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NOTICE

 
നമര:സി 6-9200/2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കാപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഫിയ,  െപരമാനഴ മറിയിൽ,

െകാചകിഴകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദ കഞ്  േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം അവിവാഹിതനായ മകനം മരണെപടിടളതാണ. 

 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:ബി 6-10326/2021(2) 07-10-2021
 
  കരനാഗപളി  താലകില    െതാടിയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ജാനകി,   േവങ

റ മറിയിൽ,പണിയൽതറ കിഴകതിൽ (ഹരിശീ)  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ ടി വീടിൽ രാജൻ  േബാധിപിച

അേപക   െതാടിയര, കേലലിഭാഗം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  1-03-2018 -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:ബി 6-11127/2021 22-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ആലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ,  ആലപാട തറയി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ കഞ് ഭരതാവ 71

2 മജീബ റഹമാൻ മകന 37

3 മനീർ എം െക മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ മകന 53

2 ഉഷാകമാരി മകള 52

3 വസന മകള 46
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ൽ മറിയിൽ തണിലയത്  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ടി വീടിൽ  കനകമണി   േബാധിപിച അേപക   ആലപാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  07-

10-2020  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 6-10124/2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ആൻ്റണി ബി,  വടകംഭാഗ

ം മറിയിൽ, ബിജ ഭവനം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ടി വീടിൽ  ജഡി െജ  േബാധിപിച അേപക   െതകംഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

പിതാവ ജീവിചിരിപില. പേരതൻ ആദ് ഭാര്യമായി നിയമപരമായി ബനം േവർെപടതിയിടളതാണ. 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:സി 6-11132/2021 22-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ,  കളങരഭാഗം മറിയിൽ,

അംബികാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് അംബികാകമാരി േബാധിപിച അേപക   ചവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2012  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കനകമണി ഭാര് 65

2 ൈഷല റി െക മകള 46

3 ഷാജി റി എസ മകന 44

4 ഷിജിേമാൻ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജഡി െജ (രണാം ഭാര്) ഭാര് 29

2 ഏലിേനാർ ആൻ്റണി മകള 3
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നമര:സി 6-10385/2021 20-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   പനന  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാർഗവൻ ആർ,  േപാരക

ര  മറിയിൽ,  കമടിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്ടി വീടിൽ  സത്ശീല േബാധിപിച അേപക   പനന  വിേലജ

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

08-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 6-10642/2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേലഖ,  വടകംഭാഗം മറിയിൽ

,  തറയിൽ  െതകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ വിനീഷ പി എം  േബാധിപിച അേപക   െതകംഭാഗം,

മാനനവാടി  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാവ ജീവിചിരിപണ്.  പിതാവ ജീവിചിരിപില.  

ൈമനരമാർ 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 അംബികാകമാരി ഭാര് 54

2 േദവിക സേരഷ മകള 32

3 അശ്ിൻ സേരഷ മകന 25

4 ശാനമ മാതാവ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ശീല ഭാര് 85

2 ഇനിര എസ മകള 62

3 ബാബ ബി മകന 61

4 രാജ ബി മകന 57

5 സഗതൻ ബി മകന 52

6 ശിവദാസൻ ബി മകന 45

7 വിമല മകള 43

8 ജയയപകാശ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി 6-10020/2021 06-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ റസാഖ,  വടകംതല േമക

് മറിയിൽ വലിയ കേതഴത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ലീന േബാധിപിച അേപക   വടകംതല, ശരനാട െതക്

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-06-2007  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 6-10022/2021 06-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അബൽ വഹാബ,   െകാല

ക മറിയിൽ,  അൽ ബിഷാറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  റസീന ബീവി  േബാധിപിച അേപക   വടകംതല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

01-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 6-9960/2021 06-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില കരനാഗപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സേരഷകമാർ പണികൻ എം,

1 വിനീഷ ഭരതാവ 34

2 അഭിനവ പി എം മകന 8

3 ദകിണ വിനീഷ മകള 2 1/2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന ഭാര് 56

2 സജീംഷാ മകന 34

3 റാണിയ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റസീന ബീവി ഭാര് 65

2 ബഷറ ഹാരിസ മകള 49

3 ഷിബിലി അനസ മകള 47

4 ഷഹീർ അസലം മകന 45

5 ഷമീം അൻസർ മകന 42
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മരതർകളങര  െതകം  മറിയിൽ  അഞജലി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  ഭാര്  സമിത  േബാധിപിച  അേപക

കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിത എസ ഭാര് 54

2 അനന സേരഷ മകന 26

3 അഞജലി സേരഷ മകള 22
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 6-9925/2021(2) 20-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില  അയണിേവലികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലത്കഞ്,

േകാഴിേകാട മറിയിൽ, കാടിേശരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന താഷകന്   േബാധിപിച അേപക   അയണിേവലികളങര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  05-09-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ, മാതാപിതാകൾ എനിവർ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച

് 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:സി 6-9963/2021 06-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എൻ ഓമനകടൻ,  നീണക

ര മറിയിൽ മേനാജ മനിരം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് മണി െജ  േബാധിപിച അേപക   നീണകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2019 -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 6-2237/2021 06-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീത ബീഗം മകള 65

2 മസഹർ െക െജ മകന 62

3 നാസില ബീഗം മകള 54

4 താഷകന് െക െജ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി െജ ഭാര് 51

2 മേനാജ ഒ എം മകന 34

3 താരാ കല്ാണി എം മകള 31
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 കരനാഗപളി താലകില വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കമലം, വടകംതല േമക് മറിയിൽ

തടാരയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള രമാ മധ  േബാധിപിച അേപക   വടകംതല, കതിയേതാട, കണയനർ ൂപ്

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  20-08-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില. 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:സി 6-5183/2021 20-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ബാലകഷൻ,  കളങരഭാഗ

ം  മറിയിൽ,  ഓർമയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     ടി  വീടിൽ   പഷറാണി  േബാധിപിച  അേപക   ചവറ,  എടകര  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 04-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്, മാതാപിതാകൾ എനിവർ 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:സി 6-8808/2021 06-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രഗിണി േദവി,  െമാടയക

ൽ  മറിയിൽ,  മാടതറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടി വീടിൽ വനജകമാരി േബാധിപിച അേപക   േതവലകര, ശാസാംേകാട, കളകട

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ, മാതാപിതാകൾ എനിവർ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി ബാബ മകന 58

2 രമാ മധ മകള 51

3 വിനയരാജ റി പി മകന 50

4 ചിത മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന ബാലൻ മകള 50

2 സന് ബാലൻ മകള 48

3 പഷറാണി (മരണെപട മകൻ സേനാഷ ബാലെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 44

4 േതജസ്ിനി  (മരണെപട മകൻ സേനാഷ ബാലെൻറ മകൾ) പൗതി 18

5 തരൺ (മരണെപട മകൻ സേനാഷ ബാലെൻറ മകൻ) പൗതൻ 15
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്  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:സി 6-10516/2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ അബൽസലാം,  മകനപരം മറിയിൽ

, അൽനർ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  റജിയാ ൈവ േബാധിപിച അേപക   ചവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 6-10461/2021 20-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   ആദിനാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വാസേദവൻ ആർ,  പനകള

ം  മറിയിൽ,  രാേജഷ  ഭവനം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് സഭദ എസ  േബാധിപിച അേപക   ആദിനാട വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2018 -

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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതലകമാരി ജി ആർ മകള 59

2 വനജകമാരി ജി ആർ മകള 58

3 ഉണികഷൻ നായർ ജി ആർ മകന 55

4 വരദകമാരി ആർ മകള 53

5 രതനകമാരി ആർ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റജിയാ ൈവ ഭാര് 64

2 സാദിയാ ഷിയാസ മകള 36

3 ൈസറാ സലാം മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭദ എസ ഭാര് 62

2 ൈബജ വി മകന 38
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നമര:സി 6-10976/2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   അയണിേവലികളങര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ ഡി,  അയണ

ി  െതക്  മറിയിൽ,  പാലതറേശരിൽ വടകതിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി  േബാധിപിച അേപക

അയണിേവലികളങര, പനന വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 6-10574/2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില  പനന വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലതിക, കളരി മറിയിൽ, ആമചൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന അനന ഉദയൻ  േബാധിപിച അേപക  പനന  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം

പിതാവം 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:സി 6-10168/2021 06-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി ചനൻ,  പടിഞാറക

ര മറിയിൽ,  ഒറാവിള  പടിഞാറതിൽ,  ൈവശാഖം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ശഭാകമാരി അമ  േബാധിപിച അേപക

േതവലകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപില.   ൈമനരമാർ   താെഴയള

3 രാേജഷ വി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 68

2 ൈബജ മകന 36

3 ബിന ബി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനന ഉദയൻ മകന 25

2 അരൺ ഉദയൻ മകന 22
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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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ മാതാവ 85

2 ശഭാകമാരി അമ ഭാര് 42

3 ലക്മി ചനൻ മകള 19

4 ഐശ്ര് ചനൻ മകള 15

5 പാർവതി ചനൻ മകള 8
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 6-10242021 06-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ,  പടിഞാറകര മറിയിൽ

, ബിൻസൺ ഭവനം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ബിൻസി േജാൺ േബാധിപിച അേപക   േതവലകര, ശാസാംേകാട, ശരനാട

വടക്   വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   20-01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച

് 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:സി 6-10277/2021 06-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   തഴവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലത,  െതകംമറി േമക് മറിയിൽ, എസ

് ഡി വില വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭരതാവ എസ ആനനൻ േബാധിപിച അേപക   തഴവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ 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. 

 
നമര:സി 6-10310/2021 06-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില കലേശഖരപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശശിധരൻ െക,  ആദിനാട വടക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിൻസി േജാൺ മകള 45

2 ബിൻസൺ േജാൺ മകന 43

3 ബീനാ േജാൺ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ ആനനൻ ഭരതാവ 66

2 അഭി എസ ആനന് മകന 33

3 അഭിന എൽ മകള 26
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് മറിയിൽ, വാളേകാട് തറ (ആതിര ഭവനം) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ശീജ ആർ  േബാധിപിച അേപക   കലേശഖരപരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  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. 

 
നമര:സി 6-10455/2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില പനന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാമചനൻ പിള,  േകാലം മറിയിൽ

, സേനാഷ ഭവനം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഇനിരാേദവി   േബാധിപിച അേപക   പനന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  മാതാപിതാകളം  അവിവാഹിതനായ  മകനം  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:സി 6-11123/2021 22-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധ എസ,  പട വടക

്  മറിയിൽ,  ഓംകാർ  നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന ഓംകാർ ജാദവ േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്, മാതാപിതാകൾ എനിവർ 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 ശീജ ആർ ഭാര് 40

2 ആതിര എസ മകന 18

3 കടി മാതാവ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാേദവി ഭാര് 81

2 േരണകാ േദവി മകള 61

3 രാധികാ േദവി മകള 51
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നമര:സി 6-11113/2021 22-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനരം എൻ,  െചറേശരി ഭാഗ

ം  മറിയിൽ,  ലിജി  നിവാസ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് േസാമലത േബാധിപിച അേപക   ചവറ, പതപളി  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 30-07-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 6-11152/2021 22-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ആലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഷൺമഖദാസ െജ,  െചറിയഴീക

ൽ തറയിൽ മറിയിൽ,  ദീപാനിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വീവധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ശ്ാംകമാർ എസ  േബാധിപിച അേപക   ആലപാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

04-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 6-10638/2021 20-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   അയണിേവലികളങര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗതൻ എം,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേവക മധകർ ജാദവ മകന 23

2 ഓംകാർ ജാദവ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാമലത ഭാര് 68

2 ശശികാന് എസ മകന 39

3 ലിജി എസ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത െക ഭാര് 67

2 ദീപ ജി മകള 41

3 ശ്ാംകമാർ എസ മകന 36
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മര:െതക് മറിയിൽ, അർചന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ദിവ് എസ  േബാധിപിച അേപക   അയണിേവലികളങര,

ചിേങാലി,  പതപളി  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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. 

 
നമര:സി 6-11123/2021(2) 22-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില കരനാഗപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജയശീ,  പട വടക് മറിയിൽ,

ഓംകാർ നിവാസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട  മകന ഓംകാർ  ജാദവ േബാധിപിച  അേപക   കരനാഗപളി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട ഭർതാവ, മാതാപിതാകൾ എനിവർ 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 വിദ് എസ മകള 43

2 ദിവ് എസ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേവക മധകർ ജാദവ മകന 23

2 ഓംകാർ  ജാദവ മകന 20
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-8825/2021 18-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘ ഇലവം വീടിൽനീണകര മ

റി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നീണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിത. പി , ഇലവം വീടിൽനീണകര മറി, േബാധിപിച അേപക   നീണകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    പേരതനെറ പിതാവ ജീവിചിരിപണ്  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:സി6-12607/2021 06-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത്. എസ നാേചഴത് വീടിൽ

േകാടയകം മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത. എസ, നാേചഴത് വീടിൽേകാടയകം മറിയിൽ, േബാധിപിച

അേപക   ചവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ പിതാവ ജീവിചിരിപില.  ൈ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 ലളിത. പി ഭാര് 58

2 രമ്ാ രഘ മകള 36

3 രഹ. എൽ മകള 34

4 േരഷ രഘ മകള 32

5 വനിതാമണി മാതാവ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത. എസ ഭാര് 27

2 ഭഗത. ജി. എസ മകന 05

3 ഫിദൽ. ജി. എസ മകന 05

4 വനജാകി. എൽ മാതാവ 69
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നമര:സി6-12699/2021 12-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ വാഹിദ. ഇ മലയിൽ

വീടിൽവടകംതല കിഴക്  മറിയിൽ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകംതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷാേമാൾ. എൻ, മലയിൽ വീടിൽ

വടകംതല കിഴക് മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   വടകംതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവ

കാശ 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:സി6-12508/2021 10-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ റഹീം  കണതിൽ വീടിൽ

പായികഴി മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഓചിറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െനജീദ, കണതിൽ വീടിൽപായികഴി മറിയിൽ, േബാധിപിച

അേപക   ഓചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:സി6-12710/2021 30-10-2021
 
  കരനാഗപളി  താലകില   പാവമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.  േഗാപിനാഥൻ നായർ

െകാമളത് വീടിൽപാവമ വടകംമറി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാവമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമനകടിഅമ, െകാമളത് വീടിൽപാവമ

വടകംമറി , േബാധിപിച അേപക   പാവമ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷാേമാൾ. എൻ ഭാര് 39

2 അമൽ അഹമദ. എ മകന 16

3 ആമിൻ റസൽ മകന 09

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െനജീദ ഭാര് 48

2 ആമിന എ റഹീം മകള 31

3 അമീൻ. എ. റഹീം മകന 29

4 ഫാതിമ. എ. റഹീം മകള 26
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മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ 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:സി6-12765/2021 12-11-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി.  ശശിധരൻ രശി  വിഹാർ

െചറേശരിഭാഗം മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േരാഹിത്, രശി വിഹാർെചറേശരിഭാഗം മറിയിൽ, േബാധിപിച

അേപക   ചവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:സി6-12718/2021 08-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം കടി നാടയാടപടീറതിൽ

േമമനമറിയിൽ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഓചിറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിസാർ, നാടയാടപടീറതിൽേമമനമറിയിൽ, േബാധിപിച

അേപക   ഓചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2004  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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 ഓമനകടിഅമ ഭാര് 74

2 സജാതാേദവി മകള 57

3 സജ മകള 55

4 സനിൽകമാർ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാചമണി. എസ ഭാര് 70

2 രമ്. എസ മകള 34

3 രശി. എസ മകള 37

4 േരാഹിത്. എസ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി6-12649/2017 12-06-2017
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ നായർ സേരഷഭവനം

േതാടിനവടക മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  വൽസലാകമാരി,  സേരഷഭവനംേതാടിനവടക മറിയിൽ,

േബാധിപിച അേപക   ചവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. പേരതനെറ

മകളായ സേരഷ കമാർ, സതീഷ കമാർ എനിവർ മമിനാെല മരണെപടിടളതാണ. ടി സതീഷ കമാറിനെറ ഭാര് പനർ

വിവാഹം െചയിടളതാണ. 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. 

 

1 അയിഷാകടി ഭാര് 69

2 ഷഹബാനത് മകള 54

3 സൗദാബീവി മകള 52

4 നിസാർ. ഇ മകന 51

5 അബൽ സതാർ മകന 49

6 ജമീല മകള 45

7 സലീന. ഇ മകള 41

8 ൈഷല മകള 45

9 സലീം.ഇ മകന 42

10 നിസാം മകന 41

11 സജീവ മകന 39

12 നബീസ ഭാര് 75

13 റഹിയാനത് മകള 55

14 ഷകർ മകന 52

15 നൗഷാദ മകന 48

16 ൈലല മകള 46

17 നവാസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വൽസലാകമാരി ഭാര് 61

2 ഗിരീഷ കമാർ മകന 40

3 സഭാഷ മകന 38

4 വിജയലകി മകെന ഭാര് 39

5 വിഷ പൗതൻ 18

6 സജിതാലകി പൗതി 20
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-12858/2021 17-11-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.  െചലപകറപ്  സരസ്തി

മനിരംചങൻകളങര മറിയിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഓചിറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സരസ്തി  അമ, സരസ്തി  മനിരം

ചങൻകളങര മറിയിൽ  , േബാധിപിച അേപക   ഓചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ 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 സരസ്തി അമ ഭാര് 77

2 രമാേദവി മകള 52

3 അനിൽകമാർ മകന 50

4 രാജി മകള 48
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-11319/2021 27-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   താഴവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഹളാദൻ എസ  െതകം മറ

ി  പതവീടിൽ  ശീഗിരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താഴവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സശീല െക , െതകം മറി പതവീടിൽ ശീഗിരി

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   താഴവ, പാവമ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   18-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  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. 

 
നമര:സി -9774/2021 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ അനിൽ  മരതർകളങ

ര  െതക്  മറിയിൽ  അപര  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബാ  ദാസ , മരതർകളങര െതക്

മറിയിൽ അപര വീട , േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ

അവിവാഹിതനായ മകനം മാതാവം  ജീവിചിരിപിലാതതം പിതാവ ജീവിചിരിപളതമാണ   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 സശീല െക ഭാര് 51

2 ആനന് ശീ പി മകന 25

3 പി എസ അലീന മകള 12

4 അംബജാകി മാതാവ 78

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബാ  ദാസ ഭാര് 48

2 അപർണ അനിൽ മകള 22
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 6-10640/ 2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷേലഖ  മര : േനാർത

്  മറിയിൽ  കഷ വിലാസം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മേനാജ ,േബാധിപിച അേപക

കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്     ൈമനരമാർ

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. 

 
നമര:സി 6 -11088/ 2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷംസദീൻ  ചങൻകളങര മറിയി

ൽ  പതൻപരയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓചിറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജീന , േബാധിപിച അേപക   ഓചിറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-12-2020  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 6 -10517/ 2021 20-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ മേനാജ ഭരതാവ 49

2 ശിവനനിനി മകള 14

3 ശങരനാരായണൻ മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീന എം ഭാര് 45

2 സൽഫിയ എസ മകള 23

3 ആൽഫിയ എസ മകള 20
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 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ പിള  ആലപാട

്  മറിയിൽ  നാടനർ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി ,  േബാധിപിച അേപക

കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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:സി 6 -10740 / 2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   െതാടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ റഹിം  െതാടിയർ വടക

ം  മറിയിൽ േകാടപറത്   വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാടിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നസീമ , െതാടിയർ വടകം മറിയിൽ

േകാടപറത്  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െതാടിയര , പനന വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2015 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

പിതാവ ജീവിചിരിപില   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

്ച 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:സി6-9339/ 2021 29-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ  വടകംതലേമക്

മറിയിൽ വിലനർ  പടിഞാറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകംതല വിേലജില   പേരതനെറ പൗതൻ സജീദ , , േബാധിപിച അേപക

വടകംതല, കിഴവിലം, ഈരാറേപട, േപാരവഴി  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2000 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചരിപില 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ഭാര് 51

2 സൗമ് മകന 32

3 ശരത മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയാബീവി മാതാവ 75

2 നസീമ ഭാര് 51

3 അനസ അബൽ റഹിം മകന 33

4 അനീഷ എ മകന 26

5 അസന  അബൽ റഹിം മകള 16
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 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 ഐഷാകഞ് മകള 70

2 ആരിഫാബീവി    (മരണെപട മകൻ മഹമദലിയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 75

3 സാജിദ ഷരീഫ               ടി           മകൾ പൗതി 59

4 സജീദ റി  എം              ടി            മകൻ പൗതൻ 55

5 ബീന ബീവി                 ടി            മകൾ പൗതി 53

6 മിഹറനിസ                 ടി             ടി പൗതി 51

7 മിനിേമാൾ റി എം             ടി             ടി പൗതി 47
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