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(9) 

No. C6-9788/2020 (1). I1lth November 2020. 

Notice is hereby issued to whom all it may concern 

that Nabeesath Beevi, Thundu Parambil Padeettathil, 

Memana, Pin-690 526, Oachira Village, Karunagappally 

Taluk, Kollam District in Kerala State has filed an 

application in this office for the grant of a legal heirship 

certificate in respect of the legal heirs of her deceased 

husband Abdul Sathar, A. who died = on 

21-12-2016. Enquiry conducted through the Village Officer, 

Oachira revealed that Abdul Sathar, A. died on 

21-12-2016 and the persons mentioned in the schedule 

below are the legal heirs of the deceased. 

SCHEDULE 

Si. Name of the Relationship with the Age 

No. legal heris deceased 

1 Nabeesath Beevi Wife 4 

2 Aliya Fathima Daughter 12 

3 Muhammed Athif Sathar Son 6 

4 Shereefa Beevi Mother 67 

5 Aliyarukunju Father 71 

In this SL Nos. 2, 3 are minors and they are under 

the guardianship of SI. No. 1. One of his unmarried 

son has expired. 

Objections if any against the issuance of the legal 

heirship certificate in the name of the above persons 

should be filed in person before the undersigned within 

30 days from the date of publication of this notification in 

the Kerala Government Gazette. Belated applications and 

those sent by post will not be considered. 

(10) 

No. C6-9788/2020 (2). Ilth November 2020. 

Notice is hereby issued to whom all it may concern 

that Nabeesath Beevi, Thundu Parambil Padeettathil, 

Memana, Pin-690 526, Oachira Village, Karunagappally 

Taluk, Kollam District in Kerala State has filed an 

application in this office for the grant of a legal heirship 

certificate in respect of the legal heirs of her deceased 

Son Adhil who died on 21-12-2016. Enquiry conducted 

through the Village Officer, Oachira revealed that 

Adhil died on 21-12-2016 and the persons mentioned in 

the schedule below are the legal heirs of the deceased. 

SCHEDULE 

SL Name of the Relationship with the Age 

No. legal heris deceased 

1 Nabeesath Beevi Mother 4 

2 Aliya Fathima Sister 12 

3 Muhammed Athif Sathar Brother 6 

106 

Father of the deceased is not alive. In this 

Sl. Nos. 2,3 are minors and they are under the guardianship 

of SI. No. 1. Also the deceased has not married. 

Objections if any against the issuance of the legal 

heirship certificate in the name of the above persons 

should be filed in person before the undersigned within 

30 days from the date of publication of this notification in 

the Kerala Government Gazette. Belated applications and 

those sent by post will not be considered. 

Taluk Office, 

Karunagappally. 

(Sd.) 

Tahsildar. 

തിരുത്തല് പരസ്യം 

നമ്പര് സി-ട677/2020. 2020 നവംബര് 18. 

2020 ഒക്ടോബര് മാസം 6-൦ തീയതിയിലെ 39-ഠം നമ്പര് 

ഗസറ്റില് (വാല്യം-9 ഭാഗം 111) കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് ലാന്റ് 

റവന്യൂ വിഭാഗത്തില് പേജ് നമ്പര് 6747-ല് പ്രസിദ്ധ 

പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മേല്നമ്പര് പരസ്യത്തില് പരേത മരണപ്പെട്ട 

തീയതി “23-2-2013" എന്നതിന് പകരം “23-12-2013” എന്ന് 

തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ്. 

താലൂക്കാഫീസ്, 

കരുനാഗപ്പള്ളി. 

(ഒപ്പു) 

തഹശീൽദാർ. 

Kottarakkara Taluk 

പരസ്യം 

(1) 

നമ്പര് എ-16419/2020. 2020 നവംബര് 30. 

കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കില് ഇളമാട് വില്ലേജില് 

പാറം കോട് ഉമ്മന്നൂര് പി. ഒ., ബഥേല് മന്ദിരം വീട്ടില് 

സി. ബേബിക്കുട്ടി 28-10-2020-ല് മരണപ്പെട്ടുപോയി. പരേതന്റെ 

പേരില് ട്രഷറിയില് ഹാജരാക്കുന്നതിനും ബാങ്കിടപാടുകള്ക്കും 

മറ്റ് ഇതര ആവശ്ുങ്ങള്ക്കും വേണ്ടി ഒരു അവകാശ 

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്ുപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരേതന്റെ മകന് ടിയില് 

റോജന് ബേബി കൊട്ടാരക്കര തഹശീല്ദാര് മുമ്പാകെ 

ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷയിന്മേല് അന്വേഷണവും അവകാശ 

വിചാരണയും നടത്തിയതില് പരേതന്റെ അവകാശികളായി 

താഴെ പറയുന്നവര് മാത്രമാണുള്ളതെന്നറിയുന്നു. 

ക്രമ പേര് പരേതനുമായുള്ള വയസ് 

നമ്പര് ബന്ധം 

1 പെണ്ണമ്മ ബേബി ഭാര്യ 59 

em 

2 റോജന് ബേബി മകന് 36 

3 ബെന്സന് ബേബി [ി 34 

4 ബെന്സി ബേബി മകള് 32 

പരേതന്റെ നിയമാനുസൃത അവകാശികള് മുകളില് 

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവര് മാത്രമാണെന്ന് കാണിച്ച് അവകാശ 

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നതില് ആര്ക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും 

ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്ൃം കേരള ഗസറ്റില് 

പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന തീയതി മൂതല് 30 ദിവസത്തിനകം 

കൊട്ടാരക്കര തഹശില്ദാര് മുമ്പാകെ നേരിട്ട് ഹാജരായി 

രേഖകള് സഹിതം സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞും 

തപാലിലും ലഭിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങള് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
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(2) 

നമ്പര് എ4-18629/2020. 2020 ഡിസംബര് 22. 

കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കില് പുത്തൂര് വില്ലേജില് പുത്തൂര് പി. ഒ., 

വാറൂര് മെറിഡെയ്ല് വീട്ടില് ജോബ്സണ് ജി. വര്ഗ്ഗീസ് 

10-12-2020-ല് മരണപ്പപെട്ടുപോയി. പരേതന്റെ പേരില് ഉള്ള 

ബാങ്കിടപാടുകള്ക്കും മറ്റ് ഇതര ആവശ്യങ്ങള്ക്കും വേണ്ടി 

ഒരവകാശ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശുപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരേതന്റെ ഭാര്യ 

ട്ടിയില് മിനി ജോബ്സണ് കൊട്ടാരക്കര തഹശീൽദാർ 

മുമ്പാകെ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷയിന്മേല് അന്വേഷണവും 

അവകാശ വിചാരണയും നടത്തിയതില് പരേതന്റെ 

അവകാശികളായി താഴെ പറയുന്നവര് മാത്രമാണുള്ളതെന്നറിയുന്നു. 

ക്രമ പേര് പരേതനുമായുള്ള വയസ് 

നമ്പര് ബന്ധം 

1 മിനി ജോബ്സണ് ഭാര്യ 49 

2 മേഘ മറിയം ജോബ്സണ് മകള് 24 

3 മെറിന് സൂസന് ജോബ്സണ് മകള് 19 

4 മിന്നുമേരി ജോബ്സണ് 13 
മമ 

ഇതില് ക്രമനമ്പര് (4) മൈനറും ക്രമനമ്പര് (1)-ന്റെ 

സംരക്ഷണയിലുമാണ്. പരേതന്റെ നിയമാനുസൃത 

അവകാശികള് മുകളില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവര് മാത്രമാണെന്ന് 

കാണിച്ച് അവകാശ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നതില് 

ആര്ക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് 

ഈ പരസ്യം കേരള ഗസറ്റില് പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന തീയതി 

മൂതല് 30 ദിവസത്തിനകം കൊട്ടാരക്കര തഹശീല്ദാര് 

മുമ്പാകെ നേരിട്ട് ഹാജരായി രേഖകള് സഹിതം 

സമര്പ്പി ക്കേണ്ടതാണ്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞും തപാലിലും 

ലഭിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങള് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

(3) 

MAUS a§)4-18571/2020. 2020 ഡിസംബര് 28. 

കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കില് കലയപുരം വില്ലേജില് 

ചെരുംകുളം പി. ഒ., ദേവീകൃപയില് എന്. മനേഷ് കുമാര് 

24-10-2020-ല് മരണപ്പെട്ടുപോയി. പരേതന്റെ പേരില് ഉള്ള 

ആശ്രിത നിയമനത്തിനും ബാങ്കിടപാടുകള്ക്കും മറ്റ് ഇതര 

ആവശ്യങ്ങള്ക്കുംവേണ്ടി ഒരവകാശ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊണ്ട് പരേതന്റെ ഭാരയ ടിയില് സുജ, സി. കൊട്ടാരക്കര 

തഹശീല്ദാര് മുമ്പാകെ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷയിന് മേല് 

അന്വേഷണവും അവകാശ വിചാരണയും നടത്തിയതില് 

പരേതന്റെ അവകാശികളായി താഴെ പറയുന്നവര് 

മാത്രമാണുള്ളതെന്നറിയുന്നു. 

ക്രമ പേര് പരേതനുമായുള്ള വയസ് 

നമ്പര് ബന്ധം 

1 സുജ, സി. ഭാര്യ 45 

2 അനുലക്ഷ്മി, എം. എസ്. മകള് 21 

ഉഷാകുമാരി മാതാവ് 71 

പരേതന്റെ നിയമാനുസൃത അവകാശികള് മുകളില് 

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവര് മാത്രമാണെന്ന് കാണിച്ച് അവകാശ 

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നതില് ആര്ക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും 

ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യം കേരള ഗസറ്റില് 

പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതല് 30 ദിവസത്തിനകം 

കൊട്ടാരക്കര തഹശില്ദാര് മുമ്പാകെ നേരിട്ട് ഹാജരായി 

രേഖകള് സഹിതം സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞും 

തപാലിലും ലഭിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങള് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
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(4) 

നമ്പര് എ4-15366/2020. 2020 നവംബര് 12. 

കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കില് നെടുവത്തൂര് വില്ലേജില് 

നീലേശ്വരം പി. ഒ., സന്തോഷ് വിഹാര് വീട്ടില് സന്തോഷ്, കെ. 

23-5-2020-ല് മരണപ്പെട്ടുപോയി. പരേതന്റെ പേരില് ഉള്ള 

ആശ്രിത നിയമനത്തിനും സര്വ്വീസ് ആനുകൂല്യങ്ങള് 

ലഭിക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഇതര ആവശ്യങ്ങള്ക്കും വേണ്ടി ഒരു 

അവകാശ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരേതന്റെ ഭാര്യ 

ടിയില് ശരണ്യ റ്റി. രാജ് കൊട്ടാരക്കര തഹശീല്ദാര് മുമ്പാകെ 

ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷയിന്മേല് അന്വേഷണവും അവകാശ 

വിചാരണയും നടത്തിയതില് പരേതന്റെ അവകാശികളായി 

താഴെ പറയുന്നവര് മാത്രമാണുള്ളതെന്നറിയുന്നു. 

ക്രമ പേര് പരേതനുമായുള്ള വയസ് 

നമ്പര് ബന്ധം 

1 ശരണ്യ റ്റി. രാജ് ഭാര്യ 35 

2 അഭിനവ്, എസ്. മകന് 13 

3 അയാന്, എസ്. ം മീ 

4 ശ്രീദത്തുകുമാരി മാതാവ് 60 

ക്രമനമ്പര് (2), (3) കക്ഷികള് മൈനറുകളും (ക്രമനമ്പര് 

(൬-നറെ സംരക്ഷണയിലുമാണ്. പരേതന്റെ നിയമാനുസൃത 

അവകാശികള് മുകളില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവര് മാത്രമാണെന്ന് 

കാണിച്ച് അവകാശ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുന്നതില് 

ആര്ക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് 

ഈ പരസ കേരള ഗസറ്റില് പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന തീയതി 

മൂതല് 30 ദിവസത്തിനകം കൊട്ടാരക്കര തഹ ശീല്ദാര് 

മുമ്പാകെ നേരിട്ട് ഹാജരായി രേഖകള് സഹിതം 

സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞും തപാലിലും 

ലഭിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങള് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

താലൂക്കാഫീസ്, 

കൊട്ടാരക്കര. 

(ഒപ്പ) 

തഹശീല്ദാര്. 

Kunnathoor Taluk 

പരസ്യം 

൬ 

നമ്പര് എ3-7890/2020. 2020 ഡിസംബര് 3. 

കുന്നത്തൂര് താലൂക്കില് മൈനാഗപ്പള്ളി വില്ലേജില് 

തെക്കന് മൈനാഗപ്പള്ളി മുറിയില് ചരിപ്പുവിള തെക്കതില് 

വീട്ടില് ഓമന 14-4-2019-ഠാ൦ തീയതി മരണമടഞ്ഞതിനാല് 

പരേതയുടെ പേരിലുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് 

ഹാജരാക്കുന്നതിന് അവകാശ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിനുവേണ്ടി 

പരേതയുടെ മകന് ബോബന് അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 

ഈ അപേക്ഷയിന്മേല് മൈനാഗപ്പള്ളി വില്ലേജാഫീസര് 

മുഖാന്തിരം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലും അവകാശ 

വിചാരണയിലും അയല്സാക്ഷി മൊഴിയിലൂം മരണ 

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് (്രകാരവും ഓമന 14-4-2019-ാം തീയതി 

മരണമടഞ്ഞതായും അവകാശികളായി ചുവടെ 

ചേർക്കുന്നവർ മാത്രമാണുള്ളതെന്നും അറിയുന്നു. 

ക്രമ പേര് പരേതയുമായുള്ള വയസ് 

നമ്പര് ബന്ധം 

1 ലൈനമ്മ മകള് 45 

2 ബോബന് മകന് 43 

3 ജോര്ജ്ജുകുട്ടി a 42 


