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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3-7440/2021 23-10-2021
 
 കനതര താലകില   കനതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീഷകമാർ  പവതർ വിളയിൽ

വീട,ഐവർകാല പടിഞാറ വടക്  മറി,കനതർ വിേലജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതര വിേലജില   പേരതനെറ അചന പഭാകരൻ പിള ,

പവതർ വിളയിൽ വീട,ഐവർകാല പടിഞാറ വടക് മറി,കനതർ വിേലജ , േബാധിപിച അേപക   കനതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

11-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപിലാതതം പേരതൻ അവിവാഹിതനമാണ  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 പഭാകരൻ പിള അചന 77
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3-7830/2021 23-10-2021
 
 കനതര താലകില   ശരനാട േനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരികടി ബാബ  കിണറവി

ള പതൻവീട , പടിഞാറ കിഴക് മറി  ,ശരനാട വടക് വിേലജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശരനാട േനാരത് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക.ഒ

.ബാബ , കിണറവിള പതൻവീട , പടിഞാറ കിഴക് മറി  ,ശരനാട വടക് വിേലജ , േബാധിപിച അേപക   ശരനാട

േനാരത്  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക.ഒ .ബാബ ഭരതാവ 59

2 സിബിൻ ഉമൻ മാതയ മകന 24
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3 -7191/ 2021 29-09-2021
 
 കനതര താലകില   കനതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവാനി ,  ഐവർകാല കിഴക് മറിയിൽ,

േപവിളയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട െചറമകൻ േനാജ കമാർ എസ  േബാധിപിച അേപക   കനതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല എം  (മരണെപട മകെന മകൾ
)

പൗതി 37

2 മേനാജ കമാർ എസ (മരണെപട മകെന
മകൻ )

പൗതൻ 33
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
No: A3-7889/2021 26-10-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Harikrishnan.G Bhavana House, Manampuzha muri,

Kunnathur 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 Thankamany.K.C Bhavana House, Manampuzha muri,

Kunnathur village, Kunnathoor taluk who expired on 16-07-2021 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 Thankamany.K.C. that it is proposed to issue a legal

heirship certificate according to this to the applicant . Husband of the deceased is no more Hence, it is proposed to issu

e a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said 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 Harikrishnan.G Son 33

2 Neethu.T Daughter 31
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
:എ

3-7190/2021/െക ഡിസ 29-09-2021
 
 കനതര താലകില   കനതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ ടി  ജയൻ വിഹാർ  വീട കനത

ർ പടിഞാറ  മറിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയൻ പി , ജയൻ വിഹാർ  വീട കനതർ പടിഞാറ

മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   കനതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

അയൽ സാകി  െമാഴിയിലം   മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021  -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
:എ3-6718/2021  23-09-2021
 
 കനതര താലകില   ശാസാംേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന  ആലവിള വടകതിൽ വീടി

ൽ  മതപിലാകാട  മറിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാംേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉഷ എസ , ആലവിള വടകതിൽ

വീടിൽ മതപിലാകാട മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   ശാസാംേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം അയൽ സാകി െമാഴിയിലം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-03-

2015  -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. 

 
:എ3-6771/2021 24-09-2021
 
 കനതര താലകില   ശരനാട െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശകമാർ  ശിവൈശലം

വീടിൽ കിടങയം നടവിെല മറിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയൻ പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ എസ മകള 36
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശരനാട െസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനിത എസ , ശിവൈശലം വീടിൽ

കിടങയം നടവിെല മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   ശരനാട െസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം അയൽ  സാകി െമാഴിയിലം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-

2021  -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. 

 
:എ3-7177/2021 29-09-2021
 
 കനതര താലകില   േപാരവഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമനയമ  പസന വിലാസം വീടി

ൽ  അമലതംഭാഗം   മറിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാരവഴി വിേലജില   പേരതയെട മകള പസനകമാരി ഒ , ഈറേശരി െതകതിൽ

വീട നടവിെല മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   േപാരവഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  അയൽ സാകി  െമാഴിയിലം   മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2021  -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. 

 
:എ3-6844/2021 29-09-2021
 
  കനതര താലകില   േപാരവഴി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ൈവ ശാമേവൽ  പാറവിള

കിഴകതിൽ വീടിൽ ഇടയാട മറിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാരവഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ ശാമേവൽ , പാറവിള കിഴകതിൽ

വീടിൽ ഇടയാട മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   േപാരവഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  അയൽ സാകി  െമാഴിയിലം   മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനിയമ അമ 77

2 സനിത എസ ഭാര് 44

3 േദവിക എസ മകള 21

4 ശിവകിരൺ പി മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി പേശാഭനൻ പിള മകന 54

2 ഒ പസനകമാരി മകള 52

3 ജി പസനകമാർ മകന 48
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ ശാമേവൽ ഭാര് 58

2 െജൻസി േകാശി മകള 35

3 ജീവൻ ശാമേവൽ മകന 19
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3-7925/2021 28-10-2021
 
  കനതര  താലകില    കനതര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വാസേദവൻ   മകിൽ

കിഴകതിൽ,തരതികര  മറി,  കനതർ  വിേലജ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ ബാബ ,

മകിൽ കിഴകതിൽ,തരതികര മറി, കനതർ വിേലജ , േബാധിപിച അേപക   കനതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചലമ ഭാര് 69

2 രാേജഷ ബാബ മകന 45

3 രേമശ ബാബ മകന 43
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3 -20994/ 2021 11-10-2021
 
 കനതര താലകില   ൈമനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ വി  ൈമനാഗപളി

അരിനൂർ പി  ഒ േകാവർ െചലികാടവടേകതറ വീടിൽ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സിന , തേകാവിൽവടം വിേലജിൽ

ഡീസൻറ ജംഗഷൻ പി ഒ െചനാപര ൈചതതിൽ , േബാധിപിച അേപക തേകാവിൽവടം,  ൈമനാഗപളി വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 07-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.ൈമനർ മകൾ അേപകാ കകിയെട സംരകണയിൽ

കഴിഞ വരനതം  ൈമനറകൾകേവണി  അേപക  സംരകക എന നിലയിൽ  െമാഴി  ഹാജരാകിയിടണ്.   

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 സിന ഭാര് 48

2 ആദിത്ൻ മകന 13

3 അഭിനവ മകന 8
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3-8060/2021 29-10-2021
 
  കനതര  താലകില    ൈമനാഗപളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഗംഗാധരൻ

െതേകകരകിഴകതിൽ വീട , കടപ മറി , ൈമനാഗപളി വിേലജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈമനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകികടി ,

െതേകകരകിഴകതിൽ വീട , കടപ മറി , ൈമനാഗപളി വിേലജ , േബാധിപിച അേപക   ൈമനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-1996 -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. 

 
:എ 3-8078/2021 29-10-2021
 
 കനതര താലകില   ശരനാട െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ  വരിേകാലിൽെതകതി

ൽ വീട,  തകനപഴ വടക് മറി  ,  ശരനാട സൗത് വിേലജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശരനാട െസൗത് വിേലജില   പേരതയെട മകള മണി , വിഷ

ഭവനം, ഇരവിചിര കിഴക് മറി, ശരനാട സൗത്  വിേലജ , േബാധിപിച അേപക   ശരനാട െസൗത് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട 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 ലകികടി ഭാര് 61

2 ഗംഗ.എൽ മകള 42

3 ഗിരിജ .എൽ മകള 38

4 കാേവരി.എൽ മകള 31

5 വിശ്ലാൽ .ജി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ മകള 65

2 സരസമ മകള 62

3 ഇനിര മകള 61
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4 ശിവരാമൻ മകന 59

5 ശിവൻകടി മകന 56

6 മണി മകള 48
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3-5688/2021 29-09-2021
 
 കനതര താലകില   ശരനാട െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ പി  ഇരവിചിറ നടവി

ൽ മറിയിൽ ബി ബി േകാേടജ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശരനാട െസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി , ഇരവിചിറ നടവിൽ മറിയിൽ

ബി ബി േകാേടജ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ശരനാട െസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി ഭാര് 49

2 ബസി ബി മകള 20

3 ബിേജായ ബാബ മകന 13
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-6536/2021 20-09-2021
 
 കനതര താലകില   േപാരവഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമതീൻകഞ്  കമലടി മറിയിൽ

പനെപടിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േപാരവഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആരിഫാബീവി , കമലടി മറിയിൽ പനെപടിയിൽ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   േപാരവഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം അയൽ

സാകി െമാഴിയിലം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആരിഫാബീവി ഭാര് 64

2 അൻസർ ബാബ മകന 51

3 സലീന മകള 46

4 മനീർ മകന 42

5 സഫീന മകള 39
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