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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-2340/2022 07-02-2022
 
    െകാടാരകര  താലകിൽ  ചിതറ   വിേലജില   ചിതറ  െകാലായിൽ  പി  ഒ  േലാടസ വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   ആഭാ  എസ  നായർ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിലള  സർവീസ

ആനകല്ങൾകം  ബാങിടപാടകൾകം  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട സേഹാദരൻ ടിയിൽ അനീഷ പി എസ െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    29-

12-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന. പേരത അവിവാഹിത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരളാേദവി ജി മാതാവ 65

2 ആർ പരേഷാതമൻ നായർ പിതാവ 81
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-626/2021 22-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില കമിള വിേലജില കമിൾ പി ഒ മങാട ലീല ഭവനിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക

േഗാപിനാഥൻപിള  എനയാളെട   അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിലള  ബാങിടപാടകൾകം,  മറ്  ഇതര

ആവശ്ങൾകം ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ സമംഗല കമാരി

എസ െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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:എ4-613/2022 15-01-2022
 
  െകാടാരകര  താലകില   െകാടാരകര  വിേലജില   കിഴേകകര  മറിയിൽ  പതവിഹാറിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  പി ആർ സേരനനാഥൻ നായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള സാമതിക

ഇടപാടകൾകം മറ് ഇതര ആവശ്ങൾകം    ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ

ഭാര് ടിയിൽ റി  പതാവതി അമ െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-07-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത 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 സമംഗല കമാരി എസ ഭാര് 65

2 ഐശ്ര് ജി എസ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റി പതാവതി അമ ഭാര് 74

2 ഉഷാ എസ നായർ മകള 54

3 അനിൽകമാർ എസ മകന 53

4 എസ സനിൽകമാർ മകന 50

5 സേരഷമാർ എസ മകന 48
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -714/ 2022 22-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   െവളിയം വിേലജില വാളിേയാട പി ഒ മറവൻേകാട  ശീവിലാസം വീടിൽ   താമസിചവരവ

െ  അനരിചേപായ   േഗാപി  ഇ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള നിലേമൽ വിേലജിൽ അശ്തി  ഭവനിൽ ,  അശ്തി  എൻ ,

െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക   േബാധിപിച അേപകയിേനൽ അേന്ഷണവം   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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -713/ 2022 24-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   കടയല വിേലജില കറികാട പി ഒ കളതർ ഭവനിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

സദർശനൻ െക   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ ബീന റി   െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക

േബാധിപിച അേപകയിേനൽ    അേന്ഷണവം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2020  -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. 

 
നമര:എ 4 -516/ 2022 24-01-2022
 
  െകാടാരകര താലകില   ചിതറ വിേലജില സത്മംഗലം  െനറികന്  കടാരകാടിൽ വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  കാസിംകഞ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ഉള ആകസിഡന് െകയിം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിർമല െക ഭാര് 59

2 അശ്തി എൻ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീന റി ഭാര് 48

2 നവമി എസ ബി മകള 25

3 നനന എസ ബി മകള 22

5532 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ലഭികനതിനം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്

ടി വിേലജിൽ കഴിവിളയിൽ വീടിൽ ,സബറാ ബീവി െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക  ,  േബാധിപിച അേപകയിേനൽ

അേന്ഷണവം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-

2017  -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 -727/ 2022 24-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   ഇളമാട വിേലജില  അർകനർ പി ഒ കാരാളിേകാണം ഈടിവിള വീടിൽ  താമസിചവരവ

െ  അനരിചേപായ   അഹമദ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളമാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ടിയിൽ അനീസാബീവി െകാടാരകര

തഹശീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപകയിേനൽ    അേന്ഷണവം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-10-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -814/ 2022 24-01-2022
 
  െകാടാരകര  താലകില    െകാടാരകര  വിേലജില   തകണമംഗൽ  െകാടാരകര  പി  ഒ  ബിജ  ഭവനതിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േവണേഗാപാലപിള   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള

ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടാരകര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്   ടിയിൽ ലളിത െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപകയിേനൽ

അേന്ഷണവം     അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-

2019  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സബറാ ബീവി ഭാര് 67

2 ഷംലാ ബീവി മകള 46

3 ഷജീന മകള 45

4 സജീർ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനീസാ ബീവി ഭാര് 63

2 മജീബ മകന 37

3 മബീന മകള 34
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ഭാര് 64

2 ബിന മകള 44

3 ബിജ മകന 41
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-1032 /2022 24-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   മാേങാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചകായധൻ വി ,സി സി നിവാസ

,ചിതറ  ,ഐരകഴി   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിലള  ബാങിടപാടകൾകം  മറിതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ചനമതി ജി , സി സി

നിവാസ ,ചിതറ ,ഐരകഴി  പി ഒ , േബാധിപിച അേപക  മാേങാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021 -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:എ 4-830/2022 24-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   വാളകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം തങചൻ  ,ചരവിള വീട ,വാളകം

പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിലള  ബാങിടപാടകൾകം  മറിതര   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാളകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സസമ തങചൻ ,

ചരവിള വീട ,വാളകം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വാളകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021  -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:എ 4-813/2022 24-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി ജി ഭാര് 73

2 ശഭ സി സി മകള 54

3 ലൗലി സി സി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സസമ തങചൻ ഭാര് 62

2 സാം ടി ടി മകന 41

3 ജയിംസ ടി ടി മകന 38

4 േജാൺസൺ ടി ടി മകന 36
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 െകാടാരകര താലകില   െകാടാരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ രാമചനൻ പിള  ,സേരഷ

് ഭവനം ,അനർ ,അമലതംകാല പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള ബാങിടപാടകൾകം മറിതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടാരകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ലീലാവതി അമ െക , സേരഷ ഭവനം ,അനർ ,അമലതംകാല പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

09-2021  -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 ലീലാവതി അമ െക ഭാര് 70

2 ആർ സേരഷ കമാർ മകന 48

3 സപഭകമാരി മകള 46

4 ആർ സഭാഷ ചനൻ മകന 43
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4-2479/22 12-02-2022
 
  െകാടാരകര താലകില  െവളിനൂർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ .ആർ േഷാമാ

ലയം   കരിങനർ(p.o)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾകേവണി   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി      െവളിനൂർ   വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്

എം .പസനകമാരി , േഷാമാലയം  കരിങനർ(p.o), േബാധിപിച അേപക    െവളിനൂർ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാന

ിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2010 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4-2368/22 12-02-2022
 
  െകാടാരകര താലകില   പയപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷബാബ .വി  ഉഷസ ,

ൈമേലാട (P.O),പയപളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആശിത നിയമനതിനം .സർവീസ ആനകല്ങൾകം ,മറ

ഇതര ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയപളി വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര്  ഉഷാകമാരി  .k,  ഉഷസ ,  ൈമേലാട  (P.O),പയപളി  ,  േബാധിപിച  അേപക   പയപളി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2022 -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:A4-2030/22 14-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം .പസനകമാരി ഭാര് 59

2 േഷാമ .   s.p മകള 38

3 േഷാണി .s.p മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി .k ഭാര് 48

2  സനിക മകള 22

3 സേനാജ മകന 16

4 രതമ മാതാവ 73
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 െകാടാരകര താലകില   കളകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജലജാമണി .s അഞലി താഴത

കളകട ,കളകട p.o  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളകട വിേലജില   പേരതയെട മകന സന ബി കഷൻ , അഞലി താഴത കളകട

,കളകട p.o,  േബാധിപിച അേപക   കളകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2021-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:A4-18384/21 14-02-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   പയപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയകമാർ .M.V േഫാണി house

,ൈമേലാട (p.o)പയപളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേവണി .L, േഫാണി house  ,ൈമേലാട

(p.o)പയപളി , േബാധിപിച അേപക   പയപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021 -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 മന ബി കഷൻ മകന 41

2 സന ബി കഷൻ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേവണി .L ഭാര് 47

2 സജൽ .F.കമാർ മകന 27

3 സമൽ .F.കമാർ മകന 23
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:19910/21 14-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കമിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശരണ് .ഡി  കമിൾ വീട ,കമിൾ .(പ

ി .ഓ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമിള വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ ദീപി .എസ .െക, കമിൾ വീട ,കമിൾ .(പി .ഓ), േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട പിതാവ മരണെപടിടളതാണ പേരത അവിവാഹിത

ആയിരന . 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:A4-2350/22 12-02-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   ഉമനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം .േജാർജ  പീസ േകാേടജ ,െചപ

ര (പി  .ഓ),വിലങറ ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വാഹനതിെന ഉടമസാവകാശം  മാറനതിനം  മറ  ഇതര

ആവശ്ങൾകം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉമനര വിേലജില   പേരതനെറഭാര്

മറിയാമ േജാർജ , പീസ േകാേടജ ,െചപ (പി .ഓ),വിലങറ ,,, േബാധിപിച അേപക   ഉമനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2022 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപി .എസ .െക മാതാവ 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ േജാർജ ഭാര് 66

2 ബിൻസി േജാർജ മകള 45

3 െബസൺ  േജാർജ മകന 42
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4/20200/2021 06-12-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   കലയപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനനപിള ആര അജി

ഭവനഅനമണ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ഇടപാടകളമഠഠ ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കലയപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശാനമ, അജി  ഭവനഅനമണ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ മരണെപട. 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:11146/21 10-12-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   ൈമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സണി േജാസഫ  പാലമടിൽ

താഴതിൽ വീട , പളികൽ, പി ഓ ൈമലം. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ഇടപാടകൾകം മറിതര ആവശ്ങൾകം

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈമലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ശാനമ , പാലമടിൽ താഴതിൽ വീട , പളികൽ, പി ഓ ൈമലം., േബാധിപിച അേപക   ൈമലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2020 -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:19911/21 14-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കരീപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷപിള ഇടയാടിെപായയിൽ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ ഭാര് 70

2 അജികമാര ആര മകന 34

3 ജയശീ എസ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ ഭാര് 53

2 ജിതിൻേമാൻ.െജ മകന 32

3 മിനിേമാൾ .െജ മകള 29
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,പാേകാട ,ഇടകിടം (പി .ഓ ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിടപാടകൾകം ,പി .ഫ  ആനകല്ം ലഭികനതിനം

,മറിതര ആവശ്ങൾകം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള

സിന .ഓ   , പവിേതശ്രം വിേലജിൽ മാറനാട വാഴപളിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരീപ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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 സിന .ഓ മകള 46

2 സേനാഷകമാർ .ബി മകന 44

3 ഷീലാകമാരി .ബി മകള 43
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