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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-8195/2021 03-11-2021
 
 കനതര താലകില   ശാസാംേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. െചലപൻ ആചാരി  ജമനി വീട

,  പളിേശരികൽ കിഴക്   മറി,  ശാസാംേകാട  വിേലജ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാംേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി.െക.രാജമ

, ജമനി വീട, പളിേശരികൽ കിഴക്  മറി,  ശാസാംേകാട വിേലജ  , േബാധിപിച അേപക   ശാസാംേകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന 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 സി.െക.രാജമ ഭാര് 72

2 സി.ആർ. സജ മകള 49

3 സി.ആർ.സമ മകള 47

4 സി.ആർ.സനി മകള 46
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3 -7734/ 2021 20-10-2021
 
  കനതര താലകില   ൈമനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  രാേജനൻ പിള

ഇടവനേശരി മറിയിൽ ശാരദാ മനിരം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈമനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി ശീകമാരി  ,  േ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.  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 സി ശീകമാരി ഭാര് 53

2 ആര് എസ പിള മകള 29

3 ആരതി എസ മകള 26
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-8185/2021 05-11-2021
 
  കനതര താലകില   ശാസാംേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈടറസ.ജി   പഷവനം,

പളിേശരികൽ മറി, ശാസാംേകാട വിേലജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാംേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഐഡ േലാെബാ ൈടറസ ,

പഷവനം,  പളിേശരികൽ മറി,  ശാസാംേകാട വിേലജ ,  േബാധിപിച അേപക   ശാസാംേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന 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 ഐഡ േലാെബാ ൈടറസ ഭാര് 60

2 ആഷലിൻ െമറി േജാർജ മകള 18
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-7236/2021 05-10-2021
 
 കനതര താലകില   േപാരവഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ ജി  ഇടയാട മറിയിൽ

ചരവിള  കിഴകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാരവഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ േതാമസ , ,  േബാധിപിച

അേപക   േപാരവഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

അയൽ സാകി െമാഴിയം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2017 -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. 

 
നമര:എ3-7222/ 2021 04-10-2021
 
 കനതര താലകില   െവസ്കലട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവപസാദ  വലിയപാടം മറിയിൽ

ശിവഭവനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവസ്കലട വിേലജില   പേരതനെറ അമ ഉഷ െക, േബാധിപിച അേപക   െവസ്കലട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം അയൽ  സാകി െമാഴിയം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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 ലീലാമ േതാമസ ഭാര് 60

2 െഡയസി േതാമസ മകള 40

3 ബിൻസി േതാമസ മകള 38

4 േജാൺ േതാമസ മകന 36

5 േജാർജ് േതാമസ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ െക അമ 61

09th November 2021Revenue Department10981
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ  3-7265/ 2021 05-10-2021
 
  കനതര താലകില   ശാസാംേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  എൻ േഗാപിനാഥൻ,

കരിേനാടവാ   മറിയിൽ,  നാരായണ  ഭവൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഓമന എൽ േബാധിപിച അേപക

ശാസാംേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021  -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. 

 
നമര:എ 3-7270/2021 05-10-2021
 
 കനതര താലകില   ശരനാട േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷാകമാരി,  പടിഞാറ

കിഴകമറിയിൽ,  മണിഭവനം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ  േബാധിപിച അേപക   ശരനാട േനാരത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
No: A3-7419/2021 06-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Veena P N,  Aneesh Bhavan, Ambalathumbhagom Muri,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന എൽ ഭാര് 69

2 ഗിരീഷ എൻ ജി മകന 43

3 ഹരീഷ എൻ ജി മകന 41

4 ഗേണഷ എൻ ജി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ മകന 36

2 അംബിക മകള 34
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Poruvazhi Village, Kunnathoor Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before various  purposes  in respect of the legal  heirs of late  Aneesh Anurudhan ,  Aneesh Bhavan, Ambalathumbhagom

Muri who expired on 15-07-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below

are the legal heirs of the said late Aneesh Anurudhan. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to

this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above sai

d members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed

in person before the Tahasildar , Kunnathoor within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala

Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Shyamala Mother 58

2 Veena P N Wife 33

3 Ashutosh Krishna A A Son 6

09th November 2021Revenue Department10983
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