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NOTICE

 
നമര:B2- 20020/21 30-09-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. പി. െഹൻറി പതൻ  വിള പമംഗലം

ഹൗസ ,  ഹൗസ നം  :  247,  െപരിനാട  ,  മതിലിൽ  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െഹൻടി േബാണി

െഫയ സ   പതൻ  വിള പമംഗലം  ഹൗസ , ഹൗസ നം : 247, െപരിനാട , മതിലിൽ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക

തകടവര  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ 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- 19995/21 28-09-2021
 
  െകാലം  താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൽസൺ .  എ.  െഡാമിനിക

വരീചനഴികം വീട,  െപരിനാട , കരീപഴ പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടീസ വിൽസൺ, വരീചനഴികം വീട,

െപരിനാട , കരീപഴ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   തകടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത 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 െഹൻടി േബാണി െഫയ സ മകന 68

2 െഹൻടി േപാൾ മകന 60

3 െഹൻടി സാൻലി മകന 54

4 ഫിേലാമിന സത്ൻ മകള 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടീസ വിൽസൺ ഭാര് 82

2 ജയൻ െഡാമിനിക മകന 54

3 ജതിൻ െഡാമിനിക മകന 48

4 െജറിൻ െഡാമിനിക മകന 44
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നമര:B2- 21363 /21 25-10-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ. കഷപിള ശീ ഭവൻ , എം

.  ആർ.  എ.201,  മനയിൽ കളങര ,  തിരമലാവാരം  പി  ഓ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന പിനാകി . ഇ .

െക , ശീ ഭവൻ , എം. ആർ. എ.201, മനയിൽ കളങര , തിരമലാവാരം പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻ്െറ  മാതാ  പിതാകൾ 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- 20591/21 08-10-2021
 
 െകാലം താലകില   മീനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീഷമാർ . ജി ഗീഷ ഭവൻ , മാമളികനം

,  ചാതനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മീനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിതകമാരി , ഗീഷ ഭവൻ , മാമളികനം, ചാതനർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ മാതാ പിതാകൾ 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:B2- 20567/21 08-10-2021
 
  െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽകമാർ.  ബി  തറയത്

െതകതിൽ , മീനത് േചരി , കാവനാട. പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജി, സരജ ഭവൻ , കനിേമൽ േചരി,

കാവനാട പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ മാതാ പിതാകൾ ജീവിചിരിപില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക. പി . ശീകമാരി ഭാര് 74

2 ശീലകി കഷപിള മകള 48

3 പിനാകി . ഇ. െക മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിതകമാരി ഭാര് 38

2 ഗീഷ . ജി മകള 19

3 ഹരീഷ . ജി മകന 17
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 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 - 23947/21 26-11-2021
 
  െകാലം താലകില   പതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജന പസാദ  േശാഭ സദനം

കലേകാട po പതകളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ എസ, േശാഭ സദനം കലേകാട പി ഒപതകളം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ മാതാവ 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 - 23974/21 26-11-2021
 
 െകാലം താലകില   തകരവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ   എസ കടിൽ വീട തകര

ുവ കാഞാെവളി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകരവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീന എൻ, കടിൽ വീട തകരവ കാഞാെവളി പി  ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജി ഭാര് 45

2  സരജ സനിൽ മകന 20

3 സര് ആർ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ എസ ഭാര് 49

2 കിരൺ പസാദ മകന 28

3 വിഷ പസാദ ദ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന എൻ ഭാര് 53

2 സന കഷൻ മകന 32

3 സജ കഷൻ മകന 26

15394 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ബി 3 - 23999/21 26-11-2021
 
 െകാലം താലകില   തഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ പിള വി അരൺ നിവാസ

് പതചിറ ഉമയനൂർ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   തഴതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരൺ േമാഹൻ , അരൺ നിവാസ പതചിറ ഉമയനല

ൂർ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   താഴതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-08-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ 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 - 24005/21 26-11-2021
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ഷംസദീൻ ഫിർദൗസ മൻസിൽ

 ഐക്  നഗർ  171   പളിമക്  വടേകവിള  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഷീദ െക,

ഫിർദൗസ മൻസിൽ  ഐക് നഗർ 171  പളിമക് വടേകവിള പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻ െറ 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- 24533/21 29-11-2021
 
  െകാലം താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹനീഫ  നൗഫൽ മൻ

സിൽ, െകാടിയം,   െകാടിയം പി  ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിചൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ നൗഫൽ, നൗഫൽ മൻസി

ൽ, െകാടിയം,  െകാടിയം പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   ആദിചൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാരി അമ ഭാര് 54

2 അരൺ േമാഹൻ മകന 31

3 ആദർശ േമാഹൻ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഷീദ െക ഭാര് 76

2 സജിത ഹിമാം ഷാഫി മകള 55

3 ഷംസദീൻ അഹമദ ൈബജ മകന 54

4 ൈസജ മകന 47
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രണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2021  -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ

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:B2- 24517/21 29-11-2021
 
  െകാലം താലകില   മണകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി. വി .സനാതനൻ േപം േജ്ാതി

, മണകൽ ഈസ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജ്ാതി  െകഎസ, േപം േജ്ാതി,  മണകൽ ഈസ്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻ്െറ  ഭാര്,  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 - 24063/21 26-11-2021
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒസീലാബീവി ഭർതാവ ഷാജഹാൻ

വയലിൽ  പതൻവീട  പടതാനം  അയതിൽ  പി  ഓ  എനയാളകളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതരെട മകന ഷഫീക്, വയലിൽ

പതൻവീട പടതാനം അയതിൽ പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ഒസീലാബീവി   13-08-2020ലം ഷാജഹാൻ

18/06/21  -11am നം 19/06/21  -8am നം ഇടയിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ 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 റംല ബീവി ഭാര് 61

2 മഹമദ നൗഫൽ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി െക എസ മകന 55

2 പേമാദ െക എസ മകന 53

3 ബിന െറവി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷഫീക് മകന 26
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നമര:B2- 24370/21 29-11-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺസൺ ഫാൻസിസ േജാബിൻ

നിവാസ , െപരിനാട, തകടവർ, കരീപഴ പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജസീന, േജാബിൻ നിവാസ , െപരിനാട,

തകടവർ, കരീപഴ പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   തകടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത 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:ബി3 - 24149/21 26-11-2021
 
 െകാലം താലകില   പനയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷപിള ഉഷ ഭവൻ പനയം

പനയം  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െപാനമ അമ, ഉഷ ഭവൻ പനയം പനയം പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ 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. 

 

2 സിദിഖ മകന 23

3 മഹമദ ഹനീഫ പേരതയെട പിതാവ 75

4 ഫാതിമ ബീവി പേരതയെട മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജസീന ഭാര് 50

2 േജാബിൻ േജാൺസൺ മകന 30

3 േജാഷില േജാൺസൺ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ അമ ഭാര് 67

2 തളസീധരൻ പിള മകന 43

3 പസാദ മകന 41

4 പകാശ മകന 42

5 ഉഷ മകള 41

6 ഉണിപിള മകന 36
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2- 24426/21 29-11-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇളമളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി മാധവൻ, ഭാര് ഓമന സി , പിയ ഭവൻ

,  കരീപളി,  െപരമഴ  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളമളര വിേലജില   പേരതനെറ മകള പീന ഒ, പിയ ഭവൻ, കരീപളി, െപരമഴ

പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   ഇളമളര, ൈമലം, േപരയം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021  ലം  ,  ഭാര്  21-05-2021  ലം  -

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതരെട 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- 24467/21 29-11-2021
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാൻസിസ േസവ്ർ െസൻ്റ ആൻ്റണീസ

്  ,  െതകംകര  ,  മയനാട  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാൻസി ഫാൻസിസ, േജാ നിവാസ ,

െതകംകര , മയനാട , േബാധിപിച അേപക   മയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2020 -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- 24506/21 29-11-2021
 
 െകാലം താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിറാജ എം െകടിടതിൽ പതൻ വീ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ ഒ മകള 36

2 പീത ഒ മകള 35

3 പീന ഒ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാൻസി ഫാൻസിസ ഭാര് 57

2 േലായിഡ ഫാൻസിസ മകന 30
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ട , ആദിചനൂർ , െവളിചികാല പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിചൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജസീന ബീവി , െകടിടതിൽ പതൻ വീട

,  ആദിചനൂർ  ,  െവളിചികാല  പി  ഓ,  േബാധിപിച  അേപക    ആദിചൂര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻ്െറ മാതാ പിതാകൾ 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- 24359/21 29-11-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ സഗനി ഭവൻ, നീരാവിൽ,

െപരിനാട പി  ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതയെട മകള സഗനി, സഗനി ഭവൻ, നീരാവിൽ, െപരിനാട പി ഓ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയേട 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:B2-24290/21 29-11-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇളമളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ പണികർ പറങിമാംവിള വീട

, കണറ , ഇളംബളർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇളമളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ േതാമസ, പറങിമാംവിള വീട, കണറ , ഇളംബളർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-1990 -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 ജസീന ബീവി ഭാര് 51

2 അൻസിയ എസ മകള 26

3 െസയഫദീൻ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഗനി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:B2- 24362/21 29-11-2021
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജാ നാരായണൻ പത ഗിരി, റി

പി നഗർ 80, താമരകളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി  വതല സേദവൻ, കരിമ വയലിൽ വീട ,

താമരകളം, േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില,

പേരത അവിവാഹിതയാണ. 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:B2- 24360/21 29-11-2021
 
 െകാലം താലകില   ഇരവിപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ലതീഫ  സബീർ മൻസിൽ, പ

ി  റി  നഗർ 165 ബി,  ഇരവിപരം പി  ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരവിപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകള സബീന എ, സബീർ മൻസിൽ, പി റി

നഗർ 165 ബി, ഇരവിപരം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   ഇരവിപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ 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. 

 

1 േറാസമ േതാമസ ഭാര് 71

2 ആശ േതാമസ മകള 50

3 അനിൽ േതാമസ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാ നാരായണൻ സേഹാദരി 67

2 വതല സേദവൻ സേഹാദരി 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹിമത് ഭാര് 77

2 സബീന എ മകള 49
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 - 24762 | 21 01-12-2021
 
 െകാലം താലകില   പരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിഷ എം, വിശാഖ, മടകാര വിള, കനയി

ൽ പരവർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരവര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െജയ പി, പഭാ മനിരം, പതകളം, േബാധിപിച അേപക

പരവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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:ബി3 - 24777/21 01-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തകരവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ  ഭാസരൻ നങ്ാർ േതാടതിൽ വീട

,  അഷമടി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകരവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാഹൽ ബി, നങ്ാർ േതാടതിൽ വീട, അഷമടി പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2019 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി-24861/21 01-12-2021
 
 െകാലം താലകില   പനയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണൻ ലകി നിവാസ പനയം പനയം പി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജയ പി ഭരതാവ 51

2 നീരജ എൻ െജ മകന 15

3 അനജ എൻ െജ മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരള ഭാര് 81

2 രാഹൽ ബി മകന 50
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ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത എസ, ലകി നിവാസ പനയം പനയം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   പനയം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-02-2021  -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:ബി 3 - 24896/21 01-12-2021
 
 െകാലം താലകില   പതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനബാബ അരൺ നിവാസ ഇടയാട

ി  പതകളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിർമല, അരൺ നിവാസ ഇടയാടി പതകളം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2020  -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:ബി3. 24931/21 01-12-2021
 
 െകാലം താലകില   തഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷരാജൻ പി എൽ നിവാസചരവിള വീ

ട കിഴവർ മഖതല പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തഴതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതിക ജി , പി എൽ നിവാസചരവിള വീട കിഴവർ മഖതല പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത എസ ഭാര് 48

2 ലകി എ ആർ മകള 21

3 എ ആർ പാർവതി മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതമയമ മാതാവ 84

2 നിർമല ഭാര് 47

3 അരൺ ബാബ മകന 26

4 ആതിര മകള 22
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നമര:ബി3 - 22740 / 21 01-12-2021
 
 െകാലം താലകില   കിളിെകാൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീബ ശീശകി നിവാസ കറിചിറ

റി െക എം സി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിളിെകാൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന േഹമന് എസ, ശീശകി നിവാസ കറിചിറ റി െക എം

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-1998 -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 ലതിക ജി ഭാര് 55

2 ലതിൻ രാജ പി എൽ മകന 32

3 ലിതിരാജ പി എൽ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ കമാർ ഭരതാവ 56

2 േഹമന് എസ മകന 26

3 സമദ എസ മകള 23
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 - 25949/21 02-12-2021
 
 െകാലം താലകില   മങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേദവി അമ െക ആർ , ശീ ഭവൻ, ശ

ീ  കരതി  കാമൻ നഗർ,   കരിേകാട,  ടി  െക എം സി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീകമാർ ജി എസ,

ശീ ഭവൻ, ശീ കരതി കാമൻ നഗർ,  കരിേകാട, ടി െക എം സി പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മങാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവ  ,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 ജയശീ ജി മകള 54

2 ശീജ ജി എസ മകള 52

3 ശീകമാർ ജി എസ മകന 48
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