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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -14228/ 2021 10-09-2021
 
    െകാടാരകര താലകില   ഏഴേകാണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േയാഹനാൻ േജകബ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏഴേകാണ വിേലജില   േറാസമ േജകബ

െനടമായികളം ,കണറ പി  ഒ േകാടയടി  പതൻ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   ഏഴേകാണ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:എ 4 -14227/ 2021 10-09-2021
 
   െകാടാരകര താലകില   വാളകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ മാതയ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാളകം വിേലജില   സനിൽ െക േതാമസ  വാളകം പി ഒ

,കറിയാടിയിൽ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വാളകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:എ 4 -13482/ 2021 06-09-2021
 
   െകാടാരകര താലകില   െകാടാരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി മാതയ  എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ േജകബ ഭാര് 61

2 േജാബി േജകബ മകന 35

3 ജിബി  േജകബ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി െക േതാമസ ഭാര് 64

2 സസൻ െക േതാമസ മകള 37

3 സനിൽ െക േതാമസ മകന 34
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അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടാരകര വിേലജില   സാറാമ മാതയ  ഉളർ വിേലജ ,

ശീകാര്ം എ 48 ,നവമി ഗാർഡൻസിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2000 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:എ 4 -14164/ 2021 10-09-2021
 
   െകാടാരകര താലകില   പയപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാപചൻ എം  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയപളി വിേലജില   കഞേമാൾ  പയപളി ,പാലർേകാണം

,പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പയപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:എ 4 -14226/ 2021 10-09-2021
 
   െകാടാരകര താലകില   പയപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ  രാജേശഖരൻ നായർ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പയപളി  വിേലജില    െക  സദിനമ

മരതമൺപളി ,പയപളി പി ഒ ,ൈകലാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പയപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ മാതയ ഭാര് 75

2 മിൻറ മാതയ മകന 53

3 മിന മാതയ മകള 51

4 അനേറായി മകള 49

5 സന എബഹാം മകള 43

6 ഷിൻറ മാതയ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞേമാൾ ഭാര് 44

2 പിൻസി പാപചൻ മകള 20

3 ആൽബിൻ പി മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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   പേരതനെറ  മാതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

1 സദിനമ ഭാര് 61

2 ജയിൻരാജ എസ ആർ മകന 35

3 ചാരത ആർ നായർ മകള 32

4 േഗാമതി 'അമ അമ 78
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 14107/ 2021 15-09-2021
 
   െകാടാരകര താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമനാഥൻ നായർ െക  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതര വിേലജില   േദവകി അമ  െതകംപറം തചീരഴികത്

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

നമര:എ 4 14696/ 2021 20-09-2021
 
    െകാടാരകര താലകില   മാേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ വി  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മാേങാട  വിേലജില    മഞരാജ  എസ  ഗൗരി  ഭവൻ

കണൻേകാട അയിരകഴി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മാേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ പിതാവ   ജീവിചിരിപണ്.     ൈമനര  മകളിുള ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതില

ാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം

േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി 'അമ ഭാര് 74

2 രാധാകഷൻ ആർ മകന 51

3 സേനാഷ കമാർ ആർ മകന 48

4 ബിജ ആർ മകന 45

5 പവീൺ ആർ മകന 42

6 രമ് ആർ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞരാജ എസ ഭാര് 40

2 ഗൗരി രാജ ആർ മകള 19

3 നന രാജ ആർ എം മകന 17
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    െകാടാരകര താലകില   ചിതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി  പരേഷാതമൻപിള

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിതര വിേലജില   ഇനിരാേദവി അമ െജ

ലതാഭവൻ മടതറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ചിതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2006  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  പിതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാേദവി 'അമ െജ ഭാര് 71

2 ജയലത ഐ പി മകള 52

3 രാജി ഐ പി മകള 50

4 അനിൽകമാർ പി മകന 45

5 സീന ഐ പി മകള 42
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