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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-6597/2021 24-09-2021
 
  പനലര താലകില   ഇടമളയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറമി  ബാബ  െചമകരാമനൂർ

റീമ  ഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വാഹനാപകടെത  തടർനള  കയിം  ലഭികനതിനം  മറ്  ഇതര

ആവശ്ങൾകമായി  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സമിത എസ

കമംേകാട േചപിേലാട വടേകകര ചരവിള പതൻ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   ഇടമളയൽ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതന സനാനങൾ ഇലാതതാണ   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:ജി2-7619/2021 25-09-2021
 
  പനലര താലകില   അഞല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ വിജയമ  ഏറം നീലാം വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   കടംബ  െപൻഷൻ  കടിശിക  ടഷറിയിൽ  നിനം  ൈകപറനതിനം  മറ്  ഇതര

ആവശ്ങൾകമായി     ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ശീലത

പ്ാരിലാൽ േകാടകൽ വിേലജിൽ ശീപതതിൽ േബാധിപിച അേപക   അഞല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    03-10-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവം  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:ജി2-7621/2021 25-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമിത എസ ഭാര് 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ വി മകള 64

2 െക ജി അജിത കമാർ മകന 61

3 അജിത വി മകള 58

4 ശീലത പ്ാരിലാൽ മകള 56
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 പനലര താലകില   പനലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയശി ടിയാളെട ഭർതാവ സേരഷ കമാർ

മനിസിപൽ കേചരി േറാഡിന സമീപം ഹരി ഭവനിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ ആവശ്തിനം

മറ് ഇതര ആവശ്ങൾകമായി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതരെട

മകള ഉമാമേഹശ്രി േബാധിപിച അേപക   പനലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   04-05-2021, 5-5-2021 എനീ തീയതികളിൽ 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. 

 
നമര:ജി2-7729/2021 25-09-2021
 
 പനലര താലകില   അഞല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം പഭാകരൻ  ആതിര ഭവനിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ ആവശ്തിനം വാഹനതിെൻറ ഉടമസത മാറനതിനം മറ് ഇതര

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. ബാങ് സംബനമായ ആവശ്ം ഒനാം

കകി നടതനതിനം വാഹനതിെൻറ ഉടമസാവകാശം മനാം കകി േപരിൽ മാറനതിനം ഇതര കകികൾ സമതെമാഴി

നലിയിടളതാണ  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 ഉമാമേഹശ്രി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള ഭാര് 55

2 ആതിര പി മകള 26

3 അതൽ പി മകന 21
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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-7731/2021 28-10-2021
 
 പനലർ താലകില   അലയമൺ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം അഹമദകഞ്  കരേകാൺ

െതങംപണ പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് വസസംബനമായ ആവശ്ങൾകം മറ് ഇതര

ആവശ്ങൾകം   ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ഷാനവാസ എ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2009-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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 ഐഷാബീവി ഭാര് 80

2 എ ബദറദീൻ മകന 65

3 അബൾ ലതീഫ മകന 62

4 നാസിമദീൻ എ മകന 60

5 സിദിഖ മകന 57

6 താജനിസ @ താജനിസ എ അഹമദകഞ് മകള 54

7 ഷാനവാസ എ മകന 51
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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി2-7804/2021 25-09-2021
 
 പനലര താലകില   ഇടമൺ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ  ഉറകന് മംഗലത് വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ  സംബനമായ  ആവശ്തിനം  മറ ്  ഇതര  ആവശ്ങൾകമായി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് വാസനി േബാധിപിച അേപക  ഇടമൺ

വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന 16-11-2018-ൽ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാസനി ഭാര് 55

2 പവീൺകമാർ മകന 35

3 പദീപ മകന 33
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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2-7760/2021 29-09-2021
 
  പനലര താലകില   ഏരർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിന െക,   െനടയം,  േകാണത

് പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിലള വസ സംബനമായ ആവശ്തിനം ആശിത

നിയമന പകാരമള േജാലി ലഭികനതിന ICDS -ൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്ങൾകം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള സാന ബി  തളസി   േബാധിപിച അേപക   ഏരർ  വിേലജ

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

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  ആശിത നിയമന പദതി പകാരമള േജാലി  രണാം കകിക് ലഭികനതിന ഒനാം കകി സമതിച

െമാഴി നൽകിയിടളതാണ. 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:ജി 2-7798/ 2021 01-10-2021
 
 പനലര താലകില   ഏരർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ ജി,  ഏരർ പേനാടതിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ വാഹനതിെൻറ ഉടമസത മാറനതിനം വസ സംബനമായം മറ് ഇതര

ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  മകന  സജിലാൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2016 -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:ജി 2-8010/ 2021 07-10-2021
 
 പനലര താലകില   ഏരർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകൻ പിള , ആലംമടിൽ, േതാടതിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തളസീധരൻ നായർ ഭരതാവ 57

2 സാന ബി തളസി മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത ഭാര് 59

2 സജിലാൽ മകന 36
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വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള വാഹനതിെന ഉടസത മാറനതിനം വസ സംബനമായ

ആവശ്തിനം മറ് ഇതര ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതെൻറ

ഭാര്യം മകളം കടായി  േബാധിപിച അേപക   ഏരർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവ

കാശ 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: G2-7879/2021 06-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Retnamma, Retna vilasam, Vilakkupara P O , Ayiranallur

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

pension benefits and all other purposes  in respect of the legal  heirs of late Sasikumar T , Retna vilasam, Vilakkupara P O

who expired on 20-08-2020 and that it has been reported to this office that the person named in the scheduled below is

the legal heir of the said late Sasikumar T   that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . The Spouse of the deceased are not alive. The deceased has off springs. 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

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഭാര് 46

2 നന എം മകന 23

3 ആനന് എം മകന 16

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

1 Retnamma Mother 81
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