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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-1235/2022 29-01-2022
 
  െകാടാരകര  താലകില   െകാടാരകര  വിേലജില  പടിഞാറിൻകര  നീേലശ്രം  പി  ഒ  അജമൽ  മൻസിലിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷൗകതലി എം എനയാളെട  അവകാശികൾക് പേരതെൻറ േപരിലള വിവിധ

ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  ഭാര്  ടിയിൽ  സിംല  പി

െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  18-10-2021-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. 

 
നമര:എ4-1994/2022 02-02-2022
 
 െകാടാരകര താലകില  ഓടനാവടം വിേലജില ഓടനാവടം പി ഒ മടറ ശരത ഭവനിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ ശീധരൻ എൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ ഉഷാകമാരി  ജി  െകാടാരകര

തഹശീൽദാർ   മമാെക  േബാധിപിച  അേപക മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-05-2015-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:എ4-1932/2022 02-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിംല പി ഭാര് 51

2 അനപ എസ മകന 30

3 റാസി എസ മകന 27

4 അജമൽഷാ എസ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി ജി ഭാര് 55

2 ശരത എസ മകന 31

3 ശ്ാം എസ മകന 26
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 െകാടാരകര താലകില ചടയമംഗലം വിേലജില മാടൻനട ചടയമംഗലം പി ഒ മണികണവിലാസം വീടിൽ  താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ എസ ആനനൻപിള എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  ഭാര്  ടിയിൽ  ഗിരിജ  െക  െകാടാരകര

തഹശീൽദാർ  മമാെക േബാധിപിച  അേപക  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-10-2020-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:എ4-1933/2022 02-02-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   െകാടാരകര വിേലജില പടിഞാറിൻകര െകാടാരകര പി ഒ പതവൽ പതൻ വീടിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിറാജദീൻ സി  എസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിലള

വാഹനതിെൻറ ഉടമസാവകാശം മാറനതിനം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ സലീനാബീവി െകാടാരകര തഹസീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-06-2015-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:എ4-1982/2022 02-02-2022
 
 െകാടാരകര താലകില ൈമലം വിേലജില  പളികൽ പി ഒ മഞ ഭവനിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവാന

ി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിലള പി എഫ ആനകല്ം ലഭികനതിനം ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര

ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  മകന  ടിയിൽ  മേനാജ

െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന      21-11-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭർതാവ മരണെപടിടളതാണ.

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ െക ഭാര് 62

2 ലകി ജി എ മകള 42

3 േദവി ജി പിള മകള 37

4 മായ ജി പിള മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സലീനാബീവി ഭാര് 55

2 അയബഖാൻ മകന 37

3 നിഷാജ മകന 35

4 െഷരീഫാബീവി മാതാവ 83

6310 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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:എ4-1858/2022 03-02-2022
 
 െകാടാരകര താലകില  പതര വിേലജില െവണാർ പി ഒ പതർ സ്ാതി ഭവനിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

ശീേരഖ എസ എനയാളെട  അവകാശിക്  പേരതയെട േപരിലള െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ടിയിൽ സ്ാതി എസ െകാടാരകര

തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ     08-11-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശിയായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരത വിവാഹേമാചിത 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:എ4-1909/2022 03-02-2022
 
  െകാടാരകര താലകില  ഇളമാട വിേലജില െചറവകൽ പി ഒ ഹരിനിവാസിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േഗാപിനാഥൻനായർ  എൻ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിലള  വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ പഭാവതി അമ എം െജ െകാടാരകര

തഹശീൽദാർ  മമാെക   േബാധിപിച  അേപക മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-12-2020-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:എ4-1857/2022 03-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഞ മകള 33

2 മേനാജ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സ്ാതി എസ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഭാവതി അമ എം െജ ഭാര് 72

2 ഹരി ജി പി മകന 42

3 പിയ ജി പി മകന 40
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  െകാടാരകര താലകില  കളകട വിേലജില  മാവടി  പി  ഒ ൈകലാസ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

രാജേശഖരൻ റി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ ഗീതാകമാരി  ബി െകാടാരകര

തഹശീൽദാർ  മമാെക  േബാധിപിച  അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-06-2019-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 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-1511/2022 29-01-2022
 
  െകാടാരകര  താലകില  െവളിനൂർ   വിേലജില  െനടയം  പി  ഒ  െചങർ  അമലംകന്  പടിഞാറതിൽ  വീടിൽ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സിബി  െജ  എസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിലള

ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട

ഭരതാവ ടിയിൽ സതീഷമാർ ബി െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക      മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ     30-05-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത 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 ഗീതാകമാരി ബി ഭാര് 63

2 നിഖിൽ രാജ മകന 36

3 നീത രാജ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതീഷമാർ ബി ഭരതാവ 59

2 കിരൺദാസ മകന 29

3 കീർതിദാസ മകള 25
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-15404 /2021 31-01-2022
 
  െകാടാരകര താലകില   ഏഴേകാണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിയമ  ആലവിള വീട

,കാരേവലിൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിലള േകമനിധി ആനകല്ങൾകം ,മറ്  ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏഴേകാണ വിേലജില   പേരതയെട മകള

ജീനാകമാരി  ആർ ,  പർണശാലയിൽ ,െകാടാരകര തഹസീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക     അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -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:എ 4 -1579/2022 28-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   ഉമനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാർ െജ  അനനഭവൻ

,െനലികനം പി  ഒ  ,  വിലങറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ എം എ സി  ടി  േകാടതിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉമനര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമിളി സി , അനനഭവൻ ,െനലികനം പി ഒ , വിലങറ ,െകാടാരകര തഹസീൽദാർ

മമാെക  േബാധിപിച അേപക      അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-08-2021  -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:എ4-1468/ 2022 29-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജീനാകമാരി മകള 53

2 ജിജ മകന 50

3 ജിജി മകള 47

4 ജബി മരകൻ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമിളി സി ഭാര് 46

2 അനന മകന 22
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 െകാടാരകര താലകില   േമലില  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ ബാബ െക , ഉഷസ വീട

,േചതടി  ,െചങമനാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിടപാടകൾകം  മറിതര   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലില  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാകമാരി , ഉഷസ

വീട ,േചതടി ,െചങമനാട പി ഒ ,  െകാടാരകര തഹസീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപക      അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-1231/2022 29-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   നീലേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ പിള  രശി ഭവൻ

,നിലേമൽ  പി  ഒ  ,മരക മൺ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിലള വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നീലേമല വിേലജില   പേരതനെറ മകള രശി എസ , രശി

ഭവൻ ,നിലേമൽ പി ഒ ,മരക മൺ   െകാടാരകര തഹസീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപക     അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി ഭാര് 54

2 ആദർശബാബ എസ ബി മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി അമ ഭാര് 60

2 രശി എസ മകള 36

3 രാേഗഷ മകന 34
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-1214 /2022 29-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   ചകവരയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ  ,ചരവിള പതൻവീട

,മാകനർ ,ചകവരയൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിലള ആകിഡന് െകയിം ലഭികനതിനം

മറിതര   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ  ഭാര്

േസാണിയാവർഗീസ , ചരവിള പതൻവീട ,മാകനർ ,ചകവരയൽ ,െകാടാരകര തഹസീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച

അേപക യിേനൽ      അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

02-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനറകൾ   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 -1481 /2022 29-01-2022
 
  െകാടാരകര താലകില   െവളിനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായി മാതയ  ,േറാക് വയ

ഹൗസ ,അടയറ ,കരിങനർ പി ഒ ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന േബാബി േജായി , േറാക് വയ ഹൗസ ,അടയറ ,കരിങനർ പി

ഒ  ,,െകാടാരകര തഹസീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപകയിേനൽ      അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2019 -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 4-1480 /2022 29-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാണിയാവർഗീസ ഭാര് 40

2 േജായൽ ബിജ മകന 13

3 ഏയഞൽ ബിജ മകള 8

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബാബി േജായി മകന 47

2 േറാബി േജായി മകന 44

3 േജാബി േജായി മകന 39
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  െകാടാരകര താലകില   െവളിനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാമ േജായി   േറാക്

വയ  ഹൗസ  ,അടയറ  ,കരിങനർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിലള  സർവീസ

ആനകല്ങൾകം മറിതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട

മകന േബാബി  േജായി  ,  േറാക്  വയ  ഹൗസ ,അടയറ ,കരിങനർ പി  ഒ  ,  െകാടാരകര തഹസീൽദാർ  മമാെക

േബാധിപിച അേപകയിേനൽ      അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-11-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബാബി േജായി മകന 47

2 േറാബി േജായി മകന 44

3 േജാബി േജായി മകന 39
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-1663/2022 28-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   കരീപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷപിള വി,  ഇലയം,

വാകനാട  പി  ഒ,  ദശ്ാഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാകമാരി എസ , ടിയിൽ െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2020  -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. 

 
No: A4-1931/2022 02-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sasikala Kumary w/o Radhakrishnapillai R, Ananthu Bhavan

, Kadannur,  Chadayamangalam P O , Chadayamangalam Village, Kottarakkara Taluk of Kollam District  has filed an

application  of a legal heirship certificate to produce before receive benefits from abroad, bank transactions and for other

purposes in respect of the legal  heirs of late Radhakrishna Pillai R, Ananthu Bhavan, Kadannur, Chadayamangalam P O

who expired on 31-07-2021 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 Radhakrishna Pillai R. 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

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി എസ ഭാര് 55

2 ദശ് ജി കഷൻ മകള 25

3 ശംഭ ജി കഷൻ മകന 23

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

1 Sasikalakumary Wife 52

2 Anandu Krishnan Son 28

3 Subhadrayamma Mother 82
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -1367/ 2022 29-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   ൈമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയമ െക, േവണേഗാപാലപിള,

പളികൽ,  വിജയഭവനിൽ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈമലം വിേലജില   പേരതരെട മകള വിധബാലേവണേഗാപാൽ , പളികൽ,

വിജയഭവനിൽ േബാധിപിച അേപക   ൈമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ    30-06-2017,  26-05-2020  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദിനി േവണ മകള 47

2 വിധബാലേവണേഗാപാൽ മകള 45
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ F4˛16359/2021. 2022 P\p-hcn 31.

30˛11˛2021˛ -mw Xob-Xn -bnse 47 -˛mw \º¿ tIcf Kk‰ns‚ (hm-eyw - 10 , ]m¿´v III)
I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-Kw 14447, 14448 F∂o \º¿ t]Pp-I-fn¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Øn-bn-

´p≈ ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬ Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 11 Zo] ‘‘ac-W-s∏´ aIƒ” F∂Xv

‘‘ac-W-s∏´ aI≥ cmtP-{µs‚ aIƒ” F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ F4˛14679/2021. 2022 P\p-hcn 31.

16˛11˛2021˛ -mw Xob -Xn -bnse 45 -˛mw \º¿ tIcf Kk‰ns‚ (hm -eyw - 10 , `mKw III)
I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v dh\yq hn`m-Kw 12055-˛mw \º¿ t]Pn¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Øn-bn-´p≈ ta¬ \º¿

]c-ky-Øn¬ Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 2 ‘‘im¥” F∂Xv ‘‘im¥Ω” F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-

Wv.

(3)

\º¿ F4˛19531/2021. 2022 s^{_phcn 3.

28˛1 2˛2021˛ -se 51 - ˛mw \º¿ tIcf Kk‰ns‚ (hm -eyw -  10 , `mKw III)
I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v dh\yq hn`m-Kw 18368, 18369 F∂o \º¿ t]PpI-fn¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Øn-bn-

´p≈ ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬ Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia-\-º¿ 2 ‘‘A\n-X-pIp-am-cn, sF.” F∂Xv

‘‘A\n-X-Ip-am-cn,- sF.” F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(4)

\º¿ F4˛13842/2021. 2022 s^{_phcn 7.

9˛11˛2021˛ -se 44-˛mw \º¿ tIcf Kk‰ns‚ (hm-eyw - 10 , `mKw III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-Kw 11089-˛mw \º¿ t]Pn¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Øn-bn-´p≈ ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬

Ah-Im-in -bmb hnZy, Fkv . -˛s‚ hbkv ‘52’ F∂v Iq´n -t®¿Øv ]ckyw XncpØn

hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^okv, (H∏v)
sIm´m-c-°-c. Xl-io¬Zm¿.
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