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Kollam District
Kottarakkara Taluk
NOTICE

02-09-2021

:എ 4 13370 / 2021

െകാടാരകര താലകില കമിള വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േസതകമാർ പതൻവീടിൽ
,ഇടയേകാട, കടയൽ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് െപൻഷൻ ആവശ്തിന ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കമിള വിേലജില പേരതനെറ അമ കരണാവതി ,
പതൻവീടിൽ ,ഇടയേകാട, കടയൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക കമിള വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-07-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതൻ
അവിവാഹിതനായിരന 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
1

േപര
കരണാവതി

പേരതനമായള ബനം
അമ

വയസ
84

03-09-2021

:എ 4 13481/ 2021

െകാടാരകര താലകില ചടയമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ആനനവലിയമ ജി ,സേരഷ
ഭവൻ ,ചടയമംഗലം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിടപാടകൾക് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ചടയമംഗലം വിേലജില പേരതയെട മകന സേരഷ ബാബ , സേരഷ ഭവൻ
,ചടയമംഗലം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക ചടയമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27 -07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭർതാവ
മരണെപടിടളതാണ 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
1
2

േപര
സേരഷ ബാബ െക
സതീഷ െക

:എ 4 13284/2021

പേരതനമായള ബനം
മകന
മകന

വയസ
59
53

02-09-2021

െകാടാരകര താലകില ഇളമാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാജലകി ആർ സനിധാനം
വീടിൽ, ഇളമാട പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് െപൻഷൻ കടിശിക ലഭികനതിന ആവശ്തിന
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ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഇളമാട വിേലജില പേരതയെട മകള ലകിപിയ ,
സനിധാനം വീടിൽ, ഇളമാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക ഇളമാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭർതാവ
മരണെപടിടളതാണ 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
1
2

േപര
ലകിപിയ
േദവിപിയ

പേരതനമായള ബനം
മകള
മകള

വയസ
38
36

02-09-2021

:എ 4 13241 / 2021

െകാടാരകര താലകില ഇടിവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജാനകി ചരവിള പതൻവീടിൽ
,ചാണപാറ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ആകിഡന് െകയിം ലഭികന ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഇടിവ വിേലജില പേരതയെട മകന േയാഹനാൻ വി , ചരവിള പതൻവീടിൽ
,ചാണപാറ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക ഇടിവ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-10-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭർതാവം മകൾ സരസ്തി,
ശശി എനിവർ മരണെപടിടളതാണ 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9

േപര
പേരതനമായള ബനം
നാണ
മകന
ഓമന
മകള
പാപചൻ
മകന
സരള
മകള
േയാഹനാൻ ൈവ
മകന
േമാളി (മരണെപട മകൾ സരസ്തിയെട
പൗതി
മകൾ )
ഉണി (മരണെപട മകൾ സരസ്തിയെട
പൗതൻ
മകൻ )
റികി (മരണെപട മകൻ ശശിയെട മകൾ
പൗതി
)
ജലി (മരണെപട മകൻ ശശിയെട മകൾ
പൗതി
)

38
31
29

10-09-2021

:എ 4 14104/ 2021
െകാടാരകര താലകില

വയസ
68
58
56
54
49
40

േമളില വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ആതിര വിജയൻ നടകന് മറിയി
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ൽ പതൻപര വീടിൽ അടർ താലകിൽ െപരിങനാട മിതപരം പാേവലിൽ കിഴകതിൽ വീടിൽ എനയാളെട
അവകാശികൾക് പി എഫ ആനകല്ം ലഭികന ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി േമളില വിേലജില പേരതയെട അചന വിജയൻ ആർ , നടകന് മറിയിൽ പതൻപര വീടിൽ ,
േബാധിപിച അേപക േമളില വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-12-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയ് സനാനങൾ ഇലാതതാണ 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
1

േപര
വിജയൻ പി െക

പേരതനമായള ബനം
ഭരതാവ

വയസ
38

08-09-2021

:എ 4 10633/ 2020

െകാടാരകര താലകില പതര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സൗദകമാരി െതകംേചരി മറാട് വീടിൽ
എനയാളെട അവകാശികൾക് പി എഫ ആനകല്ം ലഭികനതിനം മറിതര ആവശ്ങൾകം ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പതര വിേലജില പേരതയെട സേഹാദരി ഉഷാകമാരി , െതകംേചരി മറാട് വീടിൽ
, േബാധിപിച അേപക പതര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-06-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയ് സനാനങൾ ഇലാതതം ഭർതാവ
മരണെപടിടളതമാണ 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
1
2
3

േപര
സി െക രവി
ഈശ്രി
അർജനൻ

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്യെട/ഭർതാവിെന സേഹാദരൻ
ഭാര്യെട/ഭർതാവിെന സേഹാദരി
ഭാര്യെട/ഭർതാവിെന സേഹാദരൻ
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Revenue Department

19th October 2021

____________________________________________________________________________________________________________________________

Kollam District
Kottarakkara Taluk
NOTICE

20-09-2021

:എ4-14657/2021

െകാടാരകര താലകില കടയല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിജയമ െക കടയൽ പി ഒ എസ
് എസ നിവാസിൽ എനവരെട അവകാശികൾക് ബാങിടപാടകൾകം മറിതര ആവശ്തിനം ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കടയല വിേലജില പേരതയെട മകന ൈബജ ആർ , കടയൽ വിേലജിൽ െപായ
വിള വീടിൽ െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപകയിൽ അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 21-12-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭർതാവം മകൻ കമാരൻ
നായരം മരണെപടിടളതാണ അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക
ം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട്
േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4
5
6
7
8

േപര
ശാനമ വി
ചനേശഖരൻ നായർ
സരള വി
േവണ ആർ
സമാംബിക
ൈബജ
കിരൺ െക എസ മരണെപട മകൻ
കമാരൻ നായരെട
വീണ മരണെപട മകൻ കമാരൻ
നായരെട
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മകള
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മകന
മകന
മകള
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____________________________________________________________________________________________________________________________

Kottarakkara Taluk
Xncp-Ø¬ ]ckyw
(1)
\º¿ F4˛14314/2021.

2021 sk]v‰w-_¿ 10.

5˛10˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 39, (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ sIm´m-c-°c Xmeq°nse 10-˛9-˛2021 Xob-Xn-bnse F4-˛14314/2021˛mw \º¿
]c- ky-{]Imcw {]kn-≤ o-I-c n® hn⁄m-]- \-Øn¬ Nne kmt¶-X nI Imc-W-ß- fm¬ ]ni-Ip-Iƒ
kw`-hn-®n-´p-≠v. Ah Xmsg ]d-bp∂ coXn-bn¬ XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.
hnt√Pv ‘NnØnc’ F∂Xv ‘NnXd’ F∂pw ]tc- X s‚ ]nXmhv Pohn- ® n- c n- ∏ p≠v F∂Xv
Hgn-hm°n ]tc-Xs‚ amXmhv ac-W-s∏-´n-´p-≈-XmWv F∂pw XncpØn hn⁄m-]\w ]pd-s∏-Sp-hn-°p-∂p.
(2)
\º¿ F4˛14696/2021.

2021 sk]v‰w-_¿ 20.

2021 HIv t Sm- _ ¿ 5˛mw Xob- X n- b nse tIcf Kk‰v \º¿ 39, (hm- e yw- ˛ X, ]m¿´v III)
I-Ωo-j -W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ {]kn-≤o-I-cn® F4-˛14696/2021 \º¿ ]c-ky-Øn¬
(Xo-bXn 20-˛9-˛2021) Nne kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm¬ ]niIpIƒ kw`hn®n´p≠v. Ah Xmsg ]dbp∂
coXnbn¬ XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.
hnt√Pv ‘amtßmSv ’ F∂Xv ‘amt¶mSv ’ F∂pw ]tc- X s‚ ]nXmhv Pohn- ® n- c n- ∏ p≠v F∂
]cma¿iw Hgnhm°n ]tc-Xs‚ amXmhv ac-W-s∏-´n-´p-≈-XmWv F∂pw XncpØn hmbnt°≠XmWv.
Xmeq-°m-^o-kv,
sIm´m-c-°c.

(H∏v)
Xl-io¬Zm¿.
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