
 

 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.
 47

െചാവ, 2021  നവംബര  30

Tuesday, 30th November 2021

1197 വൃശികം 15

15th Vrischikam 1197

1943 അ്ഗഹായനം 9

9th Agrahayana 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:A3-8634/2021 23-11-2021
 
  കനതര താലകില   േപാരവഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരൺ ആർ  രഞിത ഭവനം

അമലതം  ഭാഗം  േപാരവഴി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാരവഴി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ രഞിത ആർ , രഞിത ഭവനം

അമലതം ഭാഗം േപാരവഴി, േബാധിപിച അേപക   േപാരവഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -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. 

 
നമര:A3-8356/2021 20-11-2021
 
  കനതര താലകില   കനതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമ്  എം  പി   കണംപടികൽ

പടിഞാറതിൽ,  ഐവർകാല  കിഴക്   ,കനതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രതീഷ െക

ആർ , കണംപടികൽ പടിഞാറതിൽ, ഐവർകാല കിഴക്  ,കനതർ , േബാധിപിച അേപക   കനതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ മാതാവ 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീഷ െക ആർ ഭരതാവ 39

2 ആയഷ ആർ കഷൻ മകന 9

3 അകിത ആർ കഷൻ മകള 3

30th November 2021Revenue Department14415
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Kollam District

 
Kunnathoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3-8654/2021 23-11-2021
 
 കനതര താലകില   ൈമനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഗംഗാധരൻ നായർ  കഷപര

ി  ,േകാവർ   ,ൈമനാഗപളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈമനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകിഭായി പിള പി , കഷപരി

,േകാവർ  ,ൈമനാഗപളി , േബാധിപിച അേപക   ൈമനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-8567/2021 22-11-2021
 
  കനതര താലകില   കനതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാമ േജാർജ  അടകപറത്

വിളയിൽ വീട ,കനതർ കിഴക് ,കനതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതര വിേലജില   പേരതയെട മകന ലിേജഷ  േജാർജ , അടകപറത് വിളയിൽ

വീട ,കനതർ കിഴക് ,കനതർ , േബാധിപിച അേപക   കനതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം

മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-8643/2021 23-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകിഭായി പിള പി ഭാര് 75

2 ജി കഷരാജ മകന 42

3 ജി എൽ തങം മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിൻസി എസ മകള 42

2 ലിേജഷ  േജാർജ മകന 40
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 കനതര താലകില   കനതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ശങരൻ നായർ കിഴേകമാേവലി

ൽ വീട  ,ഐവർകാല െവസ് സൗത് ,കനതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ ൈകപറനതിന

ടഷറിയിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന

രാേജനൻപിള എസ, കിഴേകമാേവലിൽ വീട  ,ഐവർകാല െവസ് സൗത് ,കനതർ , േബാധിപിച അേപക   കനതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-12-2020  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷപിള എസ മകന 59

2 രാേജനൻപിള എസ മകന 55
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