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Kollam District
Kunnathoor Taluk
NOTICE

29-01-2022

നമര:എ3-749/2022

കനതര താലകില േപാരവഴി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാജമ രതീഷ ഭവനം, നടവിേല മറി
, േപാരവഴി എനയാളെട അവകാശികൾക് േകമനിധി ആനകല്ം ൈകപറന ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േപാരവഴി വിേലജില പേരതയെട മകന രാേജഷ, രതീഷ ഭവനം, നടവിേല മറി,
േപാരവഴി, േബാധിപിച അേപക േപാരവഴി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-08-2017 -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
1
ബാലൻ
2
രാേജഷ
3
രതീഷ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകന
മകന

വയസ
52
35
31

29-01-2022

നമര:എ3-772/2022

കനതര താലകില കനതര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചനേശഖരൻ പിള രാേജഷ ഭവനം
, തരതികര, കനതർ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കനതര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഇനിരയമ, രാേജഷ ഭവനം, തരതികര, കനതർ,
േബാധിപിച അേപക കനതര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-12-2021 -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
5

േപര
തങമ
ഇനിരയമ
രാേജഷ കമാർ
രതീഷ കമാർ
രഞിത് കമാർ

നമര:എ3-800/2022
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
ഭാര്
മകന
മകന
മകന

വയസ
75
59
37
34
34

31-01-2022
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കനതര താലകില ശരനാട െസൗത് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഗീവർഗീസ ഗീൻ വയ േകാേടജ
, ഇരവിചിറ കിഴക്, ശരനാട െതക് എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ഡിേപാസിറ് പിൻവലികന ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ശരനാട െസൗത് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േമരികടി
വർഗീസ, ഗീൻ വയ േകാേടജ, ഇരവിചിറ കിഴക്, ശരനാട െതക്, േബാധിപിച അേപക ശരനാട െസൗത് വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1211-2015 -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
േമരികടി വർഗീസ
2
സീന എം വർഗീസ
3
സിൻഞ എം വർഗീസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
67
43
40

02-02-2022

നമര:എ3-820/2022

കനതര താലകില ശരനാട െസൗത് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സതിയമ വിളയാട്
പടിഞാറതിൽ, തകനപഴ വടക് ശരനാട െതക് എനയാളെട അവകാശികൾക് െക എസ എഫ ഇ യിൽ
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ശരനാട െസൗത് വിേലജില പേരതയെട
മകന ശീകമാർ, വിളയാട് പടിഞാറതിൽ, തകനപഴ വടക് ശരനാട െതക്, േബാധിപിച അേപക ശരനാട െസൗത്
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 19-11-2021 -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.
കമ നമര
1
ശീകല
2
ശീകമാർ

േപര

നമര:എ3-748/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന

വയസ
48
46

29-01-2022

കനതര താലകില േപാരവഴി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മഹമദ കഞ് വിരളിമകിൽ
പടിഞാറതിൽ, പളി മറി, േപാരവഴി എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ഡിേപാസിറ് പിൻവലികന ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േപാരവഴി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ആരിഫ ബീവി,
വിരളിമകിൽ പടിഞാറതിൽ, പളി മറി, േപാരവഴി, േബാധിപിച അേപക േപാരവഴി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-03-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം
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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
ആരിഫ ബീവി
െഷമീറ എം
െഷമീർ എം
െഷമീന എം

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകള

വയസ
61
35
33
30
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