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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -20360/ 2021 07-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   എഴേകാണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജയകമാർ എസ  േകാളന

ർ  മറിയിൽ  അമലതംകാല  പി  ഒ  െനടിയവിള  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എഴേകാണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ടിയിൽ  അനന

അജയ െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം  അേന്ഷണവം  അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-12-2018 -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:എ 4 -19669/ 2021 01-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   പവിേതശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ  െചറെപായക മടത

ല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിലള ബാങിടപാടകൾകം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് , വടിയർകാവ വിേലജിൽ ടി സി 36/ 571

സി ആർ എ -129 മടതല വീടിൽ  സധാമണി, െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021  -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:എ 4 -17898/ 2021 01-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത െക ഭാര് 49

2 അനന അജയ മകന 28

3 അവനിജ എ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധാമണി ഭാര് 61

2 മേനാജകമാർ എസ ബി മകന 41

3 മഞജഷ എസ ബി മകള 39
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  െകാടാരകര താലകില   െവളിനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ എ  കരിങന

്നർ ഏഴാംകറി പറങിമാംവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിനൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ വനജാകി എം െകാടാരക

കര തഹശീൽദാർ  മമാെക േബാധിപിച  അേപക  മഖാനിരം  അേന്ഷണവം  അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2021 -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:എ 4 -19623/ 2021 01-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   െവടികവല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി േജാർജ്  പനേവലി പി

ഒ  പീസ  േകാേടജിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിലള  ബാങിടപാടകൾകം  മറ്  ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവടികവല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ടിയിൽ  േശാശാമ ഷാജി െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം  അേന്ഷണവം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021  -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 -17637/ 2021 01-12-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   കലയപരംവിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഷലജ െക  െപരങളം

അരവിനഭവനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലയപരം വിേലജില   പേരതയെട മകന ടിയിൽ  അരവിന്  ആർ െകാടാരകര തഹശീൽദാർ

മമാെക  േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം  അേന്ഷണവം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2012 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വനജാകി എം ഭാര് 65

2 രാജ ജി മകന 47

3 രഘ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാശാമ ഷാജി ഭാര് 63

2 ദിവ് എസ ഷാജി മകള 28

3 ഡിൈവൻ എസ ഷാജി മകന 26
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കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -17751/ 2021 01-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ഇളമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ സി  െചറവകൽ പി ഒ

വടകടത് പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറ് ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളമാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന

ടിയിൽ  മാതയ വർഗീസ െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം  അേന്ഷണവം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-1990  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4-19670/ 2021 01-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ മജീദ െക  െചറകളം പ

ി ഒ ഫിൽഗിരി പണയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന

ടിയിൽ  റജീബ െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം  അേന്ഷണവം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ, മകൻ റിയാസ (അവിവാഹിതൻ) 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അരവിന് ആർ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാളി സാമേവൽ മകള 72

2 െജസി സകറിയ മകള 64

3 രാജി മാതയ പണികർ മകള 62

4 ആനി േജകബ മകള 59

5 മാതയ വർഗീസ മകന 57

6 ൈഷനി ബാബ മകള 55

7 ഷാജി സജി മകള 53

8 ഷീബ േജാൺ മാതയസ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഫിയാ ബീവി ഭാര് 59
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നമര:എ 4 -19668/ 2021 01-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കടയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ എം  ഐരകഴി പി ഒ

ഇരടകാട സീനാ  വിലാസതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിലള ആകസിഡൻറ െകയിം

ലഭികനതിനം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടയല വിേലജില

 പേരതനെറ മകള ടിയിൽ  സീന ബി എസ , െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം

അേന്ഷണവം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -

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. 

 

2 റജീബ മകന 35

3 സിമി മജീദ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി പി ഭാര് 62

2 സീന ബി എസ മകള 37

3 സിമി എസ ബി മകള 35
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-19999/2021 01-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കമിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷലാമ , കമിൾ പി ഒ, േറാഡവി

ള പതൻവീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ഉള വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      ടിയിൽ പേരതയെട മകന ൈബജ വി െകാടാരകര തഹസീൽദാർ മമാെക

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    15-06-2020 -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:എ4-18975/2021 23-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കടയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആേരാമൽ എസ,  കറികാട പി ഒ,

കാരയാട്,  കാവ്ാഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ ഉള ഇൻഷറൻസ ആനകല്ം

ലഭികനതിനം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

പിതാവ  ടിയിൽ  സേരനൻ െകാടാരകര തഹസീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-10-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻ  അവിവാഹിതൻ  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. 

 
നമര:എ4-19062/2021  23-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ൈമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഫിലിേപാസ,  ഇഞകാട ൈമല

ം  പി  ഒ,  പനചവിള  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ഉള  വിവിധ    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ താമരാകി െക   െകാടാരകര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈബജ വി മകന 45

2 ബിജ വി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ ഡി മാതാവ 53
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തഹസീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2019 -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:എ4-19053/2021 20-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കരീപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ വർഗീസ,  തിപിലഴികം പി ഒ

,  കണറ,  ൈതവിളയിൽ  എസ  െജ  ഭവനിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ   േപരിൽ  ഉള

ബാങിടപാടകൾകം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ

മകന ടിയിൽ േജകബ േജാൺ  െകാടാരകര തഹസീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -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:എ4-18865/2021 20-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   െവളിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േദവരാജൻ,  കടവടർ പി ഒ,

അമലതംകാല, രാേജഷനിരതിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ഉള വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ േശാഭന എസ െകാടാരകര

തഹസീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 താമരാകി െക ഭാര് 60

2 േജാൺ ഫിലിപ് മകന 35

3 മാതയ ഫിലിപ് മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റേബക േജാൺ ഭാര് 51

2 സിജി േജാൺ മകള 23

3 േജകബ േജാൺ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 60
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നമര:എ4-1895/2021 20-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ചടയമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മാധവൻനായർ  ചടയമംഗല

ം പി ഒ, പേങാട, പൗർണമിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം,

ബാങിടപാടകൾകം, മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ

ഭാര് ടിയിൽ  രാധാമണിയമ ആർ െകാടാരകര തഹസീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-17352/2021 20-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ നായർ,  േതവലപറം പി ഒ

, പാറേശരി പടിഞാറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ ഉള വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ പാർവതിയമ െകാടാരകര

തഹസീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -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:എ4-19078/2021 25-11-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   െവളിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീന െക,  െകാടറ കനവി

ള പതൻവീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിലള ബാങിടപാടകൾകം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ ടിയിൽ മധദാസ െകാടാരകര

തഹസീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

2 രാേജഷ ഡി മകന 39

3 രാജി േദവരാജൻ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണിയമ ആർ ഭാര് 68

2 നിഷ എം ആർ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാർവതിയമ ഭാര് 82

2 േഗാപകമാർ മകന 51

3 ഗിരീഷ കമാർ മകന 50
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ(കമ നമർ 2,3) 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:എ4-19050/2021 23-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   വാളകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജ പി,   അമലകര താനിവ

ി പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ഉള ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ ലിസി ഷാജ െകാടാരകര

തഹസീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മധദാസ ഭരതാവ 45

2 േമഘ മകള 14

3 േനഘ മകള 9

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിസി ഷാജ ഭാര് 52

2 ലിഷ എൽ ഷാജ മകള 29
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-18853/2021 26-11-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   ഓടനാവടം വിേലജില െചപ പി ഒ കളപില, എബേനസർ േഹാമിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  േജാൺകടി     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ നിഷ േജാൺെകാടാരകര തഹസിൽദാർ മൻപാെക

േബാധിപിച  അേപക        മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-10152/2021 26-11-2021
 
  െകാടാരകര  താലകില    കരീപ  വിേലജില   മളവർേകാണം  മറിയിൽ   വാകനാട  പി  ഒ  മംഗലത്  വീടിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതിയമ എൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഫാമിലി െപൻഷൻ കടിശിക

ലഭികനതിനം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട

മകള ടിയിൽ ഇനിരാഭായി   െകാടാരകര  തഹസിൽദാർ മൻപാെക േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2020 -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:എ4-18854/2021 20-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ചിതറ വിേലജില  െകാലായിൽ പി ഒ കിളിതട്, ആർ ആർ ഹൗസിൽ  താമസിചവരെവ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷ േജാൺ ഭാര് 48

2 േജാഷ്ാ േജാൺ മകന 13

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാഭായി മകള 60

2 പീതാകമാരി മകള 54
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അനരിചേപായ   സഷമ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ടിയിൽ രാജീവ പി   െകാടാരകര തഹസിൽദാർ മൻപാെക

േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-01-2021  -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:എ4-18872/2021 20-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േഗാവിനൻ േപാറി, മണിപ

ഴ  മഠതിൽ  േകാടകൽ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന ജയകമാർ ജി എൽ െകാടാരകര തഹസിൽദാർ മൻപാെക

േബാധിപിച  അേപക        മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021  -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:എ4-19072/2021 25-11-2021
 
  െകാടാരകര  താലകില    മാേങാട  വിേലജില   മതിര  പി  ഒ   ഉടമേകാണം,  കിഴകംകര  പതൻവീടിൽ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബിജേമാൻ  റി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  ടിയിൽ രാജി  എസ െകാടാരകര

തഹസിൽദാർ മൻപാെക േബാധിപിച അേപക        മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷപൻ ഭരതാവ 54

2 രാേജഷ  പി മകന 30

3 രാജീവ  പി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിതാംബിക അനർജനം ഭാര് 68

2 ജയകഷണൻ ജി എസ മകന 42

3 ജയചിത ജി എൽ മകള 38
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No: A4-18852/2021 20-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sheela W/o. S. Muraleedharan M. S. Bhavan, Kuttikkad

P.O.,  Kadakkal Village, Kottarakkara Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before receive benefits from the authorities of Tamilnadu and for other purposes in respect of the legal  heirs of

late S. Muraleedharan, M. S. Bhavan, Kuttikkad P.O.,  who expired on 24-04-2021 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 S. Muraleedharan. that it is

proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Enquiry in the above matter through Village

Officer, Kadakkal reveals that the following are the only surviving legal heirs of the deceased. 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

 
നമര:എ4-19058/2021 23-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   േമലില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനനവലി അമ എൽ, വലിയവിള

വീടിൽ, െചങമനാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട  മകന ടിയിൽ  ദിൽദത്  വി  എസ

െകാടാരകര തഹസിൽദാർ മൻപാെക േബാധിപിച അേപക       മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജി എസ ഭാര് 42

2 ബിജിത് ബി ആർ മകന 19

3 അഭിജിത് ബി ആർ മകന 18

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

1 Sheela Wife 59

2 Shiji M. S. Daughter 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദിൽദത് വി എസ മകന 57

2 േജ്ാതികമാരി മകള 55

3 അനിതകമാരി മകള 51
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നമര:എ4-19025/2021 23-11-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   ൈമലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പങജാകിയമ,  പതൻപര

വടേകതിൽ വീടിൽ, ൈമലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പി എഫ   ആനകല്ം ലഭികനതിനം മറ്  ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ടിയിൽ രജിനാഥൻപിള

െകാടാരകര തഹസിൽദാർ മൻപാെക േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2021 -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:എ4-19024/2021 23-11-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   നിലേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക ഷംസദീൻ, ഇർഷാദ

മൻസിലിൽ,  ൈകേതാട   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിടപാടകൾകം  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ ഉൈമബാബീവി െകാടാരകര

തഹസിൽദാർ മൻപാെക േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഘനാഥൻപിള മകന 56

2 രവിശങരൻ മകന 54

3 രജിനാഥൻപിള മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉൈമബാ ബീവി ഭാര് 70

2 ൈഷലാബീഗം മകള 50

3 ഷജിലാ ബീവി മകള 45

4 ഷജിനാബീഗം മകള 43

5 ഇർഷാദ മകന 40
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NOTICE

 
നമര:എ4-19079/2021 25-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   എഴേകാണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക്മി എം, മംഗലത് വീട,

േകാളനർ,  എഴേകാൺ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന വിനയചനൻ , മംഗലത് വീട, േകാളനർ, എഴേകാൺ പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപക        െകാടാരകര തഹസിൽദാർ മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭർതാവ,  മകൻ പഭാകരൻ എനിവർ

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:എ4-19569/2021 26-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ഓടനാവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരള എൽ, സനരവിലാസം

വീട,മടറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പി  എഫ ആനകല്ം  ലഭികനതിനം  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട ഭരതാവ സനേരശൻ , സനരവിലാസം

വീട,മടറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര തഹസിൽദാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി മകള 53

2 സി ഉദയഭാന മകന 52

3 വതല സി മകള 50

4 വിനയചനൻ മകന 49

5 സേലാചന എൽ മകള 47

6 അഭിജിത് പി പി  (മരണെപട മകൻ പഭാകരെന മകൻ) പൗതൻ 28

7 അഭിരാജി പി പി (മരണെപട മകൻ പഭാകരെന മകൾ) പൗതി 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനേരശൻ ഭരതാവ 59

2 സര് എസ മകള 30
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നമര:എ4-19313/2021 26-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   എഴേകാണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജി വർഗീസ, മിന ഭവൻ,

ഇരമനങാട  ഇലഞിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടാരകര തഹസിൽദാർ  മമാെക    പേരതനെറ മകന മിന വർഗീസ , മിന

ഭവൻ, ഇരമനങാട ഇലഞിേകാട , േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര തഹസിൽദാർ  മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2021 -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:എ4-16075/2021 26-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ഓടനാവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവശങരപിള, യമന മനിരം, മട

റ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാടാരകര  തഹസിൽദാർ മൻപാെക  പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ ജി , യമന മനിരം, മടറ , േബാധിപിച അേപക

െകാടാരകര  തഹസിൽദാർ   മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2007  -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:എ4-19531/2021 26-11-2021
 
  െകാടാരകര  താലകില    ഏഴേകാണ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശീനിവാസൻ  െക,

കാകാനഴികത്  പതൻവീടിൽ,     േപാചംേകാണം, എഴേകാൺ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടാരകര തഹസിൽദാർ മനപാെക

പേരതനെറ മകന ടിയിൽ അജയകമാർ  േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്,  മാതാവ എനിവർ

3 സരജ എസ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി മതായി മകള 51

2 മിന വർഗീസ മകന 46

3 മിജി അലകസ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിന ശങർ മകന 43

18368 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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:എ4-19536/2021 26-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കടയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാലപച പലിപാറ, രാജ ഭവനിൽ

രാഹൽരാജ,    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ പിതാവ ടിയിൽ രാേജനൻ  െകാടാരകര തഹസിൽദാർ മൻപാെക േബാധിപിച

അേപക      മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

28-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതൻ 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. 

 
നമര:എ4-18252/2021 26-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ഓടനാവടം വിേലജിൽ  മടറ പി ഒ, പാങാല പതൻവീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

    ആർ  െകാചെചറകൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ മണി എ   െകാടാരകര തഹസിൽദാർ മൻപാെക

േബാധിപിച  അേപക        മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ  എസ മകന 48

2 അനിതകമാരി  ഐ മകള 46

3 അജയകമാർ  എസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന മാതാവ 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മണി എ ഭാര് 64

2 ആനന് പി െക മകന 37

3 അശ്തി പി െക മകള 34

28th December 2021Revenue Department18369
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:എ4-16219/2021 26-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ൈമലം വിേലജില  താമരകടി പി ഒ,  ദീപാസദനതിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േകശവൻ നായർ എൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള ഇടിവ വിേലജിൽ  പണവതിൽ ദിവ് െക

നായർ േബാധിപിച അേപക  െകാടാരകര തഹസിൽദാർ  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  ഭാര്യം  മാതാവം

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:എ4-17895/2021 23-11-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   െനടവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക തളസീധരൻ, പൂർേമ

ലതിൽ വീടിൽ,  േതവലപറം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  ടിയിൽ സജാത പി  എസ  െകാടാരകര തഹസിൽദാർ

മൻപാെക േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2019  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  ദിവ് െക നായർ മകള 40

2 ദീപ െക മകള 46

3 ദീപ െക നായർ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജാത പി എസ ഭാര് 56

2 ആദർശ റി എസ മകന 33

3 അഞന റി എസ മകള 31
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-21106/2021 20-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില  പയപളി വിേലജില  െചങളം പി ഒ കരീമിയ ബിൽഡിംഗിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 എ അബദൾ കരീം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള തടിമിലിെൻറ ൈലസൻസ പതകനതിനം

മറ് ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ സലീമ

ബീവി  െകാടാരകര തഹസീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സലീമ ബീവി ഭാര് 83

2 നൗഷാദ എ മകന 59

3 നിസാർ എ മകന 57

4 നസീല ബീവി മകള 53

5 നവാസ മകന 48

6 നസീം എ മകന 55

7 നജീം എ മകന 46
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -20451/ 2021 06-12-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   കലയപരം   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി ശാരദാമ , റി  എസ

ബാലകഷണപിള   പവറർ  കിഴക്  തറേമൽ  വീടിൽ   എനിവരെട    അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട  മകള ടിയിൽ  ബിന ബി എസ െകാടാരകര

തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപകയിേനൽ     അേന്ഷണവം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ  യഥാകമം     11-11-2007  ,  05-09-2021  എനീ  തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശിയായി 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന ബി എസ മകള 48
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-20052 /2021 10-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കടവർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദ സി എസ , വീണയിൽ

,പതേശരിമക്  പി  ഒ,കലമലം  ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടവർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമ അജിത ,  പളിങനിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -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 േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-21255/ 2021 16-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   നീലേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേശാഭ െക , വനാവനം ,നിലേമ

ൽ പി ഒ ,മരകമൺ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിടപാടകൾകം മറിതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നീലേമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജനിേദവി വി പി , വനാവനം ,നിലേമൽ പി

ഒ ,മരകമൺ , േബാധിപിച അേപക   നീലേമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2021 -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 ശ്ാമ അജിത ഭാര് 35

2 വിനായക വി എസ മകന 10

3 കാർതിക വി എസ മകന 10

4 ചനസധ മാതാവ 69

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജനിേദവി വി പി ഭാര് 43

2 ഹരികഷൻ പി മകന 17

3 ഭദ ആർ മകള 8

4 സരസ്തിയമ മാതാവ 75
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നമര:എ4-20816/ 2021 15-12-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   േമലില  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  വിജയൻ െക ജി  ,  െകാച

പടിഞാറതിൽ  വീടിൽ  ,െചങമനാട  മറിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലില വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിഷ വിജയൻ ,

െകാച പടിഞാറതിൽ വീടിൽ ,െചങമനാട മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   േമലില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-08-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വീണാ വിജയൻ മകള 32

2 വിഷ വിജയൻ മകന 26
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