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NOTICE

 
നമര:B2-1875/22 08-02-2022
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിലീഷ കമാർ ഡി  അമതം , നീരാവിൽ

, െപരിനാട പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ചിറയിൻകീഴ ,കിഴവിലം  ,വലിയകന രചനയിൽ നിനം  തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

അർചന റി , അമതം , നീരാവിൽ , െപരിനാട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   തകടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2021  -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:B2-1877/22 09-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനനവലി  കരാവിള വീട , ആദിച

ചനൂർ  ,  ആദിചനൂർ  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിചൂര വിേലജില   പേരതയെട മകള മിനി എ , കരാവിള വീട , ആദിചനല

ലർ , ആദിചനൂർ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   ആദിചൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ ന

ടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭായി അമ മാതാവ 75

2 അർചന റി ഭാര് 39

3 അമത പിള മകള 15

4 അചയത പിള മകന 9

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി എൻ മകള 51

2  േലഖ എൻ മകള 48

3 മിനി എ മകള 45
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നമര:ബി3-3600/22 14-02-2022
 
  െകാലം  താലകില   കിഴേക കലട  വിേലജില   െകാടവിള   പി  ഒ  കിഴേക കലട  പരിേചരി  പാവിള  ഹൗസിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൻസൻറ പി. പലിപ കിഴകതിൽ  കണൻചിറ , ഡാലി പി ഒ, കളതപഴ എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിെകാൂര

വിേലജില   പേരതനെറ മകന േസാേബഴ്  വി എസ, പതിഭ മനിരം ,ഫരീദിയ നഗർ ,റി െക എം സി പി ഓ, േബാധിപിച

അേപക   കിളിെകാൂര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ 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 - 1342/22 11-02-2022
 
 െകാലം താലകില   പണയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവ ബി. സജിനി ഭവൻ   േചാനം ചി

റ െപരിനാട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പണയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജിേനന കമാരി, സജിനി ഭവൻ   േചാനം ചിറ െപരിനാട പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-12-2020 -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. 

 
നമര:B3-1431 / 22 11-02-2022
 
 െകാലം താലകില   തകരവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേവകാനനൻ ,െക മാമഴ വടകതിൽ

മഠതിൽ മക് തകരവ പാകളം. പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകരവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീജാനന, മാമഴ വടകതിൽ  മഠതിൽ

മക് തകരവ പാകളം. പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   തകരവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ മാതാപിതാകൾ

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

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാേബഴ്  വി എസ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജിേനന കമാരി ഭാര് 48

2 സജിൻ എസ ജി മകന 26

3 സജിനി എസ ജി. മകള 28
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3 - 1470/22 11-02-2022
 
 െകാലം താലകില   വടേകവിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റകിയ ബീവി തചൻറഴികത് കിഴകതി

ൽ കസൻറ നഗർ 10 വടേകവിള പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകവിള വിേലജില   പേരതനെറ മകന നജീമദീൻ  എ, അൽഫി മൻസിൽ

കസൻറ നഗർ 10 വടേകവിള പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   വടേകവിള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ഭർതാവ ഒര മകൻ ഒര മകൾ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീജാനന ഭാര് 42

2 അർചന മകള 19

3 ആനന് മകന 15

4 ആദർശ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നജിമദീൻ മകന 61

2 സീനത് മകള 68

3 മാജിത മകള 60

4 അൻസർ മകന 54

5 ഒസീല മകള 57

6 സലിം മകന 52

7 അൽഫി പൗതൻ 26
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-3338/22 16-02-2022
 
 െകാലം താലകില   മീനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനമ എൻ കഷഭവൻ ഏറം മീനാട

ചാതനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മീനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അജിത പസാദ പി.എ, കഷഭവൻ ഏറം മീനാട ചാതനർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചില 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 - 1475/22 11-02-2022
 
 െകാലം താലകില   പളിമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസമാ ബീവി തടതിൽ പടിഞാറതിൽ

, പലിയില, നലില പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന യഹിയാ ഖാൻ, തടതിൽ പടിഞാറതിൽ , പലിയില, നലില

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-08-2021  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-1553/22 11-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിത പസാദ പി എ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐഷാബീവി മകള 60

2 ഖദീജ ബീവി മകള 56

3 ഷറഫദീൻ മകന 54

4 സലിം മകന 52

5 യഹിയ ഖാൻ മകന 50

6 ഷാജഹാൻ മകന 48

7 ജൈബരിയ മകള 46
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 െകാലം താലകില   മളവന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിയാടിസ വില്ം മകളവിള കാഞിരേകാട

്  കണറ പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളവന വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹേരാൾഡ വില്ം, കിഴകടത് വീടിൽ േപരയം മളവന പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-1989 -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 - 1585/22 11-02-2022
 
 െകാലം താലകില   പതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷ എസ പതൻ വീടിൽ പതകളം പരവ

ർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിേജായ സനർ, പതൻ വീടിൽ പതകളം പരവർ, േബാധിപിച അേപക

പതകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-12-2021  -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 - 1619/22 11-02-2022
 
 െകാലം താലകില   മളവന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി േയാഹനാൻ ഷാേരാൺ വഴി താനത്

,  കനിേമൽ  മക്,  മളവന  കണറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളവന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിതമ േജാൺ, ഷാേരാൺ വഴി താനത്,

കനിേമൽ മക്, മളവന കണറ പ, േബാധിപിച അേപക   മളവന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹേരാൾഡ വില്ം മകന 42

2 െഹലൻ വില്ം മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിേജായ സനർ മകന 24

2 ഭാഗ്ലകി മകള 22
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നമര:ബി3 - 1679/22 11-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െപരിനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി അമ െകാചി ലഴികത്

വീടിൽ,  െചറമട,  െവളിമൺ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള രമണിയമ എസ, പിജി മനിരം, െചറമട,

െവളിമൺ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െപരിനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം ഒര മകളം

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:ബി3 - 1689/22 11-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െപരിനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരാഹിണി െക പാവിള പതൻ വീട,

േകരളപരം  െവളിമൺ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈബജ, പാവിള പതൻ വീട, േകരളപരം

െവളിമൺ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െപരിനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിതമ േജാൺ ഭാര് 74

2 മേനാജ േജാൺ മകന 48

3 മഞ േജാൺ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണിയമ മകള 65

2 സധിൻ പൗതൻ 46

3 സനിൽ പൗതൻ 44

4 സിത പൗതി 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയപകാശ മകന 65

2 ശിവപസാദ മകന 62

3 സധാകരൻ മകന 55

4 സതീശൻ മകന 53
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നമര:ബി3 - 1726/22 11-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ഇസ്കലട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമകടി അമ മലേശരിൽ വീടിൽ ,

േകായികൽ മറി,  കിഴേക കലട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇസ്കലട വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീതാ കമാരി,  മലേശരിൽ വീടിൽ ,

േകായികൽ മറി, കിഴേക കലട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഇസ്കലട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവം  രണാൺ 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. 

 
നമര:ബി3 - 1819 / 22 11-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െപരിനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാനനൻ നായർ വിേനാദ ഭവ

ൻ  കഴിയം  െചമകാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനനാഭായി, വിേനാദ ഭവൻ കഴിയം

െചമകാട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െപരിനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2021 -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. 

5 കഷകമാരി മകള 52

6 കഷകമാർ മകന 48

7 ബിജ മകന 44

8 ൈബജ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമലത മകള 67

2 രാജം എം മകള 62

3 ഗീതാകമാരി മകള 51

4 അനനകഷൻ പൗതൻ 33

5 അർചന പൗതി 26

6 ആനന് നായർ പൗതൻ 39

7 അമിത നായർ പൗതൻ 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആ നനാഭായി ഭാര് 68

2 വിേനാദ കമാർ മകന 43

3 വിനിത മകള 39
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നമര:ബി3 - 1858/22 11-02-2022
 
 െകാലം താലകില   പണയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘനാഥൻ ആചാരി ൈഷൻ വിഹാർ,

േചാനം  ചിറ,  െപരിനാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പണയം വിേലജില   പേരതനെറ മകള നിഷാനാഥ, ൈഷൻ വിഹാർ, േചാനം ചിറ,

െപരിനാട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   പണയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ഒര

മകളം 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷാനാഥ മകള 38

2 അർഷിത ബിജ പൗതൻ 10

6288 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 - 1866/22 11-02-2022
 
 െകാലം താലകില   പരവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സരഭി ഭായി. ൈഷൻ വില  നടവിലക

ര മഖതല ആലംമട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി   പരവര വിേലജില   പേരതയെട മകള സിനി സനേരശ, ൈഷൻ വില  നടവിലകര മഖതല

ആലംമട , േബാധിപിച അേപക   പരവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-04-2020  -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 - 1854/22 11-02-2022
 
 െകാലം താലകില   താഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത് കമാർ െജ. ഇടവന േമലതിൽ

േപരയംഉമയനൂർ എേസറ്  പി  ഓ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താഴതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അഞലി എസ ചനൻ , ഇടവന േമലതിൽ

േപരയംഉമയനൂർ എേസറ്  പി  ഓ, േബാധിപിച അേപക   താഴതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചി  രിപില.   ൈ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:ബി3 - 1942 / 22 14-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിമി സനേരശ മകള 53

2 സിനി സനേരശ മകള 51

3 ൈഷൻ എസ. മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഞലി എസ ചനൻ ഭാര് 36

2 അഭിജിത് എസ മകന 9

3 അഭിനന് എസ. മകന 8
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  െകാലം താലകില   താഴതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജയകമാർ ഒ ഹരിത വിലാസം

വടകംകര കിഴക് ഉമയനൂർ പി ഒ താഴല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    താഴതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സനിത ആർ ,  ഹരിത വിലാസം

വടകംകര കിഴക് ഉമയനൂർ പി ഒ താഴല, േബാധിപിച അേപക   താഴതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവക

ാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2020 -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:ബി3 - 1961/22 16-02-2022
 
 െകാലം താലകില   കിളിെകാൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ െസൽവരാജ . സേരാജ

മനിരം  ഒരമ നഗർ 152 കിളിെകാൂർ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിെകാൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം വിലാസിനി അമ, സേരാജ

മനിരം  ഒരമ നഗർ 152 കിളിെകാൂർ പി  ഒ,  േബാധിപിച അേപക   കിളിെകാൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2015  -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 - 1994 /22 14-02-2022
 
  െകാലം താലകില   പതകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ തളസീധരൻ പിള മദർലാന്

കലേയാട  പി  ഒ  പതകളം  പരവർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതകളം വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് പഷ മണി അമ, മദർലാന് കലേയാട പി ഒ

പതകളം പരവർ, േബാധിപിച അേപക   പതകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഭദ മാതാവ 67

2 സനിത ആർ ഭാര് 47

3 അേജഷ അജയകമാർ മകന 24

4 അകയ അജയകമാർ . മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം വിലാസിനി അമ ഭാര് 78

2 എസ എച് ബാബ മകന 52

3 ഉഷ എസ. മകള 47
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3 - 3091/22 14-02-2022
 
 െകാലം താലകില   മങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ പിള താനികൽ കിഴകതി

ൽ  ശങര  നഗർ  12  മങാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയകമാർ, താനികൽ കിഴകതിൽ ശങര

നഗർ 12 മങാട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേര തെന മാതാപിതാകൾ ഒര മകൾ

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:ബി 2 - 1911/22 14-02-2022
 
  െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാൾ ൈസമൺ പിൻസി

േഡൽനീലേനാടം  എൻ ആർ  എ 105  താലക്  കേചരി  പി  ഒ  െകാലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് സിൽവി മാതയ,  സീസിൽ ഹൗസ കേചരി പി  ഒ ൈകകളങര, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

11-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷമണി അമ ഭാര് 60

2 പദീപ റി മകന 39

3 ജയപകാശ റി മകന 37

4 തഷാര പി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനനവലി അമ ഭാര് 76

2 വിജയകമാർ മകന 48

3 വിജയകമാരി മകള 51

4 രാധാകഷപിള മകന 56

5  രാഹൽ പൗതൻ 33

6 രാഗി പൗതി 32
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നമര:ബി 2 - 1920/22 14-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹകീം െജ ആർ എ 28, പതൻ വീട

്   േജാനകപറം,  ബീച്  േനാർത്  ,  പളിേതാടം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നർ ജഹാൻ,

െജ ആർ എ 28, പതൻ വീട  േജാനകപറം, ബീച് േനാർത് , പളിേതാടം, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-09-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിൽവി മാതയ ഭാര് 35

2 ഈതൻ േപാൾ മകന 7

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നർജഹാൻ ഭാര് 62

2 രഹ എച് മകള 31

3 ആമിന എച് മകള 29

4 മഹമദ അനസ മകന 24
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-1804/22 08-02-2022
 
  െകാലം താലകില   കുവാതകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷാകമാരി എൻ  െകാടിൽ

െഹൗസ ,ഇടവടം  ,  ചിറകര പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കുവാതകല വിേലജില   പേരതയെട മകള രമ് ആർ , െകാടിൽ െഹൗസ ,ഇടവട

ടം , ചിറകര പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   കുവാതകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

തി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-1806/22 08-02-2022
 
 െകാലം താലകില   മീനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ േസാമരാജൻ  കാകൻ്റഴികം വീട

,ഏറം   ,  ചാതനർ  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മീനാട വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി െജ തങമ , കാകൻ്റഴികം വീട ,ഏറം  ,

ചാതനർ പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   മീനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ  മാതാപിതാകൾ , ഭാര് , ഏക

മകൾ 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:B2-1809/22 08-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ഇരവിപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാൻലി  േതാടതിൽ വീട , പനമട ,

െതകംഭാഗം  ,  ഇരവിപരം  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമ് ആർ മകള 36

2 സൗമ് ആർ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െജ തങമ സേഹാദരി 74
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരവിപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷ , േതാടതിൽ വീട , പനമട ,

െതകംഭാഗം , ഇരവിപരം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   ഇരവിപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-1816/22 08-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ഇരവിപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷമീർ എസ  െതാടിയിൽ െതേകതിൽ

,  പീപിൾസ നഗർ 83  ,  ഇരവിപരം  ,  വാളതംഗൽ പി  ഓ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരവിപരം വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ േഷക് അലിയാർ

, െതാടിയിൽ െതേകതിൽ , പീപിൾസ നഗർ 83 , ഇരവിപരം , വാളതംഗൽ പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   ഇരവിപരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

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

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  3 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:B2-1821/22 08-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികടൻ  പടിഞാറതിൽ വീട

, ലകണ നഗർ 68 , ആശാമം പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരഷ എം ആർ , പടിഞാറതിൽ വീട ,

ലകണ നഗർ 68 , ആശാമം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ്െറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷ ഭാര് 34

2 േനായൽ എസ മകന 13

3  േനാബിൻ എസ മകന 11

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഷക് അലിയാർ പിതാവ 63

2 നബീസത് ബീവി മാതാവ 60

3 അനീസ ഭാര് 30

4 അഹമദ യാസിൻ മകന 12

5  റീത ഫാതിമ മകള 5
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്  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:B2-1831/22 08-02-2022
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര എ പസീത ഭവൻ , കിഴകേനല പ

ി ഓ , പാരിപളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ   പകാശ , പസീത ഭവൻ , കിഴകേനല പി ഓ ,

പാരിപളി , േബാധിപിച അേപക   പാരിപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2017 -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:B2-1840/22 08-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിമല ഭായി   ഡി  കാവറ െഹൗസ

,  സര്  നഗർ140  ,  മീനത്  േചരി  ,  കാവനാട  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതയെട മകന കഷ ദാസ ,

കാവറ െഹൗസ   , സര് നഗർ 140, മീനത് േചരി , കാവനാട പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര,േചർതല വടക്

 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-10-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േരഷ എം ആർ ഭാര് 36

2 മാനസ മണികടൻ മകള 14

3  മഹിമ മണികടൻ മകള 9

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1   പകാശ ഭരതാവ 49

2 പസീത മകള 26

3 പദീപ മകന 24

4  പവീൺ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷ ദാസ മകന 52

2 സരിത മകള 50
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നമര:B2-1851/22 08-02-2022
 
 െകാലം താലകില   മണകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസന കമാരി  ശീലകി , േമരാ നഗർ 8

6  എ,  മണകൽ ഈസ്   പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശാർങഗധരൻ തമി , ശീലകി , േമരാ

നഗർ 86  എ, മണകൽ ഈസ്  പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   മണകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2021 -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:B2-1876/22 08-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി േമാഹൻ  വലിയഴികത്  വീട

, R V C A R A 177 A േതവളി പി ഓ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി വതല െക , വലിയഴികത്

വീട , R V C A R A 177 A ,േതവളി പി ഓ  , േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻ്െറ  മാതാപിതാകൾ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാർങഗധരൻ തമി ഭരതാവ 74

2 അരൺ തമി എസ മകന 36

3 അനരാജ തമി എസ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജി ഇനിര എസ പിള സേഹാദരി 76

2  വതല െക സേഹാദരി 74

3 ജി േഗാപകമാർ സേഹാദരൻ 70
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-3041/22 19-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൻസന് െജേറാം െജ പതവൽ

കിഴകതിൽ, ശകികളങര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ശകികളങര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  േജാർജ്  വിൻസന്,  പതവൽ  കിഴകതിൽ,

ശകികളങര, േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2002 -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:ബി2 - 3042 / 22 19-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷറഫദീൻ എ അലിഫ മനസിൽ

കേണാൺെമൻറ  േനാർത്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജമീല ബീവി,  അലിഫ മനസിൽ

കേണാൺെമൻറ േനാർത്,  േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2019 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിലി വിൻസന് ഭാര് 78

2 േജാർജ വിൻസന് മകന 56

3 ജയിൻ േജാസഫ മകള 55

4 േജാൺസൺ വി മകന 53

5 േജാസ വിൻസന് മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ബീവി ഭാര് 59

2 ഫാതിമ ബീവി നിസാർ മകള 40

3 ആമിന ബീവി മകള 38

4 അലിഫ  മഹമദ   എസ മകള 36
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നമര:B2-3070/22 19-02-2022
 
  െകാലം  താലകില   ശകികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതീഷ ആർ പളിഞികൽ

പടിഞാേറതിൽ    കനിേമൽ  േചരി  മരതടി  .പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശകികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സിന,

പളിഞികൽ  പടിഞാേറതിൽ കനിേമൽ േചരി  മരതടി ., േബാധിപിച അേപക   ശകികളങര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 2 -3034/22 19-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം ഇസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക േവലായധൻ പിള  വി വി ശ

ീ , സാഗർ നഗർ 86 ബി,കടപാകട പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം ഇസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണിയമ,  വി വി ശീ , സാഗർ

നഗർ 86 ബി,കടപാകട പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   െകാലം ഇസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2021 -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:ബി 2 - 3008/22 19-02-2022
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി േമാഹനചനൻ നായർ  െവടീയിൽ

വീട   േമലില   െചങമനാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

5 ഫൗസിയ എസ മകന 33

6 അൻസിയ. മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന ഭാര് 37

2 രാഹൽ മകന 14

3 സശീല . മാതാവ 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണിയമ ഭാര് 74

2 കഷകമാർ മകന 47

3 രശി ശീകമാർ മകള 46
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ബീന െജ എസ ,  െവടീയിൽ വീട  േമലില

െചങമനാട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   പാരിപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -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:B2-3005/22 19-02-2022
 
  െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീജ നൗഷാദ നജത മൻസിൽ

എഴപറംപാരിപളി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ നൗഷാദ, നജത മൻസിൽഎഴപറംപാരിപളി പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ പിതാവ 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 2 - 3004/22 19-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം േജാൺ പനവിള പതൻ വീട

െവളിചികാല പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആദിചൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേജാ േജാൺ, പനവിള പതൻ വീട െവളിചികാല പി

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

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-03-2018  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജമ പി മാതാവ 87

2 ബീന െജ എസ ഭാര് 58

3 കിരൺ േമാഹൻ മകന 32

4 അരൺ േമാഹൻ . മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നൗഷാദ ഭരതാവ 51

2 ഷിജാദ നൗഷാദ മകന 25

3 നജദ നൗഷാദ മകള 18

4 ബീമ കഞ് മാതാവ 67
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നമര:ബി 2 - 3009/22 19-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാർ എ പണവം

മളങാടകംതിരമലവാരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന ദാസ വി, പണവംമളങാടകംതിരമലവാരം,

േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-01-2022  -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:B2-3007/22 19-02-2022
 
 െകാലം താലകില   പാരിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയശീ െക.സി ശീരാഗംപാമറം

കുവാതകൽ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാരിപളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രഘനാഥൻപിള, ശീരാഗംപാമറം കുവാതകൽ പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-3073/22 19-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സസൻ േജാൺ ഭാര് 59

2 സേജാ േജാൺ മകന 35

3 ബിജി േജാൺ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൽ പങജം മാതാവ 85

2 ബിനദാസ വി ഭാര് 42

3 ഗായതി സേരഷ മകള 20

4 പണവ എസ കമാർ മകന 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഘനാഥൻ പിള ഭരതാവ 67

2 ശീനാഥ ആർ മകന 33

3 ശീലാൽ ആർ മകന 29
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  െകാലം  താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തളസീഭായ.െക തളസിമനിരം

ഇതികെര   ൈമലകാട  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിചൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽകമാർ, തളസിമനിരം ഇതികര

െ  ൈമലകാട പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ആദിചൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

്തി  വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിൽകമാർ മകന 43

22nd February 2022Revenue Department6301
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B2-3275/22 16-02-2022
 
  െകാലം  താലകില   െകാലം  െവസ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണപൻ.  മാടെതങ

്  പരയിടതിൽകൗമദി  നഗർ  139   പളിേതാടം  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രേമശ െക ,

മാടേതങപ രയിടതിൽ കൗമദി നഗർ 139 പളിേതാടം പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -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. 

 
നമര:B2 -3291/22 16-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഓമന. ചരവിൽ േതാപിൽ

വിഷ  ഹൗസ  േതവളി  പി  ഓ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകള ഒ വിജയ, ചരവിൽ േതാപിൽ  വിഷ

ഹൗസ േതവളി പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2016 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 2 - 3303/22 16-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജശ്രി ഭാര് 67

2 രേമശ െക മകന 44

3 ലതാ െക മകള 43

4 അനിത ആർ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഒ വിജയ മകള 54
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 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ ബി. അശ്തി േകാടയകംെപരിന

ാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിനി എം, അശ്തി േകാടയകംെപരിനാട, േബാധിപിച അേപക   തകടവര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-12-2021  -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:ബി 2 - 3310/22 16-02-2022
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തമി എൻ. െചറ കളത് മയനാട തടാമ

ല  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മകനൻ തമി,  െചറ കളത് മയനാട തടാമല പി  ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2022 -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:B2-3505/22 16-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ഇരവിപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എസ രമണി. രശികാരികഴി

 മയനാട  po  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരവിപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന അനരാജ എം, രശികാരികഴി മയനാട po, േബാധിപിച

്ച  അേപക   ഇരവിപരം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിനി എം ഭാര് 48

2 േദവദതൻ മകന 25

3 ജയകഷൻ മകന 24

4 പഷം. മാതാവ 77

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വനജാകി മാതാവ 94

2 പിെക ചിത ഭാര് 58

3 മകനൻ തമി മകന 31

4 മീരാ തമി മകള 29
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B2-3522/22 16-02-2022
 
  െകാലം  താലകില   ആദിചൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി  കഞപി േകാണത്

വീട  ആദിചനൂർ  ആദിചനൂർ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

ായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിചൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക െക മാതയ, േകാണത് വീ

ട  ആദിചനൂർ ആദിചനൂർ പി  ഒ,  േബാധിപിച  അേപക   ആദിചൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാ

ശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2003 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ 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:B2 -3523/22 16-02-2022
 
  െകാലം താലകില   ഇരവിപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നൗഷാദ .  എൻഎസ മൻസിൽ

വാളതങൽ അൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരവിപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിമി ആർ, എൻഎസ മൻസിൽ വാളതങൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ െറ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിത സനിൽ മകള 51

2 അനരാജ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക െക മാതയ മകന 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിമി ആർ ഭാര് 40

2 നാസിമദീൻ മകന 17

3 നസിമദീൻ മകന 16

4 ൈസദലി . മകന 13
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നമര:ബി 2 - 3525/22 16-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി പസനകമാരി . െചറേശരിൽ

ആർ വി സി ആർ  എ 153.േതവളി പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബാഹേലയൻ, െചറേശരിൽ

ആർ വി സി ആർ  എ 153.േതവളി പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-11-2021  -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:ബി 2 - 3313/22 16-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിലാസിനി. കലിൽ കിഴേകതറ

മനയിൽ കളങര  തിരമലവാരം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകള സീമ, കലിൽ കിഴേകതറ   മനയിൽ

കളങര  തിരമലവാരം പി  ഒ,  േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേര ത യെട

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. 

 
നമര:ബി2-3315/22 16-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാലം െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ ഫാൻസിസ കയ എസ

്  എസ േകാളനി,  െവളിചം  നഗർ 97  ,  പളിേതാടം  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  േഡാ. പി ബാഹേലയൻ ഭരതാവ 78

2 ശബരിനാഥ ബാഹേലയൻ മകന 38

3 പാർതസാരഥി ബാഹേലയൻ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സലിം മകന 51

2 ഷാജി മകന 49

3 േസത കമാർ മകന 48

4 ഗീത മകള 45

5 സേനാഷ കമാർ മകന 41

6 മേഹഷ മകന 40

7 സീമ മകള 37
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലം െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന െസബാസ്ൻ

േജാസഫ, കയ എസ എസ േകാളനി, െവളിചം നഗർ 97 , പളിേതാടം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െകാലം െവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-10-2021  -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:ബി 2 - 3326 / 22 16-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാറങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനനവലി പി സരസമനിരം െകാറങ

ര ചനനേതാപ് പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാറങര വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ, സരസമനിരം െകാറങര ചനനേതാപ് പി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2021 -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. 

 
നമര:ബി 2 - 3334/22 16-02-2022
 
 െകാലം താലകില   ഇളമളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് മാതയസ പറമിൽ ഹൗസ

്  കണറ  po.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഇളമളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാജ േജാർജ്,  പറമിൽ ഹൗസ കണറ പി  ഓ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയിൻ േജാസഫ ഭാര് 59

2 പവീൺ േജാസഫ മകന 34

3 െസബാസ്ൻ േജാസഫ മകന 33

4 െജസി േജാസഫ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ മകന 46

2 സനിൽകമാർ മകന 45

3 സിനി കഞയപൻ മകള 42
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നമര:ബി 2 - 3429/22 16-02-2022
 
 െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇനിര. രാമ േതാട കേകാട് മല  മയനാ

ട po എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽ.സി, രാമ േതാട കേകാട മലമയനാട po.,  േബാധിപിച അേപക

മയനാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2008  -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. 

 
നമര:ബി 2 - 3446/22 16-02-2022
 
 െകാലം താലകില   െകാറങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ഖദീജാബീവി . ഷിഹാബ മൻസിൽ

ചനനേതാപ് പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാറങര വിേലജില   പേരതയെട മകന എ ഷിഹാബദീൻ, ഷിഹാബ മൻസിൽ ചനനേതാപ് പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021 -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. 

 
നമര:ബി 2 - 3477 /22 16-02-2022
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിഷ െക. ആശാഭവൻ േകാടതല പി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി സി േമരികടി ഭാര് 83

2 സാജ േജാർജ് . മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി സി മകള 49

2 അനിത സി മകള 47

3 അനിൽ സി. മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ ഷിഹാബദീൻ മകന 45

2 ജൈബറത മകള 48

3 െന ജിത മകള 47
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യ കലയപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സേനാഷ കമാർ എസ, ആശാഭവൻ േകാടാതല പി

ഓ കലയപരം, േബാധിപിച അേപക   തകടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2021 -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 2 - 3503/22 16-02-2022
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫസിലദീൻ കനം പറത് പതൻ വീട

മരനൽ അഞാലംമടെപരിനാട പി ഓ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഐഷ ബീവി , കനം പറത് പതൻ വീട

മരനൽ അഞാലംമടെപരിനാട പി ഓ, േബാധിപിച അേപക   തകടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2012 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ കമാർ ഭരതാവ 46

2 കഷശങരി മകള 4 മാസം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐഷാബീവി ഭാര് 70

2 ഷഹബാനത മകള 50

3 സജീന . മകള 48
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