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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3-6400/2021 13-10-2021
 
 കനതര താലകില   ശരനാട േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.െക.രാജേഗാപാൽ

സൗപർണിക  ,  ഇടപനയം  ,  ശരനാട  വടക്  ,  കനതർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശരനാട േനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് ചാന്നി.റി .ജി , സൗപർണിക , ഇടപനയം , ശരനാട വടക് , കനതർ , േബാധിപിച അേപക   ശരനാട േനാരത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  ക

മ നമര  1  നെറ   സംരകണതിലാണ.  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 ചാന്നി.റി .ജി ഭാര് 55

2 സൗപർണിക.സി.ആർ മകള 26

3 കഷപിയ സി.ആർ മകള 15
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
:A3-7734/2021 20-10-2021
 
 കനതര താലകില   ൈമനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ . രാേജനൻ പിള  ശാരദ

മനിരം, ഇടവനേശരി ,ൈമനാഗപളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈമനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി.ശീകമാരി ,  ശാരദ മനിരം,

ഇടവനേശരി  ,ൈമനാഗപളി ,  േബാധിപിച അേപക   ൈമനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 സി.ശീകമാരി ഭാര് 53

2 ആര്.എസ .പിള മകള 29

3 ആരതി.എസ മകള 26

26th October 2021Revenue Department9127
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-6241/2021 20-10-2021
 
 കനതര താലകില   ശരനാട േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ  വിളയിൽ പതൻവീട

്  ,ആനയടി,  ശരനാട  വടക്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശരനാട േനാരത് വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ അനപ.വി ,  വിളയിൽ

പതൻവീട ,ആനയടി, ശരനാട വടക് ,  േബാധിപിച അേപക   ശരനാട േനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവം  മാതാപിതാകളം  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. 

 
:എ 3-7475/2021 20-10-2021
 
 കനതര താലകില   കനതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി  തചരിഴികത വീട, നടവില

െ മറി, കനതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനതര വിേലജില   പേരതയെട മകള ചനമതി , തചരിഴികത വീട, നടവിെല മറി, കനതർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം 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 അരൺ.വി പൗതൻ 22

2 അനപ.വി പൗതൻ 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി മകള 73
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3-6379/2021 09-09-2021
 
 കനതര താലകില   െവസ്കലട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാേനാജ വി  ആയിേതാടവ മറിയി

ൽ  മേനാജ  സദനം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവസ്കലട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലജ മേനാജ , ആയിേതാടവ

മറിയിൽ മേനാജ സദനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവസ്കലട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം അയൽസാകി െമാഴിയിലം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-

2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ 3  -6470/ 2021 13-09-2021
 
 കനതര താലകില   േപാരവഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻപിള  അമലതംഭാഗ

ം മറിയിൽ മഠതിൽ പടിഞാറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാരവഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മീനാകിയമ , അമലതംഭാഗം മറിയിൽ

മഠതിൽ പടിഞാറതിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   േപാരവഴി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം അയൽസാകി െമാഴിയിലം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-

2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 അമതവലി അമ 70

2 ൈഷലജ മേനാജ ഭാര് 47

3 മനീഷാ മേനാജ മകള 21

4 മാളവിക എസ മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകിയമ ഭാര് 72

2 വസനകമാരിയമ മകള 48

3 ഉഷാകമാരിയമ മകള 45

4 ഓമനകടൻപിള മകന 44
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 കനതര താലകില   േപാരവഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ േജാർജ്  ഇടയാട മറിയി

ൽ  പഷമംഗലത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാരവഴി വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാർജ് വർഗീസ , ഇടയാട മറിയിൽ

പഷമംഗലത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േപാരവഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  അയൽസാകി  െമാഴിയിലം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ 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. 

 

5 േദവകിയമ (മരണെപട മകെൻറ വിധവ )മകെന ഭാര് 55

6 ആര്ാേശഖർ  (മരണെപട മകെൻറ മകൾ
)

പൗതി 24

7 ആതിരാ േശഖർ  (മരണെപട മകെൻറ
മകൾ )

പൗതി 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ് മാതയ മകന 65

2 സസമ മാതയ മകള 62

3 അനമ േജാൺസൺ മകള 61

4 േജാർജ് വർഗീസ മകന 59
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-7237/2021 05-10-2021
 
 കനതര താലകില   ൈമനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഒ  മാതയൈവദ്ൻ  കിഴേകക

ര മറിയിൽ പാവിള വടേകപതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈമനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാശാമ മാതയ , േബാധിപിച

അേപക   ൈമനാഗപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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 േശാശാമ മാതയ ഭാര് 66

2 േതാമസ മാതയ ൈവദ്ൻ മകന 43

3 റിൻസി സസൻ മാതയ മകള 39
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