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NOTICE

 
നമര:എ 4 -18787/ 2021 20-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ഇളമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എസ സേരാജിനി  ഇളമാട പി

ഒ േരവതിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിലള ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇളമാട വിേലജില   പേരതയെട മകള റാണി ജി  ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ മരണെപടിടളതാണ. അതനസരിച

് 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 -17353/ 2021 20-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   പവിേതശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാധര റി  ൈകതേകാട പ

ി  ഒ  ആലംമടിൽതാഴതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പവിേതശ്രം വിേലജില   പേരതയെട മകള റാണിേമാൾ , , േബാധിപിച അേപക

പവിേതശ്രം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2021  -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 -18023/ 2021 20-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   േമലില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാംേജാൺ  വിൂർ ചാമവിളവീട

ടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിൽ  ഉള െപൻഷൻ കടിശിക  ലഭികനതിനം  മറ്  ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ജി മകള 48

2 റാണി ജി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാണിേമാൾ മകള 40

2 രഞിത് മകന 38
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സാം , ടിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   േമലില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021 -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 -18158/ 2021 20-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കളകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിതകമാരി  പവറർ പടിഞാറ

മാവടി പി ഒ രഞിതാഭവനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിലള ആശിതനിയമനതിനം മറ്

ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കളകട വിേലജില ടിയിൽ ,

പേരതയെട മകള രഞിത എസ , േബാധിപിച അേപക   കളകട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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:എ 4 -18250/ 2021 20-11-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   ചടയമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ മനാഫ എം

കരിേയാട  പി  ഒ  പളിമക്  മൻഷാദ  മൻസിലിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചടയമംഗലം വിേലജില  ടിയിൽ ,  പേരതനെറ മകന ഷാന

മനാഫ ,  േബാധിപിച അേപക   ചടയമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ 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 സജ സാം ഭാര് 44

2 െസലിൻ സാം മകള 24

3 േസാനാ സാം മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജ എൻ ഭരതാവ 54

2 രഞിത എസ മകള 23

3 സായിലകി എസ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ലിസി ഭാര് 52
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നമര:എ 4 -18383/ 2021 20-11-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   കടയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േദവകി  കറികാട പി  ഒ

വാചീേകാണം  പരം  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടയല വിേലജില  ടിയിൽ ,  പേരതയെട മകള ജനനി , േബാധിപിച അേപക

കടയല വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021  -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 -18082/ 2021 20-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ചകവരയൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിലിപ് ഒ  േമലില പി ഒ പാറവി

ള േമലതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചകവരയൽ  വിേലജില  ടിയിൽ ,  പേരതനെറ മകള മിനിേമാൾ പി ,  േബാധിപിച അേപക

ചകവരയൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് മരണെപടിടളതാണ. 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. 

2 മഹമദ മൻഷാദ മകന 33

3 ഷാന മനാഫ മകന 29

4 സൽതാൻ മകന 24

5 ആതകാ ബീവി മാതാവ 86

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനര മകള 74

2 ശ്ാമള മകള 70

3 സഷമ മകള 68

4 മഹിളാേദവി മകള 66

5 മലിക മകള 60

6 ജനനി മകള 58

7 ശഭ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനിേമാൾ പി മകള 44

2 രാജഫിലിപ് മകന 38

3 സിനിേമാൾ മകള 35

4 റീനാ അജി മകള 32
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നമര:എ 4 -18957/ 2021 01-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ഓടനാവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭാഷ ആർ  ഓടനാവടം പി ഒ

ചിറേകാണത സഭാഷ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള ആശിത നിയമനതിനം മറ്

ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓടനാവടം വിേലജില  ടിയിൽ

പേരതനെറ ഭാര് അനില എസ വി , , േബാധിപിച അേപക   ഓടനാവടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാവ മരണെപടിടളതാണ.   ൈ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. 

 
No: A4-18022/2021 20-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jancy Philip w/o Royson George Poikavilaveedu Punnacod

e Pooyappally P O , Pooyapally Village, Kottarakkara Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before  to receive benefits from abroad and for other purposes  in respect of the legal  heirs of late

Royson George Poikavilaveedu Punnacode Pooyappally P O  who expired on 08-03-2021 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 Royson George. that it is

proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Minor(s) 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 sai

d 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനില എസ വി ഭാര് 39

2 അമൽ എ എസ മകന 16

3 അഖിൽ എ എസ മകന 14

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

1 Jancy Philip Wife 36

2 Anju Royson Daughter 15

3 Cristy Philip Son 10
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -17896/ 2021 11-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   െനടവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർതിേകയൻ െക ,  ശീകഷ

ണ  ഭവൻ ,   െകാടാരകര , വലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടവതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ടിയിൽ  സജാത  േബാധിപിച അേപക

െനടവതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  മാതാവ മരണെപടിടണ് . 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 -17684/ 2021 11-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കടയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ എൻ , ഇളമഴനനർ  പി ഒ

, ശങർ നഗർ , മിനി ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം , മറ് ഇതര  ആവശ്ങൾകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഗരപസാദതിൽ

സമി എം ,  േബാധിപിച അേപക   കടയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ  മരണെപടിടളതാണ .

  ൈമനറായിടളവർ 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:എ 4 -17897/ 2021 15-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത എസ ഭാര് 59

2 ശീജ സനിൽ മകള 34

3 കഷണ  കമാർ  െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമി  എം ഭാര് 37

2 ജ്ാല എസ മകള 14

3 പാർതസാരഥി  പി മകന 7
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 െകാടാരകര താലകില   പയപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയേദവൻ  എൽ , െപാേങാട

, കനവിള പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ഇടപാടകൾകം , മറ്  ഇതര ആവശ്ങൾകം  േവണി

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന  ടിയിൽ അനന

െജ    േബാധിപിച അേപക   പയപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-07-2021  -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:എ 4 - 17609/ 2021 15-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ഇളമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമനയമ ,  ഇളമാട  പി ഒ ,  എ .ക

െ  .ജി  .  ജംഗഷൻ  ,   പതവിള  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക  േവണി

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ടിയിൽ  ബാലകഷണപിള   േബാധിപിച

അേപക   െകാടാരകര  തഹസിൽദാർ  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത 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 -17900/ 2021 15-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   െകാടാരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാർ   എസ , പടിഞാറി

ൻ കര , െക എസ  നഗർ ,    ചാമകാല  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ഇടപാടകൾകം , മറ്  ഇതര

ആവശ്ങൾകം  േവണി  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതെന  മാതാവ  ടിയിൽ

പസനകമാരി   േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര തഹസിൽദാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരിജ  എൻ ഭാര് 50

2 അനന  െജ മകന 26

3 േഹമന്  െജ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക  ബാലകഷണപിള മകന 53

2 ആനനവലിയമ മകള 54

3 രാധാമണിയമ മകള 60
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നമര:എ 4 - 17602/ 2021 15-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ഏഴേകാണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപൻ , ഏഴേകാൺ  പി ഒ ,

 കിഴകടത്  പണയിൽ   വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ടിയിൽ  സി   സജീവ    േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര

തഹസിൽദാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

09-01-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 - 17636/ 2021 11-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കലയപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   അരവിന്  ഭവനതിൽ  രവീനൻ,

 െപരങളം    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ടിയിൽ  അരവിന്  ആർ  േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര  തഹസിൽദാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി മാതാവ 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബജാകി ഭാര് 77

2 നളിനി മകള 60

3 യേശാദ മകള 59

4 വതല മകള 58

5 സി  സജീവ മകന 56

6 ഗീതാഭായി മകള 52

7 പബല എ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരവിന്  ആർ മകന 28
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 - 18526/ 2021 18-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ഇളമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബികാസദനതിൽ  ഓമനകടിയമ

മ , ഉമനർ  പി ഒ ,  ആയർ , പാറേങാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന ടിയിൽ അനിൽ കമാർ േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര

തഹസിൽദാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 04-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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. 

 
No: A4- 18479/2021 19-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Arunbabu , Aneesh Mandiram,  Mathira  P O,  Mangode

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

receive benefits from abroad and for other purposes in respect of the legal  heirs of late Chandrababu  K, Aneesh

Mandiram,  Mathira  P O,  MangodeVillage,  Kottarakkara  Taluk, Kollam District who expired on 17-04-2021 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

Chandrababu  K,. 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 sai

d 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബികാവതിയമ മകള 50

2 അനിൽ കമാർ മകന 49

3 സീമ  ബി മകള 43

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

1 Syamala Wife 54

2 Aneeshbabu B S Son 33

3 Arunbabu B S Son 31
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നമര:എ 4 -18489/ 2021 19-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   േമലില  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െനലിമകളിൽ  െതേകതിൽ  േജാൺ

 മതായി , െചങമനാട  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വാഹനതിെന  ഉടമസാവകാശം  മാറനതിനം ,  മറ്

ഇതര  ആവശ്ങൾകം േവണി   ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്

ലാലമ  േതാമസ േബാധിപിച അേപക  െകാടാരകര തഹസിൽദാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലാലമ േതാമസ ഭാര് 55

2 േജായൽ  േജാൺ മകന 30

3 ഏബൽ  േജാൺ മകന 17
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