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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ 4 -14464/ 2021 16-09-2021
 
  െകാടാരകര താലകില മാേങാട   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ റഹീം   മാേങാട

കരിമിൻചാലിൽ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിടപാടകൾകം മറ്  ഇതാരാവശ്ങൾകം േവണി

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  മാേങാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജവഹർ എ ,

മാേങാട കരിമിൻചാലിൽ ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   മാേങാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ 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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാജിറാ ബീവി ഭാര് 67

2 ജവഹർ എ മകന 47

3 ഷീജാ ബീഗം മകള 45

4 അൻസർ മകന 42
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
:എ 4 -13227/ 2021 02-09-2021
 
   െകാടാരകര താലകില   പയപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമരാജൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയപളി വിേലജില   ശ്ാമള േസാമരാജൻ  നാൽകവല

പയപളി പി ഒ നിഷാന് ഭവനിൽ , േബാധിപിച അേപക   പയപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:എ 4 -13484/ 2021 03-09-2021
 
   െകാടാരകര താലകില   െവടികവല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി ഡി ഫൽഗണൻ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവടികവല വിേലജില   േശാഭന  പനേവലി പി ഒ പങജമനിരം

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:എ 4 -13483/ 2021 03-09-2021
 
   െകാടാരകര താലകില   പവിേതശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേശ്ശ്രകമാർ  എനയാളട

െ  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പവിേതശ്രം വിേലജില   വിലാസിനി ബി  മാറനാട െവസ്

പതർ ലതാഭവനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പവിേതശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള േസാമരാജൻ ഭാര് 60

2 നിഷാ േസാമരാജൻ മകള 37

3 നിഷാന് േസാമരാജൻ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 59

2 രാജിേമാൾ മകള 36

3 രാജീഷ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി ബി ഭാര് 58

2 വിനീത വി മകള 24
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:എ 4 -12927/ 2021 02-09-2021
 
   െകാടാരകര താലകില   ഓടനാവടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ ജി  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓടനാവടം വിേലജില   ചിത വി എസ  മാടൻവിള വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 

3 വിനീഷ വി മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി എൽ ഭാര് 80

2 ചിത വി എസ മകള 50

3 േലഖ വി എസ മകള 48
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