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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -18068/2021 20-11-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   െകാടാരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാ. െജ രാജേഗാപാലൻ

നായർ,പടിഞാറിൻകര,  െകാടാരകര  പി  ഒ,  െക  എസ  നഗർ,  േരവതി  ചിറയത്  എ  31  -ൽ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള വാഹനതിെൻറ ഉടമസാവകാശം മാറനതിനം മറ് ഇതര ആവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി എം െകാടാരകര തഹശീൽദാർ

മമാെക   േബാധിപിച  അേപകയിേനൽ   അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ 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:എ 4 16218/2021 10-11-2021
 
പതനാപരം  താലകില   പടാഴി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പതാപൻ,  കനിേമൽേതരി, പടാഴി

പി  ഒ,  പൗർണമി നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള ബാങിടപാടകൾകം മറ്  ഇതര

ആവശ്ങൾകം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ പി, െകാടാരകര

താലക്,  ഓടനാവടം  വിേലജിൽ  കരിേങാട്  പതൻവീടിൽ  െകാടാരകര  തഹശീൽദാർ  മമാെക   േബാധിപിച

അേപകയിേനൽ അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-

2012  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാവ  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 രാധാമണി എം ഭാര് 64

2 രാജ രാജേഗാപാലൻ നായർ ചിറയത് മകന 36

3 രാഹൽ രാജേഗാപാലൻ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ പി ഭാര് 52

2 പൗർണമി പി ജി മകള 25
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Kollam District

 
Kottarakkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-19557/2021 24-11-2021
 
  െകാടാരകര താലകില  കരീപ  വിേലജില  പളാേകാട  പടിഞാറിൻകര ശീഭവനതിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  പി െക ശീകമാർ എനയാളെട  അവകാശികൾക് പേരതെൻറ േപരിലള ആശിത നിയമനതിനം

ബാങിടപാടകൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ

ഭാര് ബിന ഡി െകാടാരകര തഹസീൽദാർ മമാെക േബാധിപിച അേപകയിൽ അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-10-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   കമനമർ 3 ൈമനറം  താെഴയള

ലിസില  കമനമര 1-നെറ സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-19737/2021 25-11-2021
 
  െകാടാരകര  താലകില    േകാടകല  വിേലജില   എഴിയം  പി  ഒ  ലകിവിലാസം  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  സേരഷ െജ വി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ഉള ബാങിടപാടകൾകം മറ്

ഇതര  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ ദിവ് സി ആർ

െകാടാരകര തഹസിൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപകയിൽ അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-10-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ മരണെപടിടളതാണ.  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. 

 
നമര:എ4-18788/2021 20-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഡി ഭാര് 50

2 പി എസ ശിവപിയ മകള 21

3 പി എസ കഷപിയ മകള 17

4 എ െപാനമ മാതാവ 90

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിവ് സി ആർ ഭാര് 39

2 അനനൻ എസ മകന 19

3 ലകി സേരഷ ഡി മകള 15
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 െകാടാരകര താലകില ചടയമംഗലം വിേലജില  ചടയമംഗലം പി ഒ കാർതികയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 ശശിധരൻപിള െക എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  ടിയിൽ സശീല ഡി െകാടാരകര തഹസിൽദാർ മമാെക

േബാധിപിച അേപകയിൽ അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

22-07-2010-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല ഡി ഭാര് 67

2 അരൺ എസ മകന 44

3 അനീഷ എസ മകന 40
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