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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -17298/ 2021 08-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കലയപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പങജാകൻ  കളകട മറിയി

ൽ ുതിലയതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിൽ ഉള വാഹനതിെൻറ ഉടമസാവകാശം

മാറനതിനം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കലയപരം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ േശാഭനകമാരി പി െക , , േബാധിപിച അേപക   കലയപരം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -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 -16359/ 2021 08-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ൈമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ, ഭാരതി  പളികൽ

െവളാരംകനിൽ  വീടിൽ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   പേരതരെട  േപരിലള  വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈമലം വിേലജില   പേരതരെട  മകന  െനടവതർ

വിേലജിൽ സൗപർണികയിൽ ജയപസാദ വി , , േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം    05-04-1978 , 08 -04 -1996 എനീ തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭനകമാരി പി െക ഭാര് 60

2 വിഷണ  എസ പങജ മകന 31

3 മന എസ പങജ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജാമണി മകള 75

2 വിലാസിനി മകള 69

3 വസനകമാരി മകള 60

4 ജയപസാദ മകന 57

5 അനിപസാദ മകന 50

6 രാേജഷ (മരണെപട മകൾ രാധാമണിയെട മകൻ ) പൗതൻ 47
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നമര:എ 4 -17817 / 2021 08-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ഇളമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാറാമ വർഗീസ  ഇളമാട പി

ഒ പഞേകാണം പി െജ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിലള െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം

മറ് ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളമാട വിേലജില   പേരതയെട

മകന ടിയിൽ േജാസ  ജി  എസ , , േബാധിപിച അേപക   ഇളമാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2019 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: A4-9687/2021/KDis 08-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Soumya R w/o Sreekumar N Muraleesadanam Valakom ,

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

before from   L & T Company and other purposes in respect of the legal  heirs of late Sreekumar N Sreevilasom Kottukkal

P O Kottukkal Village  who expired on 06-03-2021 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 Sreekumar N. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant .  Minor is 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

7 െറജിത്  (മരണെപട മകൾ രാധാമണിയെട മകൻ ) പൗതൻ 43

8 െറനിത്  (മരണെപട മകൾ രാധാമണിയെട മകൻ ) പൗതൻ 43

9 സേലാചന    ( മരണെപട മകൻ രാേജനെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 60

10 ദിൽഷൻ എസ രാജ ( മരണെപട മകൻ രാേജനെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 33

11 ദീപ   (മരണെപട മകൾ ) മകള 39

12 വിജയകമാരി (മരണെപട മകൻ രാജീവെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 56

13 അശ്തിരാജ  (മരണെപട മകൻ രാജീവെൻറ മകൾ ) പൗതി 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനി ജിജ മകള 46

2 േജാസ ജി എസ മകന 43

3 സിജി മാതയ മകള 39

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

1 Soumya R Wife 37
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2 Adwaith Sreekumar Son 14

3 Saraswathy Amma Mother 75
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-18793/2021 11-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില  കടയല വിേലജില പലിപാറ പി ഒ വലിയേവേങാട ഷിബ വിലാസം വീടിൽ  താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  ഷാബ രഘനാഥൻ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള ഇൻഷറൻസ തക

ലഭികനതിനം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ

സേഹാദരി   ടി  വിേലജില  േചലേകാട പണയിൽ വീടിൽ  ഷീബ ആർ   െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക സമർപിച

അേപക  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  30-12-

2019-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവി വാഹിതനായിരന. ടിയാെൻറ മാതാപിതാകൾ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബ രഘനാഥൻ സേഹാദരൻ 54

2 ഷീബ ആർ സേഹാദരി 49
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
No: A4-18833/2021 20-11-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Manjusha Nair W/o Anilkumar  Pratheeksha Veedu

Poovattoor West  Kulakkada Village, Kottarakkara Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship

certificate to  receive benefits  due to the deceased  Anilkumar C  Pratheeksha Veedu Poovattoor West Kulakkada Village

kottarakkara Taluk Kollam District  who expired on 04-08-2020 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 Anilkumar C  that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant . Mother of the deceased is not alive. Minor is under the protection of Sl. N

o 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 Manjusha Nair Wife 44

2 Aneeshya Nair Daughter 21

3 Sreerag Nair Son 17
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