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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-14607/2021 18-09-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   കരീപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻപിള  വാകനാട പി  ഒ

നാരായണവിലാസം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിടപാടകൾകം  മറ്  ഇതര  ആവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് വിജയകമാരി ബി  േബാധിപിച അേപക

കരീപ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2021-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:എ4-14614/2021 23-09-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ഓടനാവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേസനകമാർ  കടവടർ പസനം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾകം  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിനം  േവണി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് വസനകമാരി ജി  േബാധിപിച അേപക   ഓടനാവടം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

01-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതന സനാനങൾ ഇലാതതാണ. 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി ബി ഭാര് 62

2 അരൺ സി വി മകന 33

3 പാർവതി ചനൻ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി ജി ഭാര് 61

09th November 2021Revenue Department11083
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-17296/2021 02-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   െകാടാരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശാനകമാർ,തകണമംഗ

ൽ  മറിയിൽ  സൗപർണികയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടാരകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജാേദവി ,  േബാധിപിച അേപക

െകാടാരകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2005  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാവ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജാേദവി ഭാര് 64

2 വിേനാദ മകന 41

3 വിദ് മകള 38
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -16024/ 2021 11-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   എഴേകാണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗത എ ആർ  േകാളനർ

േരവതിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾകം  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എഴേകാണ വിേലജില   പേരതയെട മകന പാർതസാരഥി

എസ  ആർ , േകാളനർ േരവതിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   എഴേകാണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാർതസാരഥി  എസ   ആർ മകന 46

2 സരിതാകഷൻ മകള 45

3 ബിനരാജ എസ ആർ മകന 42

09th November 2021Revenue Department11085
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4-15421/2021 05-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കരീപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി െക,  േദവീ ഭവൻ, ഇടയിടം പി

ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിലള െപൻഷൻ കടിശിക ലഭികനതിനം മറ ഇതര ആവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന രജിസാഗർ ഡി ആർ, േദവീ ഭവൻ, ഇടയിടം പി

ഒ  േബാധിപിച അേപക   കരീപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജിസാഗർ ഡി ആർ മകന 37

2 രജനി ഡി ആർ മകള 34
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-15258/2021 05-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   െനടവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ  േകാടാതല പി ഒ

ഇടയിലഴികത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടവതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനീപ രാജ, ടിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടവതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-07-2017  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി പി ഭാര് 55

2 സനീപ രാജ മകന 26
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-10153/2021 08-09-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന  െതകംേചരി മറി െതങവിള

െതേകപരയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കാഷയ ഫാകറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതര വിേലജില   പേരതയെട മകന മധധരൻ ആചാരി വി

എസ , െതകംേചരി മറി െതങവിള െതേകപരയിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2013  -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:എ4-13824/ 2021 08-09-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കലയപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായികടി എം  ഇഞകാട

ൈമലം പി  ഒ െകാചചരവിള വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആകിഡൻറ െകയിം  ലഭികനതിനം മറ്  ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലയപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

െഡയസി േജായി , ഇഞകാട  ൈമലം പി ഒ െകാചചരവിള വീട , േബാധിപിച അേപക   കലയപരം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2016 -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:എ4-13825/2021 08-09-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   മാേങാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷപിള  കമിൾ പി ഒ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മധധരൻ ആചാരി വി എസ മകന 50

2 സമ എസ മകള 47

3 രമ എസ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഡയസി േജായി ഭാര് 48

2 ജിൻസി േജായി മകള 24
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പറങിമാംവിള  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ഇടപാടകൾകം  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാേങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിഷ , കമിൾ പി ഒ

പറങിമാംവിള വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മാേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാവ ജീവിചിരിപില. 

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:എ4-13842/2021 08-09-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ചകവരയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീശൻ െക  െകാടവടം പി

ഒ  സജി  ഭവൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ചകവരയൽ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിദ്ാ എസ , െകാടാവടം പി ഒ സജി ഭവൻ , േബാധിപിച

അേപക   ചകവരയൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതെൻറ  മാതാവ ജീവിചിരിപില.  പേരതന സനാനങൾ

ഇലാതതാണ  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. 

 
നമര:എ4-13712/2021 06-09-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   േകാടകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി  മണർ പി ഒ  െതങ

റ പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ഇടപാടകൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള ഷാജി േതാമസ , തമിഴാട സംസാനത് കഷഗിരി ജിലയിൽ

േഹാസർ താലകിൽ അവലപളി പി ഒ യിൽ മേവനർ നഗർ 4/ 329 നമർ വീട , േബാധിപിച അേപക   േകാടകല

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 ജീവിചിരിപില  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 ഉഷാകമാരി ഭാര് 48

2 വിഷ മകന 25

3 ൈവഷ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിദ് എസ ഭാര് -
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നമര:എ4-13641/2021 06-09-2021
 
  െകാടാരകര  താലകില    െകാടാരകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജകബ സി  ലക്

െകാടാരകര പി ഒ  ഗാനിമക് കനവിള ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സാമതിക ഇടപാടകൾകം മറ്

ഇതര  ആവശ്തിനം    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാടാരകര വിേലജില

പേരതനെറ മകന ബിജ ലക് േജകബ , െകാടാരകര പി ഒ  ഗാനിമക് കനവിള ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക

െകാടാരകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021  -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:എ4-13640/2021  06-09-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   ഏഴേകാണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ കമാർ ബി  എസ

എഴേകാൺ പി  ഒ ശീനിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പി  എഫ ആനകല്ം  ലഭികനതിനം മറ്  ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏഴേകാണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

സന് ആർ , എഴേകാൺ പി ഒ ശീനിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഏഴേകാണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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 ഷാജി േതാമസ മകള 48

2 ആൻറണി േതാമസ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ േജകബ ഭാര് 70

2 ബിജ ലക് േജകബ മകന 46

3 അഞ എലിസബത് മാതയ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സന് ആർ ഭാര് 43

2 േശയ  പി എസ മകള 19

3 േശ്ത പി എസ മകള 15

4 വിജയലകിയമ എം സി അമ 72
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നമര:എ4 13639/2021 06-09-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   ഏഴേകാണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ എൽ  ചീരങാവ

അനിസദനതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ഇടപാടകൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിനം ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏഴേകാണ വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ െക ആർ , ചീരങാവ

അനിസദനതിൽ , േബാധിപിച  അേപക   ഏഴേകാണ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ

ജീവിചിരിപില.  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. 

 
നമര:എ4-15605/ 2021 11-10-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   പവിേതശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ വിജയൻപിള  െചറെപായ

ക പി ഒ േജ്ാതനയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ അനകല്ങൾകം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പവിേതശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയകമാരി െക

, െചറെപായ പി ഒ േജ്ാതനയിൽ , േബാധിപിച അേപക   പവിേതശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാവ ജീവിചിരിപില.  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. 

 
നമര:എ4-14096/2021 09-09-2021
 
  െകാടാരകര  താലകില    ഏഴേകാണ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വരൺ  വിദ്ാധരൻ

അമലതംകാല പി ഒ  കിടങവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇൻഷറൻസ തക ലഭികനതിനം  മറ് ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏഴേകാണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

അശ്തി പി എസ , അമലതംകാല പി ഒ  കിടങവിള വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഏഴേകാണ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ െക ആർ മകന 55

2 അനിത െക ആർ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി െക ഭാര് 65

2 പാർവതി വി മകള 40

3 രാമകടൻ വി മകന 34
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പേരതന സനാനങൾ ഇലാതതാണ   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 അശ്തി പി എസ ഭാര് 36

2 വതലാ  വിദ്ാധരൻ അമ 71
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-13737/2021 09-09-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കലയപരം   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ േജായികടി  പവറ

ർ ഈസ് കളയപരം പി ഒ  പാവറ വടേകതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വാഹനതിൻെറ ഉടമസാവകാശം

മാറനതിനം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലയപരം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാേസാൻ േജായികടി , പവറർ ഈസ് കളയപരം പി ഒ  പാവറ വടേകതിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -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:എ4-13736/2021 06-09-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   വാളകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജിൽ വി എസ  േതവനർ പി ഒ

മടേകാണത് ചരവിള പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആകിഡൻറ െകയിം ലഭികനതിനം മറ് ഇതര

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വാളകം  വിേലജില   പേരതനെറ

സേഹാദരൻ വിനിൽ , േതവനർ പി ഒ  മടേകാണത് ചരവിള പതൻവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വാളകം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

12-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതനായിരന. മാതാവ ജീവിചിരിപില.  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:എ4-15116/ 2021 30-09-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ഏഴേകാണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിതാംബിക ജി  എഴേകാൺ മറ

ി െതേകവിള െതകതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലമ ജി ഭാര് 70

2 േജാേസാൻ േജായികടി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ അചന 62

09th November 2021Revenue Department11093
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏഴേകാണ വിേലജില   പേരതയെട മകന നനകമാർ എസ

,  എഴേകാൺ മറി  െതേകവിള  െതകതിൽ ,  േബാധിപിച  അേപക   ഏഴേകാണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവ  ജീവിചിരിപില.    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 നനകമാർ എസ മകന 30

2 േഗാപികാരാജ എൽ മകള 25
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