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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
No: G2:1527/22 01-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that SUNIL KUMAR KUZHICHAYIL VEEDU PLACHERY PO

VALACODU, Valakkode Village, Punalur Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before THE CERTIFICATE IS REQUIRED FOR GETTING PENSSIONARY BENEFITS OF THE DECEASED AND ALL

OTHER PURPOSES in  respect  of  the legal   heirs  of  late S.SURESHKUMAR KUZHICHAYIL VEEDU PLACHERY PO

VALACODU who expired on 25-06-1997 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 S.SURESHKUMAR. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant . 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 , 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

 
നമര:G2:1831/22 10-02-2022
 
 പനലര താലകില   പനലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സസമ  കാടവിള ബംഗാവിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിനം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനലര വിേലജില   പേരതയെട മകള െമറീന , കാടവിള ബംഗാവിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനലര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. പനലർ ആർ.ഡി .ഓയെട 21.01,2022 െല H 7315/21/KDIS നമരയി പേരതയെട

ഭർതാവായ ഫിലിപ്.സി.മാതയ എനയാൾ മാൻമിസിങ  ആെണന് സർടിഫികറ് ലഭിചിടണ്  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. 

 

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

1 SUNIL KUMAR Brother 46

2 SUBHASH BABU Brother 43

3 SURARAJ.S Brother 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െമറീന മകള 35
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നമര:G2:1746/22 11-02-2022
 
 പനലര താലകില   വളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി.പകാശൻ  അരൺ നിവാസ പാേചരി

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സിൻഡിേകറ്  ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം,മറ ്  ഇതര   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമിളി.എസ ,

അരൺ നിവാസ പാേചരി , േബാധിപിച അേപക   വളേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G2:1809/22 11-02-2022
 
  പനലര  താലകില    ഇടമന  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വി,റി.െചറിയാൻ   കപിൽ  വീട

ആനപടേകാങൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഗവെണന്  ആവശ്ങൾകം  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ െചറിയാൻ ,

കപിൽ വീട ആനപടേകാങൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2017 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G2:9675/21 11-02-2022
 
 പനലര താലകില   വളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ  പലിേപത് വീട  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   ബാങ്  നിേകപങൾ  പിൻവലികനതിനം  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷിബ , പലിേപത് വീട , േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമിളി.എസ ഭാര് 48

2 അതൽ പകാശ മകന 24

3 അമൽ.പി മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ െചറിയാൻ ഭാര് 68

2 ലിൻസി െചറിയാൻ മകന 43

3 േതാമസ െചറിയാൻ മകന 41

4 ലിേജാ െചറിയാൻ മകന 38

15th February 2022Revenue Department5547
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ,മാതാപിതാകൾ,മകൾ െറയചൽ േതാമസ

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷിബ മകന 52

2 അലകസ േജാർജ പൗതൻ 33

3 ബിൻസി േജാർജ പൗതി 32

4 ബിന േജാർജ പൗതൻ 29

5 േജാർജ കടി ലേകാസ മകളെട ഭർതാവ 61
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Kollam District

 
Punalur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:G2:5528/21 17-08-2021
 
 പനലര താലകില   വളേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി  ഗിരീഷ ഭവൻ വീട കേകാട

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േഗാൾഡേലാൺ,വാഹനസംബനമായാ ആവിശ്ങൾകം,മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷകമാർ.ബി

, ഗിരീഷ ഭവൻ വീട കേകാട , േബാധിപിച അേപക   വളേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.ബാലകഷൻ ഭരതാവ 72

2 ഗിരീഷകമാർ മകന 44

3 രാേജഷകമാർ.ബി മകന 40

4 സേരഷകമാർ.ബി മകന 35

15th February 2022Revenue Department5549
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