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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ  4 -15546 / 2021 23-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കലയപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങചൻ െക  പവറർ കിഴക്

ഒറപാവിള പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആകിഡന് െകയിം ലഭികനതിനം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലയപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ തങചൻ ,

പവറർ കിഴക് ഒറപാവിള പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കലയപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മകൾ ജിൻസി തങചൻ മരണെപടിടളതാണ . ടി ജിൻസി തങചന സനാനങൾ ഇലാതതാണ  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:എ  4 -16017/ 2021 16-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   എഴേകാണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സദാനനൻ , ടിയാൻ ഭാര്

െചലമ ബി ,  ഇടയിടം േനാർത്  െതേകകനവിള വീടിൽ  എനിവരെട അവകാശികൾക്  ബാങിടപാടകൾകം മറ്  ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എഴേകാൺ  വിേലജില   പേരതരെട  മകന

രാേജഷ എസ , ഇടയിടം േനാർത്  െതേകകനവിള വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   എഴേകാണ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   02-04-

2020, 13 -4 -2021 എനീ  തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതാണ  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 ലീലാമ തങചൻ ഭാര് 53

2 ലിജീഷ എബഹാം                      (മരണെപട മകൾ
ജിൻസി തങചെന ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 34

3 ജിപ തങചൻ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയനി  സി എസ മകള 39

2 ജേയഷ എസ                             (50 % മാനസിക
ൈവകല്ം  ഉളതാണ )

മകന 38

3 രാേജഷ എസ മകന 36
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നമര:എ 4 -15978/ 2021 13-10-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   നീലേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഷറഫാ ബീവി   േവയൽ

ൈകേതാട  പി ഒ അസീഫ മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിടപാടകൾകം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നീലേമല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഈസ  കഞ് ,

േവയൽ  ൈകേതാട  പി ഒ അസീഫ മൻസിലിൽ , േബാധിപിച അേപക   നീലേമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതാണ  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4 -15973/ 2021 11-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   എഴേകാണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസകടി ഒ  കാകേകാടർ

തടതിവിള പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന േപരിൽ ഉള വാഹനതിെന ഉടമസാവകാശം

മാറനതിനം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എഴേകാണ

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിസിേമാൾ ഒ , കാകേകാടർ  തടതിവിള പതൻ വീടിൽ , െകാടാരകര തഹശീൽദാർ

മൻപാെക േബാധിപിച അേപക      അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-02-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാവ  മരണെപടിടളതാണ   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:എ 4 -15611/ 2021 12-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കളകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജേശഖരൻ നായർ ബി  കളക

ട ഈസ് പി  ഒ ൈകലാഷ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളകട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയ നായർ , കളകട ഈസ് പി ഒ ൈകലാഷ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഈസ കഞ് ഭരതാവ 75

2 േബനസീർ മകള 45

3 സിയാദ മകന 43

4 അനസ മകന 40

5 അസിഫ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസിേമാൾ ഒ ഭാര് 54

2 േജാസ  സസൻ േജാസ മകള 22

23th November 2021Revenue Department13239
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ഭവനിൽ , െകാടാരകര തഹശീൽദാർ  മൻപാെക േബാധിപിച അേപക     അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ മരണെപടിടളതാണ 

 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:എ 4 -15612/ 2021 12-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   െനടവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിത ,  വലം െകാടാരകര പി

ഒ വിേനാദ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ഉള സാമതിക ഇടപാടകൾകം മറ് ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടവതര വിേലജില   പേരതയെട മകന

വിനീത വി , വലം െകാടാരകര പി ഒ വിേനാദ ഭവനിൽ , െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മൻപാെക  േബാധിപിച അേപക

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   6  -9  -1999  -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:എ 4 -15827 / 2021 12-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   െനടവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െലനീനൻ എസ  കടയൽ പി

ഒ  ആൽതറമട  അഭയതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െനടവതര വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  സിബി  എസ ,  കടയൽ പി  ഒ

ആൽതറമട അഭയതിൽ , െകാടാരകര തഹശീൽദാർ  മൻപാെക േബാധിപിച അേപക    അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2020 -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 ജയ  നായർ ഭാര് 49

2 കാവ്  ആർ നായർ മകള 26

3 ൈകലാസ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശ്നാഥൻ ഭരതാവ 69

2 വിേനാദ വി മകന 33

3 വിനീത വി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിബി എസ ഭാര് 53
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നമര:എ 4 -15589 / 2021 12-10-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   കമിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉതമൻ  എസ  കമിൾ പി ഒ

മാേങാട ചരവിള പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പി എഫ  ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമിള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

അംബിക റി  ,  കമിൾ പി ഒ മാേങാട ചരവിള പതൻ വീടിൽ , െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മൻപാെക േബാധിപിച

അേപക   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാവ മരണെപടിടളതാണ   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:എ 4 -15587/ 2021 12-10-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   എഴേകാണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി എൽ ,  ലളിത  എ

എഴേകാൺ മറിയിൽ ശശി ഭവനതിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏഴേകാണ വിേലജില   പേരതരെട  മകന

ധനപാലൻ , ശാസാകപയിൽ , േബാധിപിച അേപക   എഴേകാണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടി  യാളകൾ    24-09-2020 ,  13  -8 -2021  എനീ

തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതരെട മകൻ ധനഞയൻ (അവിവാഹിതൻ ), മാതാപിതാകൾ എനിവർ മരണെപടിടളതാണ 

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: A4-14745/2021 24-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Ressy w/o Thomaskutty C., Aby Sadanam, Nellikunnam,

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

2 അഭിെലനിൻ മകന 31

3 അജയ െലനിൻ മകന 28

4 കമലാകി മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക റി ഭാര് 53

2 ബിന മകന 34

3 ബീന എ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധനപാലൻ മകന 44

2 ധനരാജ മകന 35
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before Receive Benefits from Postal Department and for other Purposes  in respect of the legal  heirs of late Thomaskutty

C., Aby Sadanam, Nellikunnam,  who expired on 19-04-2021 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 Thomaskutty C.. that it is proposed to issue a legal

heirship certificate according to this to the applicant .  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 , Kottarakkara 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

 
No: A4-15408/2021 05-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Manju Prakash w/o Prakash P. G., Chaithram, Thalachira,

Kokkadu P O,  Chakkuvarakkal Village, Kottarakkara Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before Receive Benefits from abroad, for Bank Transactions and for other Purposes  in respect of

the legal  heirs of late Prakash P.G. Chaithram, Kokkadu P O who expired on 23-04-2021 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 Prakash P.G.. that it is

proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Mother of the deceased is not alive.

Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the

claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the

Tahasildar , Kottarakkara 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

 

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

1 Ressy Wife 51

2 Aby Thomas Son 30

3 Juby Thomas Daughter 26

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

1 Manju Prakash Wife 45

2 Devika Daughter 22
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
No: A4-164962021 29-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Biji Luke, W/o Luke George, Bini House, Chennappara,

Chepra P O,, Odanavattam Village, Kottarakkara Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before various purpose and to receive benefits from abroad in respect of the legal  heirs of late

Luke George  Bini House, Chennappara, Cepra P O, Odanavattom Village, Kottarakkara Taluk who expired on 23-06-2021

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 Luke George . 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 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 , Kottarakkara 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

 

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

1 Biji Luke Wife 39

2 Libin Luke Son 14
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-13567/2021 29-10-2021
 
  െകാടാരകര  താലകില    െകാടാരകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വിശ്ംഭരൻ  െക  ജി

തകണമംഗൽ മറിയിൽ  െനടിയവിള വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിലള ബാങിടപാടകൾകം

മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടാരകര വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് ലതികാേദവി  , തകണമംഗൽ മറിയിൽ  െനടിയവിള വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതന സനാനങൾ ഇലാതതം മാതാവ മരണെപടതമാണ  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: എ4-16388/2021 29-09-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   കളകട  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവജിത്   ആറവാേശരി

മണിമനിരതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിലള  മരണാനര  ആനകല്ങൾകം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളകട വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ

പസന പി, ആറവാേശരി മണിമനിരതിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര തഹസിൽദാർ    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതന

മരണസമയത് പായം 5 വയസ ആയിരന  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 ലതികാേദവി ഭാര് 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന പി മാതാവ 30
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-16951/2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   േമലില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈവ ബാബ  വിൂർ െവടികവല

പി ഒ കൂരഴികത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള വാഹനതിെൻറ ഉടമസാവകാശം

മാറനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േമലില വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് സജാ ബാബ , വിൂർ െവടികവല പി ഒ കൂരഴികത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േമലില വില

്േലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 21-04-2016 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-15997/2021 30-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ശാർങധരപണികർ   പതർ പ

ി ഒ സരിൻ നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൻ രാധാമണി , പതർ പി ഒ സരിൻ നിവാസിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാ ബാബ ഭാര് 50

2 സബിൻ ബാബ മകന 26

3 െസബിൻ ബാബ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി എൻ ഭാര് 75

2 സരിൻ ശാരംങ മകന 40

3 സബി ശാരംങ മകള 38

4 സഞ ശാരംങ മകന 36
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -16749/2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കരീപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബിേമാൻ എസ  കാനാവിൽ

,ഇടയിടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആശിത നിയമനതിനം ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരീപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനിേമാൾ െക ,

കാനാവിൽ ,ഇടയിടം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കരീപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2021  -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:എ4 -16297 / 2021 23-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   പയപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺകടി ഐ  മരതമൺപളി

,കാറാടി  പി  ഒ ,ൈകപളിയഴികത പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിടപാടകൾകം മറ്  ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

കഞമ , മരതമൺപളി ,കാറാടി പി ഒ ,ൈകപളിയഴികത പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പയപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

08-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-15115 / 2021 23-10-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   െവളിനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ലകി  പനവിള വീട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിേമാൾ െക ഭാര് 45

2 സബിൻ ബി സകറിയ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞമ ഭാര് 77

2 പേമാദ േജാൺ മകന 45

3 പദീപ േജാൺ മകന 37
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്ടിൽ ,ആറർേകാണം ,കരിങനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െവളിനൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന തളസീധരൻ ,  പനവിള വീടിൽ

,ആറർേകാണം ,കരിങനർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവളിനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2015 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവ ,മകൾ ശശിധരൻ ,സേനാഷ ബാബ എനിവർ മരണെപടിടളതാണ . 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:എ4-16707 /2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻപിള  െവണാർ പി ഒ

കാവനാട പടിഞാറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിടപാടകൾകം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി രാധ , െവണാർ പി

ഒ കാവനാട പടിഞാറതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ

മരണെപടിടളതാണ . 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:എ4-16476 /2021 29-10-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   പയപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻപിള  കാറാടി

വടകംകര  താഴതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷമാർ , കാറാടി വടകംകര

താഴതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പയപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാഗമ മകള 76

2 തളസീധരൻ മകന 70

3 േശാഭന മകള 62

4 സരിൻ          മരണെപട മകൻ ശശിധരെൻറ മകന 42

5 സാന സേനാഷ  മരണെപട മകൻ സേനാഷ
ബാബവിെൻറ

മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി രാധ ഭാര് 69

2 ബിന സി ആർ മകള 44

3 അനിൽ സി ആർ മകന 42
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അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ മരണെപടിടളതാണ .

 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:എ4-17104/ 2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ചാകവരയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷലാൽ  െകാേകാട

് കിഴകതിൽ വീടിൽ ,ചകവരയൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാകവരയൽ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി സാലി

െക , പാലാകാട് േമലതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ചാകവരയൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ

വിവാഹബനം േവർെപടതിയിടളതാണ .ടിയാന സനാനങൾ ഇലാതതം ,മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതമാണ .

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:എ4-16750 / 2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   െനടവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മണികണൻ ,ഭാര് സധർമ പ

ി  കിണറവിള വീടിൽ ,നീേലശ്രം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടവതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജാഹ നവി എം

എസ  ,  കിണറവിള വീടിൽ ,നീേലശ്രം പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   െനടവതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021 -ലം ടിയാൾ 24-9-

2021  -ലം    മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതാണ .  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 സൗദാമിനി ഭാര് 60

2 സേരഷകമാർ മകന 39

3 സേനാഷമാർ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജായി ഒ സേഹാദരൻ 60

2 സാലി െക സേഹാദരി 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാഹ നവി എം എസ മകള 21

2 ജിനൻ എം എസ മകന 19
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നമര:എ4 16842/2021 29-10-2021
 
  െകാടാരകര  താലകില    െനടവതര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അംബികാേദവി  സി

ചരവിളേമലതിൽ വീടിൽ,െവൺമണർ ,ആനേകാടർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടവതര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാേജനൻ സി

, ചരവിളേമലതിൽ വീടിൽ,െവൺമണർ ,ആനേകാടർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െനടവതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2021 -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:എ4 -16900/ 2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   െകാടാരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കഷൻകടി നായർ  തേകട

ട ,അവണർ െകാടാരകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വാഹനതിെൻറ ഉടമസാവകാശം മാറനതിനം മറ്

ഇതര   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െകാടാരകര  വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് അനിതകമാരി പി , തേകട ,അവണർ െകാടാരകര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ മരണെപടിടളതാണ . 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:എ4 -12966 / 2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കലയപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി േജാൺ  കലയപരം മറിയി

ൽ  െതങവിള  പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലയപരം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഏലികടി േജാൺ , കലയപരം മറിയിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജനൻ സി ഭരതാവ 60

2 ആര് രാജ മകള 28

3 അരൺരാജ മകന 24

4 അശ്തി രാജ മകള 21

5 ആതിര രാജ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിതകമാരി പി ഭാര് 52

2 രാഹൽ െക എ മകന 30

3 േരാഹിത് െക എ മകന 26
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െതങവിള പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കലയപരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലികടി േജാൺ ഭാര് 80

2 ൈലലാ േജാൺ മകള 52
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-16423/ 2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ഇടിവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൽസഫാൻ എൻ  തടതരികത് വീട

്  ,മണലവടം  ,തടയനർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആകസിഡൻറ െകയിം  ലഭികനതിനം മറ്  ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടിവ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ

അജമിയ എസ , തടതരികത് വീട ,മണലവടം ,തടയനർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഇടിവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻ ൈമനർ ആയിരന . 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:എ4-16526 / 2021 29-10-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   െകാടാരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധസദനൻ പിള പി ജി

അചയതം വീടിൽ കിഴേകകര മറി ,െകാടാരകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാടാരകര വിേലജില    ഭാര്

ഗിരിജാകമാരി എൻ , അചയതം വീടിൽ കിഴേകകര മറി ,െകാടാരകര പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര വിേലജ

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

03-2021 -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാവ മരണെപടിടളതാണ .  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:എ4 -16382 / 2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ചടയമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലാഹദീൻ െജ  എസ എ എസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജമിയ എസ മാതാവ 26

2 നൗഫൽ പിതാവ 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജാകമാരി എൻ ഭാര് 57

2 അർജൻ എ എം മകന 29

23th November 2021Revenue Department13251
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



്  ലാൽ  മഹൽ  വീട  ,മാടൻനട  ,ചടയമംഗലം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചടയമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള അൽഫിയ അൽ

സലാം , എസ എ എസ ലാൽ മഹൽ വീട ,മാടൻനട ,ചടയമംഗലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ചടയമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

08-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-16525/ 2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   പവിേതശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ െജ ഫിലിപ്  പതർ ഇലവിള

വീട ,പവിേതശ്രം മറി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വാഹനതിെൻറ ഉടമസാവകാശം മാറനതിനം മറ്  ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പവിേതശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

എൽസി , പതർ ഇലവിള വീട ,പവിേതശ്രം മറി , േബാധിപിച അേപക   പവിേതശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-08-2021  -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:എ 4-16490/ 2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ഇളമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പരേഷാതമൻ  നിഷാ ഭവൻ

,േതവനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇളമാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിത പി ,  നിഷാ ഭവൻ ,േതവനർ പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-1999  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ മരണെപടിടളതാണ .  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 എ സൈബദബീവി ഭാര് 76

2 അൽഷംലാൽ എസ മകന 43

3 അൽഫിയ അസലാം മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസി ഭാര് 59

2 ഫിൽസി മകള 34

3 ഫിൽസൺ മകന 31
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നമര:എ4-16475/2021 29-10-2021
 
  െകാടാരകര  താലകില    പയപളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഫ.േജാേമാൻ  ൈവ

േതകിൻകാടിൽ വീട  ,ഓയർ ,െചങളം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വാഹനതിെൻറ ഉടമസാവകാശം

മാറനതിനം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയപളി വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് സിജി ൈവ േജാൺ , േതകിൻകാടിൽ വീട ,ഓയർ ,െചങളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പയപളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-05-2021  -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 േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-16386 / 2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   െനടവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്േമാഹനൻ  െകാചവി

ള  പതൻവീട  ,ആനേകാടർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െനടവതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ലകി ,  െകാചവിള പതൻവീട

,ആനേകാടർ , േബാധിപിച അേപക   െനടവതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ മരണെപടിടളതാണ .

 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:എ4-16507/ 2021 29-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത പി ഭാര് 71

2 നിഷ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിജി ൈവ േജാൺ ഭാര് 33

2 ആേബൽ മാതയ മകന 8

3 അബിയ മാതയ മകള 4

4 ആൽബിൻ മാതയ മകന 4

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഭാര് 60

2 ആതിര എൽ മകള 26
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  െകാടാരകര താലകില   കലയപറം  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സസമ യാേകാബ  കനിൽവീടിൽ

,താമരകടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിടപാടകൾകം ,മറിതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന അഗസിൻ യാേകാബ , കനിൽവീടിൽ ,താമരകടി പി  ഒ ,

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ മരണെപടിടളതാണ .  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:എ4-17113 / 2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കടയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധസദനൻ  േനാമി വിലാസം വീടി

ൽ ,ഇളമഴനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആകസിഡൻറ െകയിം ലഭികനതിനം മറിതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീനാകമാരി , േനാമി

വിലാസം വീടിൽ ,ഇളമഴനർ പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കടയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാവ മരണെപടിടളതാണ. 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:എ 4-17103/ 2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   വാളകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലകാണർ മാതയ  വലിയവിള വീടി

ൽ ,വാളകം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാളകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ലസി അലകാണർ ,  വലിയവിള വീടിൽ ,വാളകം പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2018 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഗസിൻ യാേകാബ മകന 41

2 ആൽബർട് യാേകാബ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീനാ കമാരി ഭാര് 53

2 േനാമി എം മകള 32

3 നിമ എം മകള 25
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലസി അലകാണർ ഭാര് 60

2 ജാകൺ അലകാണർ മകന 32
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-17148/2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   േമലില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായി വി എൽ  തണവിള കിഴകതി

ൽ വീടിൽ ,െചങമനാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പി എഫ ആനകല്ം ലഭികനതിനം മറിതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന എം , തണവിള

കിഴകതിൽ വീടിൽ ,െചങമനാട പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   േമലില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2020 -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:എ4-17224/ 2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   നീലേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാഹിസ  കാവർേകാണത് വീടി

ൽ  ,ൈകേതാട  പി  ഒ  േവയൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിടപാടകൾകം  മറിതര   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നീലേമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനീസാ ബീവി ,

കാവർേകാണത് വീടിൽ ,ൈകേതാട പി ഒ േവയൽ , േബാധിപിച അേപക   നീലേമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതാണ . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 ഓമന എം ഭാര് 45

2 ജിബിൻ േജായി മകന 17

3 അലൻ േജായി മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനീസ ബീവി ഭാര് -

2 അബള മകന -

3 മഹമദ ഫാഹിസ മകന -

4 ഉമർ മകന -

5 ആമിന മകള -
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നമര:എ4-16308/ 2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കലയപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െജ ചാേകാ  ബേഥൽ ഹൗസ

്  ,കളകട  പി  ഒ  ,പവറർ  ഈസ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിടപാടകൾകം  മറിതര   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലയപരം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിലികടി ചാേകാ

, ബേഥൽ ഹൗസ ,കളകട പി ഒ ,പവറർ ഈസ് , േബാധിപിച അേപക   കലയപരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021  -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:എ4-16694 / 2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ഓടനാവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൽസൺ  നടയഴികത് വീടിൽ

,വാപാല ,െചപ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിടപാടകൾകം മറിതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓടനാവടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചിനമ വിൽസൺ , നടയഴികത് വീടിൽ

,വാപാല ,െചപ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഓടനാവടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2021  -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:എ4-16695/2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   െകാടാരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി ഗീവർഗീസ  പലമ

ൺ മറിയിൽ വയലിറകത പതൻവീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിടപാടകൾകം മറിതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടാരകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആൽവിൻ ജി

ഫിലിപ ,  പലമൺ മറിയിൽ വയലിറകത പതൻവീടിൽ  ,  േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2019 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലികടി ചാേകാ ഭാര് 66

2 െബസി റാവിൻസ മകള 43

3 െബൻസി േസാജ മകള 41

4 െബറ്സി ചാേകാ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ വിൽസൺ ഭാര് 55

2 എബിൻ വിൽസൺ മകന 22

3 ബിബിൻ വിൽസൺ മകന 20
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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:എ4-16113 / 2021 29-10-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   െവളിനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീമാകഞ്  ഫിേറാസ വ

ില  ,േമാേടാർകന്  ,കരിങനർ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ അനകലങൾകം  ,മറിതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിനൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന

് റിയാസ , ഫിേറാസ വില ,േമാേടാർകന് ,കരിങനർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െവളിനൂര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട ഭർതാവ ,മകൻ ഫിേറാസ ,മാതാപിതാകൾ എനിവർ ജീവിചിരിപില .കമനമർ (4 )ൈമനറം മാതാവ ഷംന

എസ ആസാദിെൻറ സംരകണയിലമാണ.  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:എ 4-17354 / 2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  െവണാർ മറിയിൽ അരൺ

വിഹാർവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിടപാടകൾകം മറിതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതികമാരി ഡി , െവണാർ മറിയിൽ അരൺ

വിഹാർവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി വർഗീസ ഭാര് 59

2 േജാർജിന വർഗീസ മകള 37

3 േഫാറിഡ വർഗീസ മകള 31

4 ആൽവിൻ ജി ഫിലിപ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിയാസ മകന 35

2 ൈഫസൽ മകന 34

3 സിയാദ മകന 28

4 ഫിദഫാതിമ എസ     മരണെപട മകൻ ഫിേറാസിെൻറ മകള 9
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നമര:എ4-17393 /2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കളകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവാനിയമ  പവറർ പടിഞാറ ,ഉഷ

ാ സദനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറിതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളകട വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീലാകമാരി ബി , പവറർ പടിഞാറ ,ഉഷാ

സദനം , േബാധിപിച അേപക   കളകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ മാനെപടിടളതാണ .

 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 സതികമാരി ഡി ഭാര് 48

2 അരൺരാജ മകന 24

3 അരണിമ രാജ മകള 21

4 രാജമ മാതാവ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി ബി മകള 60

2 ഷീലാകമാരി ബി മകള 56

3 മായ ബി മകള 51
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-17355 /2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   േമലില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക അചൻകഞ്  പളിവിള താഴതിൽ

,െചങമനാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾകം  മറിതര   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലില വിേലജില   പേരതനെറ മകള ദീപി ,  പളിവിള

താഴതിൽ ,െചങമനാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േമലില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  ഭാര്

മരണെപടിടളതാണ . 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:എ4-16696/2021 29-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   െവടികവല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ  തലചിറ ,പി ഒ ,ചാങർ

വടകതിൽ പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറിതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവടികവല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിബ , തലചിറ

,പി ഒ ,ചാങർ  വടകതിൽ പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവടികവല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

ഭാര്യം  മാതാവം  മരണെപടിടളതാണ .  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 ദീപി മകള 50

2 ദീപ മകള 46

3 ദിവ് മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ മകള 42

2 ഷിബ മകന 39

3 സിന മകള 38

4 വിനായകൻ (ബിന എസ ) മകന 44

13260 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:എ4-17613 / 2021 29-10-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   കലയപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല എസ  പവറർ കിഴക്

,കലയപരം  പി  ഒ  ,വാേഴാടവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആശിതനിയമനം  ലഭികനതിനം  സർവീസ

ആനകല്ങൾകം ,മറിതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലയപരം

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ജയകമാർ വി വി , പവറർ കിഴക് ,കലയപരം പി ഒ ,വാേഴാടവീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021  -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. 

 
No: A4-16300/2021 23-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sugunamma K G W/o Vijayanadh V ,AluvilaVeedu,Kottuka

l P O ,, Kottukkal Village, Kottarakkara 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 Vijayandh V AluvilaVeedu Alamcode,Kottukal P O ,

who expired on 31-05-2020 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are

the legal heirs of the said late Vijayandh V. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . Mother of the deceased is not alive. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in

favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship

certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kottarakkara 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

 
No: A4-16861/2021 29-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Priyamol T V Charuvilamelethil Veedu,PulamonP O, Mail

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

Bank  transaction  and  for  other  purpose  in  respect  of  the  legal   heirs  of  late  K  Thanakmani  Charuvilamelethil

Veedu,PulamonP O who expired on 15-04-2021 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 K Thanakmani. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാർ വി വി ഭരതാവ 53

2 ഐശ്ര് വി െജ മകള 23

3 അകയ വി െജ മകന 20

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

1 Sugunamma KG Wife 61

2 Suvin Vijayanadh Son 39
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according to this to the applicant . Husband of the deceased is not alive. Hence, it is proposed to issue a legal heir shi

p 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 , Kottarakkara 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

 

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

1 Priyamol T V Daughter 35

2 Pradeepkumar T V Son 31
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