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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:18742/ 2021 10-09-2021
 
 െകാലം താലകില   തകടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സകമാരൻ നായർ, ഹരിനനനം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹരികഷൻ എസ , പൗർണമി,മരനൽ ,െപരിനാട പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   അതനസരിച

് 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 ഹരികഷൻ എസ മകന 45

2 ജയകഷൻ എസ മകന 42
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Kollam District

 
Kollam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-19287/ 2021 23-09-2021
 
  െകാലം താലകില   മീനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിപസാദ എസ,  അനിത മനിരം,

മാമളികനം ,  ചാതനർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മീനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആദിത് എ േബാധിപിച അേപക   മീനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ  മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി2- 20095/ 2021 28-09-2021
 
  െകാലം താലകില   മയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ എം ഡി ,  ലാവണ്,

െകാടിയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള രശമി എ, േബാധിപിച അേപക   മയനാട  , കടകംപളി , പതനംതിട വിേലജ

ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

18-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ  മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ജീവിചിരിപില .  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  ആദിത് എ മകള 22

2 ആകാശ എ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിമി എ മകള 40

2 രശമി എ മകള 36

3 ലക്മി എ മകള 36

19th October 2021Revenue Department8353
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