
 

 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 11

Vol. XI

നമര

No.
 5

െചാവ, 2022  െഫ്ബുവരി  01

Tuesday, 01th February 2022

1197 മകരം 18

18th Makaram 1197

1943 മാഘം 12

12th Magha 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2022

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



 
Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-23564/21 20-01-2022
 
  െകാലം  താലകില   െകാലം  െവസ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സാവിതി  എൻ ൂ ബ

െൽസ  പാലസ  വാർഡ  ഓലയിൽ  േതവളി  po  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകള സന് എസ,

അഞനം ഹൗസ മടകാനി േദവ േലാകം േറാഡ മടമലം പി ഓ േകാടയം, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ്

മടമലം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021  -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. 

 
നമര:B2-545/22 19-01-2022
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ എസ  ശീമനിരം മീനമല

ം പതൻകളം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീരാജ ആർ , ശീമനിരം മീനമലം പതൻകളം പി ഒ,

േബാധിപിച അേപക   പാരിപളി കിളിമാനർവിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ 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:B2-557/22 19-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സന്ാ എസ മകള 61

2 ആശ എസ മകള 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി എൻ ഭാര് 66

2 ജസിൻ രാജ ആർ മകന 45

3 രാജി േമാളാർ മകന 42

4 ശീരാജ ആർ മകന 40
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 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർസി േപാൾ ഐസക  വാറവിള വീട

തഴതല െകാടിയം po  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മയനാട വിേലജില   പേരതയെട അനനിരവൻ  ജസിൻ വർഗീസ, വാറവിള വീട തഴതല െകാടിയം

po , േബാധിപിച അേപക   മയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ സേഹാദരി  ജീവിചിരിപില.  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:B2-569/22 19-01-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിദ്ാധരൻ ൈകത വാരം ശങരി

മഠം വടകതിൽ തിരമലവാരം പി  ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ പൗതൻ കപിൽ കമാർ എസ , ൈകത

വാരം ശങരി മഠം വടകതിൽ തിരമലവാരം പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ ഭാര് ഏകമകൻ 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:B2-629/22 19-01-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ േപാളചിറ വടകതിൽ

ശാസി  നഗർ  120   െകാലം  പി  ഓ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സ്ർണമ , േപാളചിറ വടകതിൽ

ശാസി നഗർ 120  െകാലം പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജസിൻ വർഗീസ അനനിരവൻ 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കനിഷ എസ പൗതൻ 36

2 കപിൽ കമാർ എസ പൗതൻ 35

3 കലാ ശാനൻ എസ പൗതൻ 33

4 സരസ്തി മകെന ഭാര് 58
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-634/22 19-01-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധ എ  അഭിരാമം േസഹ നഗർ 11

8  ഉളിയേകാവിൽ  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത എസ , അഭിരാമം േസഹ നഗർ

118 ഉളിയേകാവിൽ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2021 -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:B2-639/22 19-01-2022
 
 െകാലം താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ െക  സധീർ ഭവൻ സിത

്താര െകാടിയം po   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആദിചൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിത ഭാസരൻ, സധീർ ഭവൻ സിതാര െകാടിയം po

, േബാധിപിച അേപക   ആദിചൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-03-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സ്ർണമ ഭാര് 65

2 നീത ശശിധരൻ മകള 33

3 നീന ശശിധരൻ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമ മാതാവ 68

2 അജിത എസ ഭാര് 47

3 ആർച എ മകള 24

4 ആദർശ എം മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിതാ ഭാസരൻ ഭാര് 87

2 സേരഷ ഭാസരൻ മകന 58

3 സനിൽ ബി മകന 56

4 സേഗഷി ഭാസരൻ മകന 54
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നമര:B2-642/22 19-01-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളി േമാഹനൻപിള  , ഹിമജ

മരളീ േമാഹനം വീട മലയാളിസഭ ൈലൻ േതവളി ഓലയിൽ  എനയാള കള  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില    മകള ചിത എച്, മരളീ

േമാഹനം വീട മലയാളിസഭ ൈലൻ േതവളി ഓലയിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-1995 ലം

ഭാര് ഹിമജ 20-03- 2016 -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  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:B2-662/22 19-01-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിപസാദ എൻ ഹരീ നിവാസ

കാവംഭാഗം  ൈവദ്ശാല  നഗർ  447  ആശാമം  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന ആർ ,

ഹരീ നിവാസ കാവംഭാഗം ൈവദ്ശാല നഗർ 447 ആശാമം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

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

അറിവായിരികന.  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:B2-663/22 19-01-2022
 
  െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനകമാരി  കളീലിൽ വീട

ആശാമം  നഗർ  120  ആശാമം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതയെട മകള ദിവ് േദവ വി , കളീലിൽ വീട ആശാമം

നഗർ 120 ആശാമം , േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2015  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

5 സധീർ ഭാസരൻ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചിത എച് മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന ആർ ഭാര് 50

2 രാഹൽ പസാദ എച് മകന 28

3 അരൺ പസാദ എച് മകന 26
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നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവ 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:B2-675/22 19-01-2022
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാടിചി പി  ആണിയറവിള വീട കളത

ർ  േകാണം  ചിറകര  po    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതയെട മകള മലിക റി , ആണിയറവിള വീട കളതർ

േകാണം ചിറകര po  , േബാധിപിച അേപക   പാരിപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവ 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:B2-728/22 18-01-2022
 
 െകാലം താലകില   മീനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജൈമല ബീവി വിളയിൽ പതൻവീട താഴ

ം േനാർത് ചാതനർ പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധവിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മീനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള സബർ നിസ െജ , വിളയിൽ വീട താഴം വടക്

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-1996 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ഭർതാവ 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ധന് േദവി വി മകള 40

2 ദിവ് േദവ വി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മലിക റി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ബീവി മകള 50

2 സബർ നിസ െജ മകള 48

3 ഷജീന ബീവി മകള 46

4 അമീർ ജാൻ മകന 43

01th February 2022Revenue Department4043
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:B2-742/22 19-01-2022
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീതാ മണിയമ ജി  േഗാകലം മരന

ൽ െപരിനാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതയെട മകന കഷകമാർ ആർ , േഗാകലം മരനൽ െപരിനാട പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവ ഒര മകൻ ജീവിചിരിപില.  മരണെപട മകൻ

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:B2-778/22 18-01-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാറങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ബിജ  അജയ ഭവൻ െകാറങര

ചനനേതാപ് പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാറങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരിത വിഎസ , അജയ ഭവൻ െകാറങര ചനനേതാപ് പി

ഓ , േബാധിപിച അേപക   െകാറങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര   2  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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:B2-882/22 18-01-2022
 
 െകാലം താലകില   ഇരവിപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിംസ  എൽ  കരിതാസ ഗാർഡ

ൻ ആദി ചമൻ േതാപ് താനി മയനാട po  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരവിപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േയശദാസ , കരിതാസ ഗാർഡൻ ആദി

ചമൻ േതാപ്  താനി മയനാട po ,  േബാധിപിച അേപക   ഇരവിപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാർ ആർ മകന 39

2 അനിൽകമാർ ആർ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അരനതി െക മാതാവ 79

2 സരിത വിഎസ ഭാര് 40

3 കീർതി ബി എസ മകള 20

4 ഗൗരി ബി എസ മകള 15
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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:B2-917/22 18-01-2022
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല  പറണ വിള വീട പാരിപളി

പാരിപളി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന പകാശ , പറണ വിള വീട പാരിപളി പാരിപളി പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   ഭർതാവ 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: 920/22 18-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sasi  Sari bhavan Veluthuruth Neendakara Sakthikulangara

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

before Various purpose  in  respect of  the legal   heirs of  late Syamkumar.  S Sari  bhavan Veluthuruth Neendakara

Sakthikulangara who expired on 26-11-2021 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 Syamkumar. S. 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 propos

ed 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േയശദാസ മകന 43

2 ആനി വിൻസന് ഭാര് 63

3 ഡയാന മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സപഭ മകള 58

2 പകാശ മകന 56

3 േപമ മകള 51

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age
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നമര:B2-927/22 18-01-2022
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േമാഹനൻ പിള  വിളയിൽ വീട

കടമാടേകാണം പാരിപളി പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എസ ഗീതാകമാരി , എംജി നിവാസ

കടമാടേകാണം പാരിപളി , േബാധിപിച അേപക   പാരിപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2013-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:B2-949/22 18-01-2022
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വില്ം ചാർളി  കളിർമ ശകികളങ

ര  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന എഡഗർ വില്ം ,  കളിർമ ശകികളങര പി ഓ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2010-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:B2-1015/22 18-01-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി െതാടിയിൽ പരയിടം

താമരകളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതയെട മകള കമലം , െതാടിയിൽ പരയിടം താമരകളം, േബാധിപിച

1 Raji R Wife 34

2 Sreehari. S Son 4

3 Ambika Mother 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ ഗീതാകമാരി ഭാര് 57

2 ഗീഷ േമാഹൻ മകള 32

3 ഗിരീഷ േമാഹൻ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െജൂഡ ഭാര് 81

2 എഡഗർ വില്ം മകന 58

3 അന വില്ം മകള 52
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അേപക   െകാലം  ഇസ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2019 -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. 

 
നമര:B2-1019/22 18-01-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാറങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം േതാമസ  േഗസ വില പനകന

ർ െപരമഴ പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാറങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാബ േതാമസ , േഗസ വില പനകനർ െപരമഴ പി ഓ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാമകഷൻ ആചാരി ഭരതാവ 87

2 തങപൻ മകന 63

3 ലകി മകള 57

4 തങമ മകള 50

5 കമലം മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാബ േതാമസ മകന 54

2 വതമ േതാമസ മകള 52

3 ലാലമ െക മകള 49
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 - 23782/21 17-11-2021
 
 െകാലം താലകില   േപരയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റസ െവൽറ് പി െക െനടവിള പതൻ വീട

്  ,കരികഴി  ,  പടപകര പി  ഒ,  മളവന എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിധീഷ, െനടവിള പതൻ വീട, കരികഴി,

പടപകര പി ഒ, മളവന, േബാധിപിച അേപക   േപരയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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:ബി3 - 770/22 25-01-2022
 
 െകാലം താലകില   േപരയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിയാടിസ് ഭർതാവ സി.പി. െവലിംഗട

ൺ ബിയാടിസ മനിരം,  മളവന,  കണറ പടപകര പി  ഒ  എനയാളകളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരയം വിേലജില   പേരതരെട മകന സജി വിലിംഗടൺ,

ദിവ്പഭപടപകര പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   േപരയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം   14-12-2007 ,  16 -07 - 2008- തീയതികളില

മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതരെട ഒര മകൻ ജീവിചിരിപില. മരണെപട മകൻ സനാന രഹിതനായിരന 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 - 776/22 25-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിധീഷ ആർ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാം വിലിംഗ ടൺ മകന 54

2 സജി വിലിംഗ ടൺ മകന 52

3 ഷീബ വിലിംഗ ടൺ മകള 50

4 സാബ വിലിംഗ ടൺ മകന 48

5 സീമ സാജൻ
മരണെപട

മകെന ഭാര് 45
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 െകാലം താലകില   െനടമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ സലാം സഫ മഹൽ, മടയാവ,

െനടമന പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷജീല എസ, സഫ മഹൽ, മടയാവ, െനടമന പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -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. 

 
നമര:ബി3 - 844/22 25-01-2022
 
 െകാലം താലകില   പണയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗമിതി എസ ചനവിലാസം, കണചിറ

െപരിനാട  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പണയം വിേലജില   പേരതയെട മകന ദീപ ചനൻ, ചനവിലാസം,  കണചിറ െപരിനാട പി  ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ 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:ബി3 - 895/22 25-01-2022
 
 െകാലം താലകില   കിളിെകാൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീശൻപിള വി അമാടി, പ

രഗതി നഗർ- 26,  കിളിെകാൂർ പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിെകാൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനികമാരി സിജി, അമാടി, പഗ

തി  നഗർ-  26,  കിളിെകാൂർ  പി  ഒ,  േബാധിപിച  അേപക    കിളിെകാൂര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷജീല എസ ഭാര് 45

2 ഷസ എ മകള 24

3 സഫ എ സലാം മകള 20

4 ബഷീർകടി സേഹാദരൻ 68

5 ജലാലദീൻ സേഹാദരൻ 52

6 നാസറദീൻ സേഹാദരൻ 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപ ചനൻ മകന 33

2 ദിവ് എസ മകള 37

01th February 2022Revenue Department4049
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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:ബി3 -951 / 22 25-01-2022
 
 െകാലം താലകില   െനടമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലിം എ കന വിള വീട, െനടമന പി ഒ

,  കളപാടം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലജ എസ, കന വിള വീട, െനടമന പി ഒ, കളപാടം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   ൈ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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 3 - 966/22 25-01-2022
 
  െകാലം  താലകില   പരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ ആർ പാറവിള  വീട,

െനടേങാലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമലമ, പാറവിള വീട, െനടേങാലം, േബാധിപിച അേപക

പരവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-1999  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനികമാരി സിജി ഭാര് 54

2 വിശാൽ എസ മകന 26

3 വിേവക  എസ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലജ എസ ഭാര് 40

2 മഹമദ എസ മകന 18

3 അഹമദ സലിം മകന 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലമ ഭാര് 78

2 ദിേനശൻ മകന 52
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നമര:ബി 3 - 967/22 25-01-2022
 
 െകാലം താലകില   പരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനനൻ പിള െതേകവീട, കനയിൽ,

പരവർ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിര, െതേകവീട, കനയിൽ, പരവർ പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2020  -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. 

 
No: B3 - 1583/22 24-01-2022
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Mahalakshmi H Mahalakshmi Hospital,  Polayathode,

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 P Hanibal Muthu Samy Mahalakshmi Hospital, Polayathode who

expired on 12-12-2021 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 P Hanibal Muthu Samy. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this

to the applicant . The deceased was legally divored and 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

 

3 സനിൽകമാർ മകന 48

4 രാഹൽ രാജ പൗതൻ 30

5 രാേജഷ  രാജ പൗതൻ 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര അമ ഭാര് 69

2 സേരഷ കമാർ മകന 50

3 സനിൽകമാർ മകന 48

4 അനിൽകമാർ മകന 47

5 സേനാഷ കമാർ മകന 42

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

1 Mahalakshmi H Daughter 32
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