-Im-in-I-fpsS ]´n-I-bn¬ {]k∂ Ipam-cn, F≥. (53) aIƒ
F∂-hcpsS t]cpIqSn Dƒs∏-SpØn Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.
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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
:ജി 2 -7603  / 2021 24-09-2021
 
 പനലര താലകില   ഏരർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി , ടിയാൾ ഭർതാവ ശങരൻ , ചവടറ

, പാവിള വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  പേരതരെട േപരിലള വസവകകൾ കയവികയം നടതനതിനം, മറ്

ഇതര  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതരെട മകന ജഗദീഷ ചനൻ

എസ  േബാധിപിച അേപക   ഏരർ വിേലജ ഓഫീസർ  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ലകി , ടിയാൾ ഭർതാവ ശങരൻ എനിവർ യഥാകമം    22-02-2013, 13 -05 2021  എനീ

തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതരെട 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. 

 
:ജി 2 -6725/ 2021 24-09-2021
 
 പനലര താലകില   തിങൾകരികം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപരിയസ്ാമി  കളതപഴ , RPL2

H േകാളനിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആശിതനിയമന പദതി പകാരം േജാലി, െപൻഷൻ, ഇ പി എഫ , പി

എഫ ആനകല്ം ലഭികനതിനം മറ് ഇതര ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

   പേരതനെറ ഭാര് കാളീശ്രി  േബാധിപിച അേപക   തിങൾകരികം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതെന  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

െപൻഷനം സർവീസ ആനകല്ങളം ഒനാം കകി ൈകപറനതിനം ആശിത നിയമന പദതി പകാരം േജാലി നാലാം

കകിക് ലഭികനതിനം ഇതര  കകികൾ സമതെമാഴി നലിയിടളതാണ.  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 രാമഭദൻ എസ മകന 59

2 സശീല എസ മകള 57

3 ജഗദീഷ ചനൻ എസ മകന 52

4 സനിത എസ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാളീശ്രി ഭാര് 49

2 സംഗീത മകള 29

3 രഞിത മകള 27
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:ജി 2 -7623/ 2021 24-09-2021
 
  പനലര താലകില   കരവാളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തളസീധരൻ എസ ,  െവേഞമ്

തളസീഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന േപരിലിലള   KL 25 G 1118 -നമർ വാഹനതിെന ഉടമസത

മാറനതിനം വസ സംബനിചം ബാങ് ഇടപാടകൾകം മറ ഇതര  ആവശ്തിനം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി  േബാധിപിച അേപക   കരവാളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2020  -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. 

 
:ജി 2 -6046/ 2021 24-09-2021
 
 പനലര താലകില   ആര്ങാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ എസ ,  ഇരളൻകാട , േവങവി

ള പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  പേരതെന ഇൻഷറൻസ െകയിം ലഭികനതിനം മറ ഇതര ആവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ അമ സരസ്തി  േബാധിപിച അേപക

ആര്ങാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതനായിരന.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: G2-5531/2021 24-09-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may  be  concern  that  Nujumunnisa  ,Kodivila  Puthen  Veedu,Kanjuvayal,

Bharatheepuram PO,Yeroor Village ,  Punalur Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before getting financial benefits, bank purposes, transaction of landed property and all other purposes in

respect of the legal  heirs of late Shereeph Mohammed Haneefa , Kodivila Puthen Veedu,Kanjuvayal, Bharatheepuram

4 വിഘേനഷ പി മകന 25

5 കനകമണി അമ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 54

2 ആഷന ആർ തളസി മകള 31

3 അനന റി തളസി മകന 29

4 ആര് ആർ തളസി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി അമ 47

9848 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



PO,Yeroor Village  who expired on 01-07-2020 and that it has been reported to this office that the persons named in the

scheduled below are the legal heirs of the said late Shereeph Mohammed Haneefa  that it is proposed to issue a legal

heirship certificate according to this to the applicant . Parents of the deceased are not alive. Minor(s) is/are under the

protection of Sl.No 1 in the below list.  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 , Punalur 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 Nujumunnisa Wife 40

2 Sakkiya S Daughter 20

3 Aisha S Daughter 16

4 Amina S Daughter 16

5 Rayyan S Son 15

6 Muhammed Abubakar Sidiq S Son 12

7 Muhammed Salman S Son 10

8 Aliya Fathima S Daughter 8

9 Muhammed Sahad S Son 6

02th November 2021Revenue Department9849
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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
No: G2-8181/2021 09-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sobhana  Ajeesh Bhavan, Echamkuzhy,Manalil (P O),

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

getting  death compensation financial benefits and all other purposes in respect of the legal  heirs of late Arun Balabhadran

Sobhana  Ajeesh Bhavan, Echamkuzhy,Manalil (P O) who expired on 17-08-2021 at Jahra Hospital in Kuwait 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 Arun

Balabhadran Sobhana. 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 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 , Punalur 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 Chippy  V Wife 29

2 Anaya C Arun Daughter 1

3 Sobhana Mother 64
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