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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി6-11781/2021 25-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   അയണിേവലികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവൻ േതാപിൽ

വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അയണിേവലികളങര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാധരി, േതാപിൽ വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക

 അയണിേവലികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2020  -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. 

 
:സി6-11908/2021 25-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമണി അമ കഷവിലാസ

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹൻകമാർ, കഷവിലാസം, േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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. 

 
:സി6-11869/2021 27-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   പാവമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയപാലൻ. െക െനടിയത്

സജിവിഹാർ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധരി ഭാര് 68

2 ൈവശാഖ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷപിള ഭരതാവ 79

2 േമാഹൻകമാർ മകന 36

3 ലകികടിഅമ അമ 87
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സർടിഫികറിനായി   പാവമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സശീല, െനടിയത് സജിവിഹാർ വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക

പാവമ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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. 

 
:സി6-11892/2021 30-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   െതാടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമനകടൻ. ആർ ഗായതി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതാടിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജാത, ഗായതി, േബാധിപിച അേപക   െതാടിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ 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. 

 
:സി6-9413/2021 10-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജഹാൻ (ഷാജി) കണമളി

കിഴകതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതവലകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നസിയത് (നസീമ), കണമളി കിഴകതിൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ അവിവാഹിതനായ മകൻ മഹമദ ഷാഫി,  പിതാവ

എനിവർ 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 സശീല..എം ഭാര് 80

2 ജയ. എസ മകള 49

3 സജികമാർ. െജ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത. ആർ ഭാര് 47

2 ഗേണഷ. ജി. ഒ മകന 24

3 അർജൻ. ജി. ഒ മകന 20
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസിയത് (നസീമ) ഭാര് 45

2 സാജിത. എൻ മകള 22

3 റകിയ ഉമ അമ 66
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-9103/2021 02-09-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   തഴവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരി കഷഭവനം എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തഴവ വിേലജില

പേരതയെട മകന ശശി, കഷഭവനം, േബാധിപിച അേപക   തഴവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം

മാതാപിതാകളം മകൻ ശീധരനം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: C6-11907/2021 08-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Refna. N S.S. Baithu, Chavara Village, Karunagappally

Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before Various in respect of the

legal  heirs of late Shanavas. A S.S. Baithu who expired on 28-04-2021 and that it has been reported to this office that the

persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Shanavas. A. that it is proposed to issue a legal

heirship certificate according to this to the applicant . Mother of the deceased is not alive. Minor(s) is/are under the

protection of Sl.No 1 in the below list.  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of

the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate

should be filed in person before the Tahasildar , Karunagappally within 30 days from the date of publication of this notice in

the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപിനാഥൻ മകന 62

2 സഭദ മകള 60

3 ഓമന മകള 58

4 രാധ മകള 53

5 ശശി മകന 50

6 ശീജ പൗതി 34

7 ശീനാഥ പൗതൻ 32

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Refna.N Wife 25
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2 Aboobaker Kunju Father 66

3 Aneena Fathima. S Daughter 05

4 Amna Fathima. S Daughter 03

5 Adhnansha. S Son 4 months
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-8312/2021 25-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് മാതയ  വടകംതലേമക

് മറയിൽ െനൽപര പടിഞാറതിൽ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സിർളാ േജാർജ്  േബാധിപിച അേപക   വടകംതല വിേലജ

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

05-2020-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി6-8265/2021 24-08-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   തഴവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവൻ വി  കടതർ മറയിൽ

േപാകാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  േരാഹിണി   േബാധിപിച അേപക   തഴവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-06-2021-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 സിർളാ േജാർജ് ഭാര് 63

2 സിജി എഡേവർഡ മകള 41

3 െനവീൻ േജാർജ് മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി ഭാര് 68

2 കാർതിേകയൻ മകന 48

3 േമാഹനൻ മകന 45

4 മധ മകന 43

5 ബിജ മകന 41

6 ബിന മകന 39
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നമര:സി6-7965/2021 09-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഫഡി െബഞമിൻ  േമകാട മറിയി

ൽ  െനടവളി  പരയിടം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഡയാന േബാധിപിച അേപക   പനമന വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2013-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി6-7947/2021 04-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനകപഭ  മരെതക് മറിയി

ൽ നമിേശരിൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ രാഘനാഥൻ േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    18-04-2021-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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡയാന ഭാര് 41

2 ലിതിയ മകള 21

3 ലീനാേമരി മകള 19

4 ലിേജാ എഫ മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാഘനാഥൻ ഭരതാവ 72

2 കലാേജാസ മകള 46

3 േപംനാഥ മകന 45

4 ലതാനാഥ മകള 42
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-7946/2021 05-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ  മരവടക

ം  മറിയിൽ   കറിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  ശീലത  േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

08-2014-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:സി6-7945/2021 05-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവശങരപിള  പട;വടക

ം  മറിയിൽ  ഇേടകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി അമ േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ

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

03-2013-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:സി6-9463/2021 28-09-2021
 
  കരനാഗപളി  താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാംസൺ നിേകാളാസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലത ഭാര് 49

2 കവിത മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി അമ ഭാര് 66

2 രാേജശ്രി അമ മകള 47

3 ഗിരീഷ കമാർ മകന 43

4 സധീഷ കമാർ മകന 40
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കപാലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  ഭാര്  േമരിസേരാജം  േബാധിപിച  അേപക   നീണകര,  െതകംഭാഗം  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 15-06-2021-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:സി2-8461/(2)2021 26-08-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   അയണിേവലികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേദവിയമ

മര:െതക് മറിയിൽ പനിേശരിൽ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന ആർ സനൽ കമാർ േബാധിപിച അേപക അയണിേവലികളങര,

ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 23-02-2021-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:സി6-8457/2021 26-08-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രജിേമാൻ ആർ   കളങരഭാഗ

ം  മറിയിൽ പണർതഭവനം വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് അമിളി  േബാധിപിച അേപക   ചവറ, നീണകര  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 02-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപണ്     ൈ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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരിസേരാജം ഭാര് 63

2 ആൻ്റണി സാംസൺ മകന 37

3 െഫലികസ സാംസൺ മകന 36

4 െജസലറ് സാംസൺ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ സനൽ കമാർ മകന 60

2 ഉഷാ രാധാകഷൻ മകള 50
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നമര:സി6-8313/2021 16-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലികഞ്  മലേകരി മറിയി

ൽ കസൻറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ബഷറ ബീവി േബാധിപിച അേപക   വടകംതല 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 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. 

 
No: C6-6961/2021 19-07-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sangeetha A  Konnayil Neendakara Puthenthura P O Pin

691 582 , Neendakara Village, Karunagappally Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before various purposes  in respect of the legal  heirs of late Aneesh Raj S  who expired on 02-06-2021 and

that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late

Aneesh Raj S. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents of the

deceased are not laive Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 1 in the below list.  Hence, it is proposed to issu

e a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any

against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Karunagappally within

30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent

by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിളി ഭാര് 42

2 രഞജിനി അമ 64

3 രജിൻരാജ ആർ മകന 21

4 അജിൻരാജ ആർ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബഷറാ ബീവി ഭാര് 62

2 രഹന മകള 36

3 റസിം മകന 31

4 േറാഷന അലികഞ് മകള 34

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Sangeetha A Wife 34

2 Avaneesh Raj A Son 9
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-11946/2021 01-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   തഴവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ. പി  ൈഷഭവൻ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തഴവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ, ൈഷഭവൻ വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   തഴവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021 -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:സി6-11944/2021 28-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ. െക സേരഷ ഭവനിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ചവറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അതല്. എ, സേരഷ ഭവനിൽ, േബാധിപിച അേപക   ചവറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -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. 

 
നമര:സി6-11921/2021 29-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ ഭാര് 60

2 ൈബജേമാൻ. റി മകന 43

3 ബിപിൻ രാജ. എസ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അതല്. എ ഭാര് 29

2 ആശിഷ സേരഷ മകന 08

3 അേഗഷ സേരഷ മകന 06

4 വിജയമ അമ 66
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 കരനാഗപളി താലകില   തഴവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരവിന്. സി. ജി  െചടിയാനറയി

ൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തഴവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപി. െക.എസ, െചടിയാനറയിൽ, േബാധിപിച അേപക   തഴവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള 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 ദീപി. െക.എസ ഭാര് 39

2 പാർവതി അരവിന് മകള 08

3 പാർവൺ കഷ മകന 05
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-10037/2021 06-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശഭഭായി  േകായിവിള മറിയിൽ

െചരിതണിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതവലകര വിേലജില   പേരതയെട മകള അമ ആർ എസ , േകായിവിള മറിയിൽ െചരിതണിൽ

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േതവലകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-09-2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭർതാവം  പിതാവം

ജീവിചിരിപില  മാതാവ  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:സി6-10048/2021 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പാവമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ  മണപളിെതക

്  മറിയിൽ  ൈവപടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാവമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജനി , മണപളിെതക് മറിയിൽ ൈവപടിൽ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ജീവിചിരിപില

പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപണ്   ൈ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. 

 
നമര:സി6-9925/-2021 20-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമ ആർ എസ മകള 30

2 ഉണിമായ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജനി ഭാര് 36

2 അഖിൽ മകന 16

3 ആതിര മകള 11
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 കരനാഗപളി താലകില   അയനിെവളികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജലാലദീൻ കഞ്

േകാഴിേകാട മറിയിൽ കാടിേശരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അയനിെവളികളങര വിേലജില    പേരതനെറ  മകന താഷന്  െക  െജ  ,

േകാഴിേകാട മറിയിൽ കാടിേശരിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയനിെവളികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-1997  -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:സി6-10739/2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പങജാകൻ  േമനാമളി മറിയിൽ

െകാച വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ , േമനാമളി മറിയിൽ െകാച വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീത ബീഗം മകള 65

2 മസർ െക െജ മകന 62

3 നാസില ബീഗം മകള 54

4 താഷന് െക െജ മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ ഭാര് 44

2 ഷിജ പങജ മകന 25

3 ഷാജ പങജ മകന 22

4 വന പങജ മകള 18
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-12030/2021 03-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ആലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റജി. െക വടേകപറത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീന.. എ, വടേകപറത് വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   ആലപാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

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

അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീന.. എ ഭാര് 43

2 അഭിചന. ആർ മകന 15

3 അമിത ചന. ആർ മകന 12
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-10305/ 2021 06-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക നിസാർ  പട. വടക

്  മറിയിൽ കാഞന ഹൗസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റസീന നിസാർ , പട. വടക് മറിയിൽ

കാഞന ഹൗസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ പിതാവ

ജീവിചിരിപില   ൈമനറകൾ   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. 

 
നമര:സി6-9968/2021 06-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശിവരാജൻ  നീണകര മറിയി

ൽ തപാേശരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നീണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത വി ടി , നീണകര മറിയിൽ തപാേശരിൽ വീടിൽ ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസാ ബീവി അമ 80

2 റസീന നിസാർ ഭാര് 47

3 ഫർസാന ആർ മകള 17

4 ഫാസിയ ആർ മകള 11

5 ഫായിസ എൻ ആർ മകള 4

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത വി ടി ഭാര് 66

2 കണൻ എസ മകന 44

3 ലകി എസ മകള 41
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നമര:സി6-10326/2021 07-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   െതാടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസകരൻ  േവങറ മറിയി

ൽ  പണയിൽതറ  കിഴകതിൽ  (ഹരിശീ)  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാടിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജൻ , േവങറ

മറിയിൽ പണയിൽതറ കിഴകതിൽ (ഹരിശീ) വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െതാടിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി6-10450/2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി െഫഡി  അരിനൂർ മറ

ിയിൽ  വടേക  മറിയിൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതവലകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേനാദ  െഫഡി , അരിനൂർ മറിയ

ിൽ വടേക മറിയിൽ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   േതവലകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ

ജീവിചിരിപളതം പിതാവ ജീവിചിരിപിലാതതമാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി6-10999/2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ പിള  ആകൽ മറിയിൽ

കീപളിൽ  കിഴകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വാസനി , ആകൽ മറിയിൽ കീപളിൽ

കിഴകതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ മകന 53

2 ഉഷാകമാരി മകള 52

3 വസന മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ െഫഡി ഭാര് 61

2 ബിേജായ   െഫഡി മകന 43

3 േനായൽ  െഫഡി മകന 39

4 ബിേനാദ  െഫഡി മകന 36

09th November 2021Revenue Department11001
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2020 -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:സി6-9959/2021 30-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൻവർ അഹമദ  പട. വടക

്  മറിയിൽ  ചങേശരിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകള നദ അൻവർ , പട. വടക് മറിയിൽ

ചങേശരിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2016  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി6-9461/2021 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാസിം കഞ് മഹമദ കഞ്

െകാലക മറിയിൽ ഇടപരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകംതല വിേലജില    സഫിയ മഹമദ , െകാലക മറിയിൽ ഇടപരയിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2001 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാസനി ഭാര് 58

2 അനരാജ ആർ വി മകന 32

3 ആതിര ആർ വി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാബിയാബീവി അമ 90

2 ബഷറ അൻവർ ഭാര് 58

3 നദ അൻവർ മകള 31

4 െസയദ  ബീഗം മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി6-9465/2021 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ശിവശങരപിള  മണകതിൽ

കിഴകതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നീണകര വിേലജില    സീന എസ , മണകതിൽ കിഴകതിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക

നീണകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2017  -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:സി6-9466/2021 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിേനശ കമാർ  മലയിൽ കിഴകതി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നീണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജിത , മലയിൽ കിഴകതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

നീണകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2011  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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. 

 
നമര:സി6-9496/2021 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ നായർ ആർ  േകാലം മറി

രാമാലയം വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

1 സഫിയാ  ബീവി ഭാര് 55

2 സമീർ മഹമദ മകന 37

3 സമീം മഹമദ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരയമ എസ ഭാര് 68

2 രമ് ശങർ മകള 39

3 രതീഷ എസ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത ഭാര് 38

2 ശ്ാം ദിേനശ മകന 18

3 ശാല ദിേനശ മകള 12
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സർടിഫികറിനായി   പനമന വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയകഷൻ പി റി  േകാലം മറി രാമാലയം വീട , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയപാൽ പി റി മകന 58

2 ജയകഷൻ പി റി മകന 56

3 ജയരാജ പി റി മകന 54

4 ജയശീ ആർ മകള 53

5 ജയപകാശ പി ടി മകന 50
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 6-9636/2021 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം എ കഞ് @ െക എ

ം അഹമദ കഞ്,   നടവിലകര മറിയിൽ, ൈകമവീടിൽ,  ബംഗാവ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  മകന നവാസ അഹമദ ,

നടവിലകര മറിയിൽ, ൈകമവീടിൽ, ബംഗാവ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   േതവലകര, മദാകൽ, വടകംനല  വിേലജ

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

04-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിസാർ അഹമദ മകന 52

2 നവാസ അഹമദ മകന 52

3 നിസ അഹമദ മകള 50

4 നജീം അഹമദ മകന 48
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-9526/2021 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങൾകഞ്  മളികാല മറി

ചരവിള  പടിഞാറതിൽ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതവലകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജഹാൻ റി , മളികാല മറി ചരവിള

പടിഞാറതിൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   േതവലകര ൈമനാഗപളി  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന     റിേപാരടം   മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2002 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ 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:സി6-9622/2021 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി േഗാപി  മാേവലി മറി അയപ

സദനം  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധാേദവി , മാേവലി മറി അയപ സദനം വീട , േബാധിപിച

അേപക   പനമന വടകംതല  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ 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:സി6-9648/2021 29-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആരിഫാബീവി ഭാര് 55

2 ഷാജഹാൻ റി മകന 39

3 നിസ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധാേദവി ഭാര് 67

2 ആശാേദവി മകള 40

3 അേജഷ മകന 35
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 കരനാഗപളി താലകില   കാപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ ഡി  കാപന മറിയിൽ

ഒറെതങിൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാപന വിേലജില   പേരതനെറ മകന സര്നാഥ എസ , കാപന മറിയിൽ ഒറെതങിൽ വീടിൽ  ,

േബാധിപിച അേപക   കാപന ചവറ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-09-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്  പിതാവ എനിവർ

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:സി6-9648/2021 (2 ) 24-09-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   കാപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികല  കാപന മറിയിൽ

ഒറെതങിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാപന വിേലജില   പേരതയെട മകന സര്നാഥ എസ , കാപന മറിയിൽ ഒറെതങിൽ വീട ,

േബാധിപിച അേപക   കാപന ചവറ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം

ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി6-9924/2021 (2 ) 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരണക ഡി  നടവത േചരി മറ

ി പളിവിളയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതയെട മകള അഖില  ആർ , നടവത േചരി മറി പളിവിളയിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില. 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സര്നാഥ എസ മകന 21

2 സര്കല എസ മകള 20

3 കഞമ അമ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സര്നാഥ എസ മകന 21

2 സര്കല എസ മകള 20
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി6-9924/2021 (1 ) 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനരൻ  നടവതേചരി മറ

ി പളിവിളയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ മകള അഖില  ആർ , നടവതേചരി മറി പളിവിളയിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2020 -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:സി6-10355/2021 06-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമഷ ആർ  ചങൻകളങര മറി

ശിവപസാദം വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഓചിറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരാഹിണി ആർ , ചങൻകളങര മറി ശിവപസാദം വീട ,

േബാധിപിച അേപക   ഓചിറ കഷപരം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഖിൽ എസ മകന 30

2 അഖില  ആർ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഖിൽ എസ മകന 30

2 അഖില ആർ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി ആർ ഭാര് 32

2 മേഹശ്രി അമ 66
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-9464/2021 28-09-2021
 
  കരനാഗപളി  താലകില   നീണകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ജി  േഗാപാലകഷപിള

െപരിേങാട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് വിജയലകിയമ , െപരിേങാട വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   നീണകര,

മണകാട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021  -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:സി6-9288/2021 23-09-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസനൻപിള  ചങൻകളങ

ര മറിയിൽ ശീജിത് ഭവനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി , ചങൻകളങര മറിയിൽ ശീജിത് ഭവനം വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   ഓചിറ, അയണിേവലികളങര  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകിയമ ഭാര് 75

2 ജി ഉണികഷൻ മകന 49

3 ജയകഷൻ ജി മകന 46

4 ഗായതി ജി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി ഭാര് 45

2 ുതി ആർ പസനൻ മകള 24

3 ശീജിത് പസനൻ മകന 19

4 സരസമ അമ 81
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നമര:സി6-1444/2021 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദകഞ്  എ   ചങൻകളങ

ര  മറിയിൽ  അരിപാടത്  റഹത്  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  റമീല ,  ചങൻകളങര മറിയിൽ

അരിപാടത് റഹത് മൻസിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഓചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ 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:സി6-9629 /2021 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   അയണിേവലികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ  മര.

സൗത് മറിയിൽ െകാനേശരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  ഭാര്  സനി  ,  ടി  വീടിൽ  ,  േബാധിപിച  അേപക

അയണിേവലികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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. 

 
നമര:സി6-8224/2021 03-09-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻ  േകാലം മറിയിൽ

കേരഴത്  കിഴകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റമീല എ ഭാര് 68

2 ഷംല എം മകള 39

3 ഷംനാദ േമാൻ എം മകന 40

4 ഷംനേമാൾ ആർ മകള 37

5 ഹാഷീം എം മകന 34

6 സീനത്   ( രണാം ഭാര് ) ഭാര് 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനി ഭാര് 41

2 ശിവറാം മകന 14

3 റാംശരൺ മകന 9
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  രഗിണി ,  ടി  വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   പനമന'

അയണിേവലികളങര  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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:സി6-8666/2021 26-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീന പണികർ  െചറേശരിഭാഗ

ം മറിയിൽ ശീകഷവിലാസം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ശീകമാർ  ,  ടി  വീടിൽ ,  േബാധിപിച  അേപക   ചവറ,

കലേശഖരപരം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര് ലളിതമയം 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:സി6-8461/2021 (1) 26-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   അയണിേവലികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  െക രാധാകഷൻ

മര.െതക് മറിയിൽ പനിേശരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്     വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ആർ സനൽ കമാർ , ടി  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

അയണിേവലികളങര, ശാസമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-05-2013  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗിണി ഭാര് 70

2 അംബിക മകള 51

3 അനിൽ കമാർ മകന 50

4 സനിൽ കമാർ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാർ മകന 45

2 ശീകമാർ മകന 43

3 ശീലകി മകള 39
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നമര:സി6-8543/2021 26-08-2021
 
  കരനാഗപളി  താലകില    കേലലിഭാഗം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാർജ്  േജാൺ

കേലലിഭാഗം  മറിയിൽ  കളമത്    ഹൗസിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അരൺ െക േജാർജ് , ടി വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   കേലലിഭാഗം, ശാസാംേകാട,  േകാടകൽ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി6-9330/2021 24-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിലി  േകായിവിള മറിയിൽ

െകാരണിപളി േകാടിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള പഷലത , ടി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േതവലകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

06-2020  -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. 

 
നമര:സി6-9182/2021 23-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ സനൽ കമാർ മകന 60

2 ഉഷാ രാധാകഷൻ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞമ േജാൺ അമ 86

2 ഏലിയാമ േജാർജ ഭാര് 64

3 ആൻ മറിയം േജാർജ മകള 36

4 അരൺ െക േജാർജ മകന 32

5 അശ്ിൻ െക േജാർജ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷലത മകള 52

11012 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



  കരനാഗപളി താലകില   കേലലിഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സാമവൽ േജാൺ

പലിയർവഞിെതക്   മറിയിൽ ൈഷനി  നിവാസ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേലലിഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറചൽ േജാൺ ,

ടി  വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   കേലലിഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2018 -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 േറചൽ േജാൺ ഭാര് 74

2 െജയിംസ േജാൺ മകന 51

3 േജാസ േജാൺ മകന 48
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6 -9114 /2021 23-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   െതാടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥൻ ഉണിതാൻ

പലിയർവഞിവടക്  മറിയിൽ  കളങരയൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാടിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി , ടി

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െതാടിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-08-2021  -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:സി6-9111/2021 (1 ) 23-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കലേശഖരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നേളനൻ  എ  ആദിനാട

വടക്  മറിയിൽ കലാഭവനം  വീടിൽ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലേശഖരപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകള കല എ , ടി വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   കലേശഖരപരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപിലാതതാണ.

 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:സി6-9111/2021 (2) 23-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കലേശഖരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക ആനനം  ആദിനാട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി ഭാര് 55

2 അരൺ േഗാപി മകന 32

3 അഖിൽ േഗാപി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല എ മകള 59

2 സജി എൻ മകന 58

3 ൈലജ എൻ മകന 53
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വടക്  മറിയിൽ കലാഭവനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലേശഖരപരം വിേലജില   പേരതയെട മകള കല എ , ടി വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   കലേശഖരപരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2013 -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:സി6-10055/2021 06-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ആദിനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപകമാരൻ നായർ  െക

പനകളം  മറിയിൽ  െവരർ  വടകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിനാട വിേലജില   പേരതനെറ അമ രാധമ , ടി വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻ  അവിവാഹിതനാണ.  പേരതെൻറ  പിതാവ

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:സി6-9944/2021 30-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജേമാൻ  വടകംതല കിഴക

്  മറിയിൽ  ഇനിരാഭവനം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകംതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേമാൾ , ടി വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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 കല എ മകള 59

2 സജി എൻ മകന 58

3 ൈലജ എൻ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധമ അമ 74

09th November 2021Revenue Department11015
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേമാൾ ഭാര് 43

2 ശീലകി മകള 23

3 സൗപർണിക മകള 16

4 ഇനിര അമ 67
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