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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി 6 -7772 / 2021 06-08-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില  പനന  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മജീദകടി  മിടാപളി  മറിയിൽ

വലിയകടവിൽ  പതൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷരീഫ  , മിടാപളി  മറിയിൽ വലിയകടവിൽ

പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 6 -6703/ 2021  19-07-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഷമ  കമാരി  പടിഞാറക

ര  മറിയിൽ  തടയൻ  േകാട്  കിഴകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േതവലകര വിേലജില   പേരതയെട മകള രജിത ,

പടിഞാറകര മറിയിൽ തടയൻ േകാട്  കിഴകതിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   േതവലകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവം  മാതാപിതാകളം  ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 6 -8741/2021   31-08-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷരീഫ ഭാര് 59

2 അകബർഷാ മകന 39

3 ഷാന െക മജീദ മകന 35

4 ഫഹദ മകന 31

5 മഹമദ റാഫി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജിത മകള 35
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 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീന ഡി  ആലപാട മറിയി

ൽ  വലിയവളാലിൽ  വീടിൽ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതയെട മകള ചിപി സതീഷ ബി , ആലപാട മറിയിൽ

വലിയവളാലിൽ വീടിൽ   , േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീശൻ ഭരതാവ 51

2 ആര്ാസതീഷ മകള 28

3 ചിപി സതീഷ ബി മകള 24
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി 6 -8827/ 2021 03-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  പട .വടക് മറിയിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദ

കഞ്   ,കാഞിേരാടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജവാദ ,  പട .വടക്  മറിയിൽ

,കാഞിേരാടത്  വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി ,വളികനം ,െതാടിയർ വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2009 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ നിസാർ എച് മകന 56

2 അബൽ മനീർ  എച് മകന 49

3 അബൽ ജലീൽ എച് മകന 47

4 ഹാഷിർ എച് മകന 43

5 നൗഷർ എച് മകന 40

6 നസറനിസ എച് മകള 45

7 ജവാദ എച് മകന 36

8 സമിയത് എച് മകള 34
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി 6 -8379/ 2021 25-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കലേശഖരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമനയമ  കറങപള

ി  മറിയിൽ  വാഴപളിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലേശഖരപരം വിേലജില   പേരതയെട മകള ജയശീ വി ഒ , അഞലി വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   കലേശഖരപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 6 -6605/ 2021 12-07-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി ജനാർദനൻ  നമരവികാ

ല മറിയിൽ കാകാൻറയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള തങചി പി , നമരവികാല മറിയിൽ

കാകാൻറയത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം

മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 6 -9341/ 2021 24-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭദ ഡി  േകായിവിള മറിയിൽ

ചിഞഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതവലകര വിേലജില   പേരതയെട മകന േപംജിത് , േകായിവിള മറിയിൽ ചിഞഭവൻ വീടിൽ ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ വി ഒ മകള 52

2 ജയകമാർ വി എസ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങചി പി മകള 68
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േബാധിപിച അേപക   േതവലകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  പിതാവ,  ഭർതാവ  പസനകമാർ,

അവിവാഹിതനായ  മകൻ  പജിത്  എനിവർ  ജീവിചിരിപിലാതതാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 6 -8508/ 2021 26-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഖിൽ െജ  പടതാനം മറിയിൽ

അഖിലം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില ജയകമാർ െക , പടതാനം മറിയിൽ അഖിലം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ചവറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതനാണ.   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 6 -8509/ 2021 26-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐ മജീദ  പട വടക് മറിയി

ൽ റാഹത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാനിൽ െക എം , പട വടക് മറിയിൽ റാഹത് വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപംജിത് മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നീന വി ആർ അമ 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നദീറ മജീദ ഭാര് 60

2 ഷംന െക എം മകള 36

3 ഷാനിൽ െക എം മകന 33
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