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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:N2-242/2022 31-01-2022
 
  പതനാപരം  താലകില    പനല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഷാജിേമാന  കണങര

കിഴേകതില,പതനാപരം,പനല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശികെള നിശയിച കിടനതിന േവണി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പനല  വിേലജില    പേരതനെറ  മാതാവ  വിജയമ,  കണങര

കിഴേകതില,പതനാപരം,പനല, േബാധിപിച അേപക   പനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന പിതാവ

ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:N2-915/2022 07-02-2022
 
  പതനാപരം  താലകില    പതനാപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശശി.എ  മതിരവിള

വീട,കുംകടവ,പതനാപരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   അനനരാവകാശികെള നിശയിച കിടനതിന േവണി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പതനാപരം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സേരാജിനി.െക,  മതിരവിള

വീട,കുംകടവ,പതനാപരം, േബാധിപിച അേപക   പതനാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2021  -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള 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:N2-477/2022 28-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആഷിന ഭാര് 36

2 ബദി േമാന മകന 09

3 വിജയമ മാതാവ 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി.െക ഭാര് 50

2 ശീനാഥ.എസ മകന 28

3 സന്.എസ മകള 21
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 പതനാപരം താലകില   പിടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവരാജന മേനാജ മനിരം,പിടവര

പിഒ,പിടവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശികെള നിശയിച കിടനതിന േവണി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പിടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി, മേനാജ മനിരം,പിടവര പിഒ,പിടവര, േബാധിപിച

അേപക   പിടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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:N2-86/2022 27-01-2022
 
  പതനാപരം  താലകില    വിളകടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മതായി.ജി  അരവിനാട

് പതനവീട,എലിേകാട പിഒ,ഇളമല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശികെള നിശയിച കിടനതിന

േവണി   അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    വിളകടി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  അമിണി,  അരവിനാട

പതനവീട,എലിേകാട പിഒ,ഇളമല, േബാധിപിച അേപക   വിളകടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള 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:N2-655/2022 09-02-2022
 
 പതനാപരം താലകില   വിളകടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനന പിള നീലത് കനില

കിഴേകതില,വിളകടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അനനരാവകാശികെള  നിശയിച  കിടനതിന  േവണി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    വിളകടി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  വിജയമ,  നീലത്  കനില

കിഴേകതില,വിളകടി, േബാധിപിച അേപക   വിളകടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി ഭാര് 64

2 മേനാജ.ഡി മകന 43

3 നിജ.എസ മകള 41

4 അജിേമാന മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമിണി ഭാര് 65

2 ബിജ മതായി മകന 47

3 ൈബജ മതായി മകന 45

4 ബിജി േജാസ മകള 42

5 അജ മതായി മകന 39
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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:N2-670/2022 09-02-2022
 
  പതനാപരം താലകില   പനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസന.ഡി ഇടതറകാവിെന

െതേകതില,പനല പിഒ,പനല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശികെള നിശയിച കിടനതിന േവണി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പനല  വിേലജില    പേരതയെട  മാതാവ  ഭവാനി,  ഇടതറകാവിെന

െതേകതില,പനല പിഒ,പനല, േബാധിപിച അേപക   പനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവം

പിതാവം ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  പേരതയെട മാതാവിെന  സംരകണതിലാണ. 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:N2-709/2022 09-02-2022
 
 പതനാപരം താലകില   പിറവനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയന.എന വിനീത ഭവന,േപാട

് നമര 26,കരിേയാടമല,പിറവനതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശികെള നിശയിച കിടനതിന േവണി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിറവനർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിനീത.വി, വിനീത ഭവന,േപാട് നമര

26,കരിേയാടമല,പിറവനര, േബാധിപിച അേപക   പിറവനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ ഭാര് 61

2 ജിഷാകമാരി(മരണെപട മകന ഹരികമാറിെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 43

3 ഹരിത ഹരി(മരണെപട മകന ഹരികമാറിെന മകള) പൗതി 21

4 ഹരിപിയ(മരണെപട മകന ഹരികമാറിെന മകള) പൗതി 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശിവ രവീനന മകന 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:N2-571/2022 09-02-2022
 
 പതനാപരം താലകില   പിടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവാനി ചരവിളവീട,ആവണീശ്രം

പിഒ,കമകംേചരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശികെള നിശയിച കിടനതിന േവണി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പിടവര വിേലജില   പേരതയെട മകള യമന, ചരവിളവീട,ആവണീശ്രം പിഒ,കമകംേചരി, േബാധിപിച

അേപക   പിടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവം മാതാപിതാകളം 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:N2-459/2022 10-02-2022
 
  പതനാപരം  താലകില    തലവര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െചലമ.െക  കണങര

െതേകതില,ആവണീശ്രം ആര എസ പിഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശികെള നിശയിച കിടനതിന

േവണി   അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    തലവര  വിേലജില    പേരതയെട  മകള  പതകമാരി,  കണങര

െതേകതില,മഞകാല,തലവര, േബാധിപിച അേപക   തലവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവം

മാതാപിതാകളം 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. 

 

1 ഗീത.സി ഭാര് 44

2 വിനീത.വി മകന 24

3 വിശ്നി.ജി മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യമന മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതകമാരി മകള 60

15th February 2022Revenue Department5545
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