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NOTICE

 
നമര:സി6-13328/2021 24-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ. വിജയമ  െകാടയാട്

േമകതിൽ  പട:  െതക്  മറിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീതാലകി, െകാടയാട് േമകതിൽ 

പട: െതക് മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-1981  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട

ഭർതാവ,മാതാപിതാകൾ എനിവർ 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:സി6-13338/2021 25-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ സലാം. െക പതവീടിൽ

മഠതിൽകാരാണ  മറിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ഓചിറ  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ഷീജാേമാൾ.  െക  ,  പതവീടിൽ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപിലാതതാണ. പേരതന  സനാനങൾ ഇലാതതാന 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- 13384/2021 15-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ പിള  െചടിേശര

ി  തമകളത് പാലയൽ മറിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതവലകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി ,  െചടിേശരി തമകളത് പാലയൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാലകി മകള 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജാേമാൾ. െക ഭാര് 42
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മറിയിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   േതവലകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2020 -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:സി6-13400/2021 10-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ േതാമസ പാദവ വില

വീടിൽനീണകരമറി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നീണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കർമലി എന കർമലി േജാസഫ, പാദവ വില വീടിൽ

നീണകരമറി , േബാധിപിച അേപക   നീണകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

പേരതന  സനാനങൾ ഇലാതതാണ.  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:സി6-13405/2021 22-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസമതി. െജ മംഗലത് വീടിൽ

നീണകരമറി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നീണകര വിേലജില   പേരതയെട മകന രഞിത്. ആർ , മംഗലത് വീടിൽനീണകരമറി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021  -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 മിനി ഭാര് 45

2 രാഹൽ.  അർ മകന 26

3 രാേഗഷ.  ആർ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കർമലി എന കർമലി േജാസഫ ഭാര് 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിത. വി. ആർ മകള 52

2 രഞിത്. ആർ മകന 48

07th December 2021Revenue Department15385
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:സി6-13287/2021 24-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ആലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത. പി  പതൻ വീടിൽ

അഴീകൽ മറിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലപാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാജീവൻ. എം , പതൻ വീടിൽഅഴീകൽ മറിയിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാവ ജീവിചിരിപണ് 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:സി6-12816/2021 15-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. നീലകണൻ പാലകതറയി

ൽ വീടിൽ വടകംമറിേമക്  മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകംതല വിേലജില   പേരതനെറ പൗതൻ കർമചനൻ. പി. ജി , പാലകതറയിൽ

വീടിൽ വടകംമറിേമക് മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   വടകംതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-1987 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതനെറ ഭാര്, ഏക

മകൻ, മകനെറ 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:സി6-13366/2021(1) 26-11-2021

3 ബിന. ആർ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജീവൻ. എം ഭരതാവ 61

2 അർജൻ. ആർ മകന 28

3 അതല്. ആർ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കർമചനൻ. പി. ജി (മരണെപട മകനെറ  മകൻ) പൗതൻ 66

2 കമലാേദവി. പി. വി (മരണെപട മകനെറ മകൾ) പൗതി 64

3 ഷീല. പി.വി (മരണെപട മകനെറ മകൾ) പൗതി 62

4 വിനയചനൻ (മരണെപട മകനെറ  മകൻ) പൗതൻ 60

5 സഭാഷചനൻ. പി. ജി (മരണെപട മകനെറ  മകൻ) പൗതൻ 55

6 ശീേദവി. വി (മരണെപട മകനെറ മകൾ) പൗതി 53

7 പതാപചനൻ. പി. ജി (മരണെപട മകനെറ  മകൻ) പൗതൻ 51

8 താരാേദവി. വി (മരണെപട മകനെറ മകൾ) പൗതി 49
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 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷപിള . വി  കാവിൽപതൻ

വീടിൽ  െചറേശരിഭാഗം  മറിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ മകന പദീപ കമാർ. ബി ,  ൈകലാസ

ഗാർഡൻമാലിഭാഗം,  േബാധിപിച അേപക   ചവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ ഭാര് പി. രാധ, മാതാപിതാകൾ

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:സി6-13366/2021(2) 26-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. രാധ കാവിൽപതൻ വീടിൽ

െചറേശരിഭാഗം മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജിൽ   പേരതയെട മകന പദീപകമാർ. ബി , ൈകലാസ ഗാർഡൻമാലിഭാഗം, ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ബാലകഷപിള . വി, മാതാപിതാകൾ

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:സി6-13369/2021 15-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിത ജി  മംഗലത് തയിൽ

വീടിൽേകായിവിള  മറിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതവലകര വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് രാധാകഷൻ. വി , മംഗലത് തയിൽ

വീടിൽേകായിവിള മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   േതവലകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമകമാരി .ആർ മകള 63

2 പദീപകമാർ. ബി മകന 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമകമാരി .ആർ മകള 63

2 പദീപകമാർ. ബി മകന 61
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി6-13393/2021 15-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരൻ. എം  സിതാഭവനം

െമാടയൽ മറിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േതവലകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പഷവലി.  ബി  ,  സിതാഭവനംെമാടയൽ മറിയിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2015 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷൻ. വി ഭരതാവ 64

2 അനനകഷൻ. ആർ മകന 33

3 കണൻപിള .ആർ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷവലി. ബി ഭാര് 68

2 സിതേമാൾ. പി മകള 42

3 അഭിലാഷ. എസ മകന 39
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-13288/2021 24-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ആലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി പനമടിൽ വീടിൽ 

അഴീകൽ  മറിയിൽ  അഴീകൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലപാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അജയകമാർ, മണാേശരികിഴകതിൽ വീടിൽ

അഴീകൽ മറിയിൽ അഴീകൽ, േബാധിപിച അേപക   ആലപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ

ടിയാളമായള വിവാഹബനം േവർെപടതി പനർ വിവാഹം െചയിടളതാണ 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 അജയകമാർ മകന 35
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-13428/2021 25-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കേലലിഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ പിള. െജ   കറങാട

്  വീടിൽകേലലിഭാഗം  മറിയിൽകേലലിഭാഗം  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേലലിഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി, കറങാട്

വീടിൽകേലലിഭാഗം മറിയിൽകേലലിഭാഗം വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   കേലലിഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2021  -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- 13637/2021 30-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ആദിനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിലാസിനി  ൈമതിഭവനം വീടി

ൽ  ആദിനാടെതകം  മറിയിൽആദിനാട  വിേലജ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അജയകമാർ. എൻ.

എസ, ൈമതിഭവനം വീടിൽ ആദിനാടെതകം മറിയിൽആദിനാട വിേലജ , േബാധിപിച അേപക   ആദിനാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

02-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ, മാതാപിതാകൾ, മകൻ പദീപ എനിവർ ജീവിചിരിപില.ടി പദീപിൻ്െറ ആദ് ഭാര്

രാജീഭായി. െക  പനർ വിവാഹിതയാണ. ഇതിൽ ൈമനറായ അർജൻ. വി  രാജീഭായി. െക യെട സംരകണയിലാണ  

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 മിനി ഭാര് 49

2 അശ്തി..എം.. പിള മകള 22

3 േദവപിയ. എം മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജയകമാർ. എൻ. എസ മകന 55

2 അജിത. എസ മകള 53

3 അർജൻ. വി പൗതൻ 15
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നമര:സി6-13681/2021 30-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിസാർ. എം മാണിചിടത്,

നമരവികാല  മറിയിൽകരനാഗപളി  വിേലജ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജമീല,

മാണിചിടത്, നമരവികാല മറിയിൽകരനാഗപളി വിേലജ , േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2018 -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:സി6-13693/2021 01-12-2021
 
  കരനാഗപളി  താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻ്റണി   ആൻ്റണി

േകാേടജേപാരകര  മറിയിൽവടകംതല  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകംതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിസസ

ആനണി, ആൻ്റണി േകാേടജേപാരകര മറിയിൽവടകംതല വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   വടകംതല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

05-1982  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതനെറ  ഭാര്  െജസി ആൻ്റണി,  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 ജമീല ഭാര് 51

2 ബിലാൽ. എൻ മകന 30

3 ആമിന. എൻ മകള 27

4 ഷംന. െജ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിസസ ആനെറണി മകന 52

07th December 2021Revenue Department15391
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