
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 51

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  28

Tuesday, 28th December 2021

1197 ധനു 13

13th Dhanu 1197

1943 െപൗഷം 7

7th Pousha 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3-9255/2021 17-12-2021
 
 കനതര താലകില   ശാസാംേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകികടിയമ  പരപാടിവിള

വടകതിൽ ,മനകര ,ശാസാംേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട  േപരിലള  െപാവിഡന് ഫണ്

ആനകല്ം ൈകപറന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാസാംേകാട

വിേലജില   പേരതയെട മകന രാേജനൻ ആർ , പരപാടിവിള വടകതിൽ ,മനകര ,ശാസാംേകാട , േബാധിപിച അേപക

ശാസാംേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം 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:A3-9182/2021 17-12-2021
 
 കനതര താലകില   ശാസാംേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ േഗാപിനാഥൻ നായർ

കനിേമലഴികത് ,മതപിലാകാട പടിഞാറ ,ശാസാംേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന േപരിലള

വാഹനതിെന ഉടമസാവകാശം മാറന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ശാസാംേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജി രാധാകമാരിയമ , കനിേമലഴികത് ,മതപിലാകാട പടിഞാറ

,ശാസാംേകാട , േബാധിപിച അേപക   ശാസാംേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വതല മകള 52

2 കഷൻകടി പിള മകന 50

3 അംബിക എൽ മകള 49

4 രാേജനൻ ആർ മകന 45

5 ഉണികഷപിള മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജി രാധാകമാരിയമ ഭാര് 68

2 രഘനാഥ  സി ജി മകന 47
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നമര:A3-9198/2021 17-12-2021
 
 കനതര താലകില   ൈമനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷപിള വി െക

ശീരാഗം,വടകൻ ൈമനാഗപളി ,ൈമനാഗപളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈമനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീകമാരി പി ,

ശീരാഗം,വടകൻ ൈമനാഗപളി ,ൈമനാഗപളി , േബാധിപിച അേപക   ൈമനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2020 -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. 

 
നമര:A3-9261/2021 17-12-2021
 
 കനതര താലകില   ശരനാട െസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ പിള െക ശ്ാം

നിവാസ ,ഇരവിചിറ നടവിൽ ,ശരനാട സൗത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശരനാട െസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശ്ാംകമാർ

എസ , ശ്ാം നിവാസ ,ഇരവിചിറ നടവിൽ ,ശരനാട സൗത് , േബാധിപിച അേപക   ശരനാട െസൗത് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021 -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. 

 
നമര:A3-9054/2021 14-12-2021
 
 കനതര താലകില   കനതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബികടി  ൈവ  െബേഥൽ

,ഐവർകാല പടിഞാറ വടക് ,കനതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല പണികർ, െബേഥൽ ,ഐവർകാല

3 അനിത േവണേഗാപാൽ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാരി പി ഭാര് 50

2 പാർവതി കഷൻ എസ മകള 23

3 ആര് കഷൻ എസ മകള 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ജി െക ഭാര് 57

2 ശ്ാംകമാർ എസ മകന 32

3 പൗർണമി  ജി മകള 26

28th December 2021Revenue Department18325
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പടിഞാറ വടക് ,കനതർ , േബാധിപിച അേപക   കനതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല പണികർ ഭാര് 57

2 സബിൻ േബബി മകന 30

3 േജാബിൻ േബബി മകന 26
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തിരു ൽ  പരസ ം 

 

എ3-7830/2021        താലൂ ് ആഫീ , കു ൂ  

        01.12.2021 

 02.11.2021 െല േകരളാ ഗസ ് നം. 43 ൽ   വാല ം 10 പാർ ് 3 റവന ു 

വിഭാഗ ി ൽ  േപ  നം 9766 പസി ീകരി ി   എ3- 7830/2021 നം. അവകാശ 

സർ ിഫി ിനായു  പരസ ി ൽ  ര ാം അവകാശിയുെട േപ  സിബി ൻ  

ഉ  ൻ  മാത ു  എ ് െത ായി േരഖെ ടു ി വ ി താ . ടി 

അവകാശിയുെട േപ  സിബിൻ  ഉ ൻ  ബാബു എ ് തിരു ി 

വായിേ താ .  

 

തഹസീൽ ദാർ  
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