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Kollam District
Kunnathoor Taluk
NOTICE

20-01-2022

നമര:A3-451/2022

കനതര താലകില ശരനാട െസൗത് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജേയഷ ജേയഷ ഭവനം,കിടങയ
ം കനിേമൽ,ശരനാട െതക് എനയാളെട അവകാശികൾക് േമാേടാർ െവഹികിൾ ആകിഡൻറ െകയിം ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ശരനാട െസൗത് വിേലജില പേരതനെറ മാതാവ
ഉഷാകമാരി, ജേയഷ ഭവനം,കിടങയം കനിേമൽ,ശരനാട െതക്, േബാധിപിച അേപക ശരനാട െസൗത് വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 0603-2021 -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
1
ഉഷാകമാരി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ

വയസ
55

20-01-2022

നമര:A3-452/2022

കനതര താലകില െവസ്കലട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സി ആർ ശശികമാർ കാടിേശരിൽ
വീട, അയിേതാടവ,പടിഞാേറ കലട എനയാളെട അവകാശികൾക് എസ ബി ഐ ശാസാംേകാട ശാഖയിൽ
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െവസ്കലട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര്
വിജയകമാരിയമ, കാടിേശരിൽ വീട, അയിേതാടവ,പടിഞാേറ കലട, േബാധിപിച അേപക െവസ്കലട വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 3010-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതൻെറ 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
1
വിജയകമാരിയമ
2
സി എസ ഷിജ
3
ഷീബ വി

േപര

വയസ
63
41
44

20-01-2022

നമര:എ3-462/2022
കനതര താലകില

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

േപാരവഴി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രവി ജി രവി ഭവനം, ഇടയാട,
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േപാരവഴി എനയാളെട അവകാശികൾക് വാഹനതിെന ഉടമസാവകാശം മാറനതിന ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േപാരവഴി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ശാലിനി, രവി
ഭവനം, ഇടയാട, േപാരവഴി, േബാധിപിച അേപക േപാരവഴി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-02-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന പിതാവ
ജീവിചിരിപില ൈമനര താെഴയള ലിസില കമ നമര 2 നെറ സംരകണതിലാണ. 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
1
2
3
4

േപര
കടമാൾ
ശാലിനി
േശയ കഷ
സായികഷ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
67
37
10
4

22-01-2022

നമര:എ3-531/2022

കനതര താലകില ൈമനാഗപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം മാതയ െതങം തണിൽ
വീട,കടപ,ൈമനാഗപളി എനയാളെട അവകാശികൾക് ടഷറിയിൽ െപൻഷൻ ആനകല്തിന ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ൈമനാഗപളി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് പി സി
മറിയാമ, െതങം തണിൽ വീട,കടപ,ൈമനാഗപളി, േബാധിപിച അേപക ൈമനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-09-2021 -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
1
2
3
4

േപര
പി സി മറിയാമ
ജിജി മാതയ സേനാഷ
ജിന മാതയു ൈവദ്ൻ
ജിഷ മാതയ

നമര:എ3-270/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകള

വയസ
77
54
51
48

22-01-2022

കനതര താലകില ശാസാംേകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ബാനർജി പിഎസ മനയിൽ വീട,
മനകര, ശാസാംേകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ശാസാംേകാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ജയപഭ ആർ, മനയിൽ വീട, മനകര, ശാസാംേകാട,
േബാധിപിച അേപക ശാസാംേകാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
ൈമനര താെഴയള ലിസില കമ
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നമര 2 നെറ സംരകണതിലാണ. 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
1
2
3
4

േപര
െക സഭദ
ജയപഭ ആർ
ഒാസാർ ബാനർജി
െനാേബൽ ബാനർജി
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
67
41
11
04
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Kollam District
Kunnathoor Taluk
NOTICE

03-12-2021

നമര:A3-8942/2021

കനതര താലകില േപാരവഴി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കമാര പിള വി പി വളളിവിള
െതകതിൽ,അമലതംഭാഗം, േപാരവഴി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േപാരവഴി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് എൽ വിജയമ, വളളിവിള
െതകതിൽ,അമലതംഭാഗം, േപാരവഴി, േബാധിപിച അേപക േപാരവഴി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-02-2021 -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
1
എൽ വിജയമ
2
അജിതകമാരി
3
അജയകമാർ െക

േപര
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ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
64
40
39
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Kollam District
Kunnathoor Taluk
NOTICE

24-01-2022

നമര:എ3-9397/2021

കനതര താലകില ശാസാംേകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിജയകഷ പിള െക ആർ പി
ഭവൻ,മനകര,ശാസാംേകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ശാസാംേകാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് പതിനിയമ, െക ആർ പി
ഭവൻ,മനകര,ശാസാംേകാട, േബാധിപിച അേപക ശാസാംേകാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-12-2021 -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
1
പതിനിയമ
2
ദിവ് വി പി
3
ദീപ വി പി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
63
39
37

24-01-2022

നമര:എ3-615/2022

കനതര താലകില ശാസാംേകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഡി േതാമസ ഷിബ വില,മനകര
, ശാസാംേകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ശാസാംേകാട വിേലജില പേരതനെറ മകന ഷാജൻ സി േതാമസ, ഷിബ വില,മനകര,
ശാസാംേകാട, േബാധിപിച അേപക ശാസാംേകാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന ഭാര്യം 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.
കമ നമര
1
ഷിബ സി േതാമസ
2
ഷീജ സി േതാമസ
3
ഷാജൻ സി േതാമസ

േപര

നമര:എ3-619/2022
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മകന
മകള
മകന

വയസ
49
45
43

24-01-2022
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കനതര താലകില ശാസാംേകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ആർ ലകണൻ ആചാരി രണദിവ
േ ഭവൻ,പളിേശരികൽ, ശാസാംേകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് അകൗണിലള തക പിൻവലികന
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ശാസാംേകാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര്
ലത ലക്ണൻ, രണദിേവ ഭവൻ,പളിേശരികൽ, ശാസാംേകാട, േബാധിപിച അേപക ശാസാംേകാട വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-09-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന പിതാവ 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
1
2
3
4

േപര
കമലാകിയമാൾ
ലത ലക്ണൻ
െലനിൻ രാജ.എൽ
ആര്ലകി.എൽ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
80
50
28
23

24-01-2022

നമര:എ3-621/2022

കനതര താലകില ശരനാട െസൗത് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഷിബ ആകൽ വീട,തകനപ
ഴ െതക് , ശരനാട െതക് എനയാളെട അവകാശികൾക് പി എഫ ആനകല്ം ൈകപറന ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ശരനാട െസൗത് വിേലജില പേരതനെറ മാതാവ ജഗദമ,
ആകൽ വീട,തകനപഴ െതക്, ശരനാട െതക്, േബാധിപിച അേപക ശരനാട െസൗത് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-08-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില.പേരതൻ അവിവാഹിതനാണ. 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
1
ജഗദമ

േപര

നമര:എ3-622/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ

വയസ
66

28-01-2022

കനതര താലകില ശരനാട െസൗത് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നബിസത് ബീവി ൈകപളി
ൽ വടകതിൽ,കിടങയം വടക്, ശരനാട െതക് എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ഡിേപാസിറ് പിൻവലികന
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ശരനാട െസൗത് വിേലജില പേരതയെട
മകന അയബ, ൈകപളിൽ വടകതിൽ,കിടങയം വടക്, ശരനാട െതക്, േബാധിപിച അേപക ശരനാട െസൗത്
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 16-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട പിതാവ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ
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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
1
ൈസനബ കഞ്
2
ഹസനാര കഞ്
3
അയബ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
ഭരതാവ
മകന

വയസ
73
59
34
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