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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എൻ2-7944/2021 18-11-2021
 
 പതനാപരം താലകില  പതനാപരം വിേലജില  െനടoപറമ് എന സലത് െഹേബാൺ മതകഴിയിൽ പതൻ

വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ േതാമസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പതനാപരം സബ

ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ

ഭാര് മറിയാമ േജാൺ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  09-03-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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 മറിയാമ േജാൺ ഭാര് 74

2 ൈഷേനാ എലിസബത് േജാൺ മകള 46

3 അജി േജാൺ മകന 40

14th December 2021Revenue Department16647
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F≥2˛5699/2021. 2021 Unkw-_¿ 2.

26˛10˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 42- (hm-eyw˛X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v dh\yq hn`m-

KØn¬ t]Pv \º¿ 9171 -˛¬ F≥2-˛5699/2021, 23 -˛9 -˛2021 -˛se ]c-ky-Øn¬ Ah-IminIfmb

1. ]XvaIpam-cn, ‰n., Xncp-hm-Xnc, Ip-c, Xe-hq¿, 2. Znhy ]n., Aiz-Xn, tNf-∂q¿, Xma-c-t»-cn,

3. Zn]n≥, ‰n., Xncp-hm-Xn-c, Ipc, Xe-hq¿ F∂n-ßs\ t]cn-s\m∏w ta¬hn-em-khpw Iq´nt®¿Øv

XncpØn hmbn-t°-≠-XmWv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
]Ø-\m-]pcw. Xl-io¬Zm¿.
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എൻ 2-7936/2021 26-11-2021
 
 പതനാപരം താലകില   തലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിേജാ േതാമസ,  െതങവിള  വീടിൽ

, വടേകാട  എനയാളെട  അവകാശിക്  എച് ഡി എഫ സി ബാങ് അകൗണ് േകാസ െചയനതിനം മറാവശ്ങൾകം

േവണി ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലവര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ േതാമസ ടി

ജി,  വടേകാട മറിയിൽ, െതങവിള വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   തലവര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാവ ജീവിചിരിപണ്.  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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ ടി ജി പിതാവ 59

14th December 2021Revenue Department16649
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എൻ2-7899/2021 16-11-2021
 
  പതനാപരം  താലകില   പിറവനർ വിേലജില െചമനരവി  പി  ഒ  തണീർപനലിൽ വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  വി  ചനേശഖരൻ നായർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാനി  എസ ബി  ഐ ബാങിെല

ഇടപാടകൾകം,  മറ്   ആവശ്ങൾകമായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  ഭാര്  ജഗദമ എൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-08-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  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 ജഗദമ എൻ ഭാര് 85

2 ലതാകമാരി മകള 58

3 മേനാജ സി എസ മകന 55

4 വിേനാദ കമാർ സി എസ മകന 54
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