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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 2 -8744/ 2021 02-11-2021
 
  പനലര താലകില   െതനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷണൻനായർ  ഉറകന

് വനാവനതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള സർവീസ െപൻഷൻ, പി എഫ അരിയർ തക

ൈകപറനതിനം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതനല

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീകമാർ ജി , , േബാധിപിച അേപക   െതനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -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:ജി 2 -8803/ 2021 03-11-2021
 
 പനലര താലകില   അഞല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷണൻ (ലാൽ ) അഗസ്േകാട

്  െചങമത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   പേരതെൻറ വസത സംബനമായ ആവശ്തിനം  മറ്  ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഞല വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ

ഓമനയമ , , േബാധിപിച അേപക   അഞല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശിയായി  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:ജി 2 -8817/ 2021 03-11-2021
 
  പനലര  താലകില    കരവാളര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഗംഗാധരൻ  എൻ   മാത

അേശാകവിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ ബാങ്, സംബനമായ ആവശ്തിനം മറ് ഇതര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരികമാർ േഗാപാലകഷണൻ നായർ മകന 41

2 ശീകമാർ ജി മകന 38

3 ശീേദവി ജി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമനയമ മാതാവ 71
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ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവാളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന

അനിൽ ജി , , േബാധിപിച അേപക   കരവാളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ജി 2 -8727/ 2021 01-11-2021
 
 പനലര താലകില   പനലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ജി ഗംഗാധരൻപിള  െതാളിേകാട

് ൈകപളിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസത സംബനമായ ആവശ്തിനം  മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനലര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നേരനേഗാപൻ ,

തടതിൽ പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-1984  -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. 

 
No: G2-8777/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Vimal V A  Ashwathy Bhavan Edamon P O , Edamon

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

benefits and all other purposes in respect of the legal  heirs of late Vilasini C Bengaluru in Karnataka State who expired on

20-04-2020 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 Vilasini C. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .

Husband of the deceased is 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 , Punalur within 30 days from the date of publication of this notice in the

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാകൻ ജി മകന 61

2 ഉഷ ആർ മകള 52

3 അനിൽ ജി മകന 48

4 അനിത മകള 45

5 ജി ലത മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നേരനേഗാപൻ മകന 62

2 േശാഭനകമാരി െജ മകള 59

30th November 2021Revenue Department14455
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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 Ashwathy A Daughter 41

2 Vimal V A Son 38
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