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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -956/ 2021 17-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   പതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാർ ജി  പതർ പി ഒ

മാമടിൽ പതമന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള ആശിതനിയമനതിനം സർവീസ

ആനകല്ങൾകം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതര

വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  മിനി  ബി  െകാടാരകര  തഹശീൽദാർ  മൻപാെക  േബാധിപിച  അേപകയിേനൽ

അേന്ഷണവം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2022

-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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി ബി ഭാര് 48

2 സേനഹ എം എസ മകള 21

3 േമഘ എം എസ മകള 18
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -21960/ 2021 07-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   കമിള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീർ എ, വടതാമര പി ഒ സംബമ

ം  സജീനാ  മൻസിലിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ   േപരിലള  വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമിള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ  ജസീല ,

െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപകയിൽ  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനരമാർ   താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:എ 4 -28202/ 2021 07-01-2022
 
  െകാടാരകര  താലകില    െകാടാരകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വാസപിള  െക,

പടിഞാറിൻകര മറിയിൽ നീേലശ്രം പി ഒ, െകാനവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള

െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാടാരകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ടിയിൽ  േരണകാേദവി  എസ ,  െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക

േബാധിപിച അേപകയിൽ  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

08-11-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജസീല ഭാര് 36

2 അസലം മകന 15

3 ആയിഷാ എസ മകള 6

4 അബദൾ സലാം പിതാവ 68

5 സേലഖ ബീവി മാതാവ 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േരണകാേദവി എസ ഭാര് 60

2 രശി വി ആർ മകള 35

3 രമ്  വി ആർ മകള 34

01th February 2022Revenue Department4053
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നമര:എ 4 -22104/ 2021 07-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   കളകട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാരതി െക, പവറർ െവസ് മാവടി പി ഒ

, പതിഭാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിലള െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം, മറ് ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളകട വിേലജില   പേരതയെട മകന പദീപ

കമാർ , പജാഭവനം വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 4 -298/ 2022 11-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   േമലില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസത് െക, കനിേകാട പി ഒ ,

മാകനർ,  ദാറൽഫന  േമലതിൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ   േപരിൽ  ടഷറിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലില

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലലാബീവി , േബാധിപിച അേപക െകാടാരകര തഹശീൽദാർ     മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ  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 -129/ 2022 11-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   വാളകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷകമാർ എസ,  വയയൽ പി ഒ,

േമൽകളങര, സേരന നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാളകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിതാഭായി മകള 51

2 പദീപ കമാർ െക മകന 46

3 ശ്ാംദീപ െക മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലലാബീവി ഭാര് 69

2 അജാസഖാൻ മകന 42

3 അനീസാ ബീവി മകള 40

4 അയബ ഖാൻ മകന 35
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രഞിത എൻ എസ , േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര തഹശീൽദാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2021  -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:എ 4 -291/ 2022 11-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില െവളിനൂർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ എസ,  കരിങനർ പി

ഒ , അടയറ, ബിന വിലാസം വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിലള വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െവളിനൂർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ  ബിന

, െകാടാരകര തഹശീൽദാർ  മമാെക േബാധിപിച അേപക   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2021 -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 -21453/ 2021 07-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   കടയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  മരകൻ,  തലചിറ മറിയിൽ

ജയവിലാസം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിലള വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ  ജയശീ പി ,  െകാടാരകര

തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപകയിൽ   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   ടിയാന  സനാനങൾ  ഇലാതതാണ.  ടിയാെന  മാതാവ

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഞിത എൻ എസ ഭാര് 42

2 േരാഹിണി െക കമാർ മകള 19

3 കാേവരി െക കമാർ മകള 18

4 ഓമന ബി മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഭാര് 49

2 നീത ബി മകള 29

3 നിതിൻ ബി മകന 27
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നമര:എ 4 -21736/ 2021 07-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   എഴേകാണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െപാനമ, എഴേകാൺ

േജ്ാതി നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിലള േകാവിഡ മരണാനനര ധനസഹായതിനം,

െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം, ബാങിടപാടകൾകം, മറിതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എഴേകാണ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ടിയിൽ  പി രവീനൻ , െകാടാരകര തഹശീൽദാർ

മമാെക  േബാധിപിച അേപകയിൽ അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ പി ഭാര് 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി രവീനൻ ഭരതാവ 77

2 േജ്ാതി ആർ മകള 46

3 നിശാന് ആർ മകന 43

4 േബാബിഷ ആർ മകന 38
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-85/2022 11-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   േമലില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയകമാരി സി  േമലില പി ഒ ഇലവംകഴ

ി  വീട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിലള ബാങ്  ഇടപാടകൾകം  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േമലില  വിേലജില   പേരതയെട  ഭരതാവ ഇ െക

േസാമരാജൻ ,  േമലില  പി  ഒ  ഇലവംകഴി  വീട  ,  േബാധിപിച  അേപക  െകാടാരകര തഹസിൽദാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന        01-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട 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:എ4-361/2022 11-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   െനടവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശാങൻപിള  െവണാർ   പി

ഒ മനകരകാവ പഷവിലാസം വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള ബാങ് ഇടപാടകൾകം മറ്

ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടവതര വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് മിനികമാരി വി , െവണാർ പി ഒ മനകരകാവ പഷവിലാസം വീട , േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര തഹസിൽദാർ

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-22241/2021 07-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇ െക േസാമരാജൻ ഭരതാവ 71

2 െജ എസ കവിത മകള 37

3 ശ്ാം എസ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനികമാരി വി ഭാര് 45

2 േദവിക എസ പിള മകള 25

3 േഗാപിക എസ എം മകള 22

4 സരസ്തിയമ മാതാവ 75
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 െകാടാരകര താലകില   െവടികവല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ  സദാനനപരം പി ഒ പാവി

ള  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ   േപരിലള  വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവടികവല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിൻസി ബിജ , സദാനനപരം പി ഒ

പാവിള വീട , േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര തഹസിൽദാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021 -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:എ4-15180/2021 07-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   െവളിയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതവലി  ഓടനാവടം പി ഒ പാറവിള

വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിലള  വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയം വിേലജില   പേരതയെട മകള േരവതി ആർ , ഓടനാവടം വിേലജിൽ

വസനമനിരം , േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര തഹസിൽദാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ മരകൻ 25 വർഷം

മമ്  കടംബം ഉേപകിച േപായിടളതാണ  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:എ4-22201/2021 07-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   െനടവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാേദവി ബി  നീേലശ്രം പി

ഒ  ഹരിത  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട േപരിലള ബാങിടപാടകൾകം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടവതര വിേലജില   പേരതയെട മകള അൾടിമാ

സഹേദവൻ , നീേലശ്രം പി ഒ ഹരിത , േബാധിപിച അേപക   െകാടാരകര തഹസിൽദാർ  മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന        13-12-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിൻസി ബിജ ഭാര് 43

2 അന പി ബിജ മകള 22

3 അമല പി ബിജ മകള 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േരവതി ആർ മകള 32

2 ചന ആർ മകന 26
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േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-388/2021 10-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   െനടവതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീശൻ െക  വലം മറിയി

ൽ അഞലി ഭവനം വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള സാമതിക ഇടപാടകൾകം മറ് ഇതര

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടവതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഗീത , വലം മറിയിൽ അഞലി ഭവനം വീട , േബാധിപിച അേപക  െകാടാരകര തഹസിൽദാർ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021  -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:എ4-21671/2021 31-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ൈമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െപാടിയമ  ൈമലം പി ഒ ഷീജാ

നിവാസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിലള െക എസ ആർ ടി  സി സഹകരണ സംഘതിലളള

െഷയർ പിൻവലികനതിനം മറ്  ഇതര   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ൈമലം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷിജ േജാൺ , ൈമലം പി ഒ ഷീജാ നിവാസ , േബാധിപിച അേപക  െകാടാരകര

തഹസിൽദാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

21-02-2015 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അൾടിമാ സഹേദവൻ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 57

2 അഞലി ജി എസ മകള 29

3 അനപമ സതീശൻ മകള 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജാ േജാൺ മകള 48

2 ഷിജ േജാൺ മകന 46

3 ഷീൻ േജാൺ മകന 37
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നമര:എ4-21781/2021 31-12-2021
 
  െകാടാരകര താലകില   ൈമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഒ േജാൺ  ൈമലം ഷീജാ

നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള െക എസ ആർ ടി  സി സഹകരണ സംഘതിെല

െഷയർ പിൻവലികനതിനം മറ്  ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ൈമലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിജ േജാൺ , ൈമലം ഷീജാ നിവാസ , േബാധിപിച അേപക  െകാടാരകര

തഹസിൽദാർ  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

22-10-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  ഭാര് 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജാ േജാൺ മകള 48

2 ഷിജ േജാൺ മകന 46

3 ഷീൻ േജാൺ മകന 37
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-21779/2021 05-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില  എഴേകാണ വിേലജില എഴേകാൺ മറിയിൽ എഴേകാൺ പി ഒ േമാഹനവിലാസം വീടിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക േഗാപാലൻ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള െപൻഷൻ

ആനകല്ങൾക്  െക എസ ഇ ബി  യിൽ  ഹാജരാകനതിനം മറിതര ആവശ്ങൾകം േവണി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ടി വിേലജിൽ െകാചാഞിലിമട ശീരാഗം വീടിൽ സദർശനൻ ജി െകാടാരകര

തഹശീൽദാർ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം 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:എ4-21882/2021 07-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില  െവടികവല വിേലജില െവടികവല പി ഒ പശാനം വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

എൻ  പരേമശ്രൻപിള   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിലള  വിവിധ  ആവശ്ങൾക്

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ  ഭാര്  ടിയിൽ  ശാനമ  െകാടാരകര

തഹശീൽദാർ  മമാെക   േബാധിപിച  അേപക മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-12-2007-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േവണേമാഹൻ മകന 62

2 സദർശനൻ ജി മകന 60

3 അംബിക ജി മകള 58

4 േരണക ജി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ ഭാര് 75

2 ആശാറാണി പി എസ മകള 55

3 മിനി പി എസ മകള 51

4 മേനാജ കമാർ പി മകന 47
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നമര:എ4-21955/2021 07-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില   ഓടനാവടം വിേലജില െചപ പി ഒ പാവിള വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക

േമാഹനചനൻ  പിള   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിലള  വിവിധ  ആവശ്ങൾകേവണി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ടിയിൽ രാേജഷ കമാർ എം െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  26-09-2019-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാവം 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:എ4-21954/2021 07-01-2022
 
  െകാടാരകര  താലകില   ഓടനാവടം  വിേലജില  ഓടനാവടം  െചപ  പി  ഒ  പാവിള  വീടിൽ    താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   ശശികല  റി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിലള വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന ടിയിൽ രാേജഷ കമാർ എം െകാടാരകര

തഹസിൽദാർ  മമാെക  േബാധിപിച  അേപക മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-11-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:എ4-22242/2021 07-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില വാളകം വിേലജില വാളകം പി ഒ െബറിൻ ഭവനിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ

െക   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ  േപരിലള  ബാങിടപാടകൾകം  മറ്  ഇതര   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ േറാസമ ബാബ െകാടാരകര

തഹശീൽദാർ  മമാെക   േബാധിപിച  അേപക മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-12-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ കമാർ എം മകന 37

2 രതീഷ കമാർ എം മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ കമാർ എം മകന 37

2 രതീഷ കമാർ എം മകന 34
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നമര:എ4-22147/2021 11-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില  നിലേമല വിേലജില  നിലേമൽ പി ഒ കരനലേകാട ചരവിള പതൻ വീടിൽ താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  കമലമ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിൽ ഉള ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര

ആവശ്തിനേവണി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  വിേലജില   പേരതയെട മകള ടി വിേലജിൽ ലിജിൻ ഭവനിൽ

ലിസാ കമാരി എൻ െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-08-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത

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:എ4-22312/2021 05-01-2022
 
 െകാടാരകര താലകില കടയല വിേലജില ആനപാറ എസ പി ഭവനിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി

സത്വാൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ഉള ബാങിടപാടകൾകം മറിതര  ആവശ്തിനേവണി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്  ടിയിൽ െക പഭാവതി െകാടാരകര തഹസിൽദാർ മമാെക

േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  25-10-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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:എ4-105/2022 11-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ ബാബ ഭാര് 55

2 െബറിൻ െക ബാബ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സശീല െക മകള 58

2 ഇനിര െക മകള 56

3 രമ െക മകള 54

4 ലിസാകമാരി എൻ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഭാവതി െക ഭാര് 60

2 പഭലേഘാഷ എസ പി മകന 43

3 സതീഷ എസ പി മകന 39
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  െകാടാരകര  താലകില   െനടവതര  വിേലജില   നീേലശ്രം  പി  ഒ  െകാചവിള   വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  നാരായണൻ ആചാരി, െപാനമാൾ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  പേരതരെട േപരിലള വിവിധ

ആവശ്ങൾകംേവണി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതരെട   മകള ടി വിേലജിൽ മേനാജ ഭവനം വീടിൽ

ശാനകമാരി പി െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   24-01-2014,  6-2-2020  എനീ  തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം   നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.

പേരതരെട മാതാപിതാകൾ 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകികടി മകള 65

2 ശാനകമാരി മകള 62

3 എൻ രാധാകഷൻ മകന 61

4 ശീേദവി പി മകള 58

5 തളസീധരൻ എൻ മകന 56

6 ജലജ പി മകള 52
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F4˛13933/2021. 2021 Unkw_¿ 28.

16˛1 1˛2021 ˛mw Xob -Xn -bnse 45 -˛mw \º¿ tIcf Kk-‰n¬- (hm -eyw X ,  ]m¿´ v III)
I-Ωo -j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ 12047 -˛mw \º¿ t]Pn¬ {]kn -≤o -I -c n®

ta¬\-º¿ ]c-ky-Øn¬ ‘‘6˛7-˛2021˛¬ ac-W-s∏´p” F∂p≈Xv ‘‘26˛7-˛2021˛¬ ac-W-s∏´p” F∂v

Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)

sIm´mc°-c. Xl-io¬Zm¿.
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F4˛18068/2021. 2022 P\p-hcn 22.

7˛12˛2021˛mw Xob-Xn-bnse 48-˛mw \º¿ tIcf Kk‰ns‚ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v  em‚ v dh\yq hn`m -KØn¬ 15406 - ˛mw \º¿ t]Pn¬ ta¬ \º¿ ^b¬ {]Imcw

{]kn-≤oI-cn-®n-´p≈ ]c-ky-Øn¬ Ah-IminIfn¬ {Ia\º¿ 3 ‘‘cmlp¬ cmP-tKm-]m-e≥” F∂Xv-

‘‘cmlp¬ cmP-tKm-]m-¬”  F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-XmWv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
sIm´m-c-°-c. Xl-io¬Zm¿.
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