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സി6-13401/2021                      തീയ്യതി 14.02.2022 

തിരുത്തൽ പരസയം 

2022 ജനുവരി  മാസം 11-mw തീയതിയിലല 02 –mw നമ്പർ ഗസറ്റിൽ കമ്മീഷണറററ്്റ 
ഓഫ് ലാന്റ ്റവനു വിഭാഗത്തിൽ പാർട്്ട III റപജ് നമ്പർ 1243 ൽ  പ്രസിദ്ധലെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
പരസയത്തിൽ    “പത്മ,  a\btÈരിൽ, പുത്തൻതുറ   എന്നവർ 13-05-2016 ൽ മരണലെട്ടു “ 
എന്നത്   “ 13.05.2018 ൽ മരണലെട്ടു“  എന്്ന  പരസയം  തിരുത്തി വായിറേണ്ടതാണ്. 

താലൂേ് ഓഫീസ്                                                                              (ഒെ്/-) 

കരുനാഗെള്ളി                              തഹസിൽദാർ 
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-2259/2022 07-02-2022
 
  കരനാഗപളി  താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജ വിേകാറിയ േകാേടജ

േകാവിൽേതാടം  മറിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ചവറ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ സേലാമി,  വിേകാറിയ േകാേടജ

േകാവിൽേതാടം മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   ചവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2022  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപില.

പേരതൻ അവിവാഹിതനാണ 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:സി6-2262/2022 10-02-2022
 
  കരനാഗപളി താലകില   ആലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത്കമാർ മലപളിൽ

വീടിൽപറയകടവ  മറിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഡാ. ശീേദവിേബാസ. എസ. െക,

മലപളിൽ വീടിൽപറയകടവ മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   ആലപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ

പിതാവ ജിവിചിരിപില. 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാമി മാതാവ 68

2 ആൻ്റണി സേഹാദരൻ 41

3 െഡയസി സേഹാദരി 36

4 സജാത സേഹാദരി 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതമ മാതാവ 86

2 േഡാ. ശീേദവിേബാസ. എസ. െക ഭാര് 53

3 ശീലകി. എം. എസ മകള 26

4 ശീപാർവതി. എം. എസ മകള 22
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നമര:സി6-2405/2022 17-01-2022
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർതിേകയൻ ലാൽമനിരം(കനിേമ

ൽ പടീറതിൽ)പായികഴി  മറിയിൽ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓചിറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹണിലാൽ. ജി. െക, ലാൽമനിരം(കനിേമൽ

പടീറതിൽ)പായികഴി മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   ഓചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2001 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.    പേരതനെറ  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:സി6-2412/2022 14-02-2022
 
  കരനാഗപളി  താലകില    കരനാഗപളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വിദ്ാധരൻ.  ക

െ  കറവൻ്റയത്  വീടിൽനമരവികാലമറിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സത്ഭാമ,

കറവൻ്റയത് വീടിൽനമരവികാലമറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2021  -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:സി6-2414/2022 08-02-2022
 
  കരനാഗപളി  താലകില    കരനാഗപളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബഷീറദീൻ.  എം

അനിൽനിവാസപട:  വടക്  മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദാബീവി, അനിൽനിവാസപട:

വടക് മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

5 ശീഭാഗ്. എം. എസ മകള 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജിലാൽ. ജി. െക മകന 57

2 ജാസിൻ. ജി. െക മകള 53

3 ഹണിലാൽ. ജി. െക മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ ഭാര് 73

2 ശീവിദ് മകള 43
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈബദാബീവി ഭാര് 74

2 അനിൽ അഹമദ മകന 57

3 ഷീന മകള 55

4 അജിസ അഹമദ മകന 52

5 അജീന മകള 49

6276 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
No: C6-2549/2022 16-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Unnikrishnan Mangalathu VeeduNorth East, Thazhava

Manappally P O, Thazhava 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 Akhil Krishnan Mangalathu VeeduNorth East,

ThazhavaManappally P O who expired on 03-10-2021 and that it has been reported to this office that the persons name

d in the scheduled below are the legal heirs of the said late Akhil Krishnan. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant . Father of the deceased is alive. The deceased is unmarried 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

 
നമര:സി6-2492/2022 15-02-2022
 
 കരനാഗപളി താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഞീവ. ആർ രാജഭവനം

വടകംഭാഗം മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമ്, രാജഭവനംവടകംഭാഗം മറിയിൽ, േബാധിപിച

അേപക   െതകംഭാഗം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ ജിവിചിരിപില 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:സി6-14879/2021 02-12-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽകമാർ ഏഴിയകത

വീടിൽപതൻതറ, നീണകരമറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

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

1 Geetha Mother 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമ് ഭാര് 33

22nd February 2022Revenue Department6277
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നീണകര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ അനിൽകമാർ. െക, ഏഴിയകത

വീടിൽപതൻതറ, നീണകരമറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   നീണകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-1999 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതനെറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. പേരതൻ അവിവാഹിതനാണ. 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ. െക സേഹാദരൻ 53

2 അജയകമാർ. െക സേഹാദരൻ 58

3 അനിത സേഹാദരി 56

4 ബീനാകമാരി സേഹാദരി 64
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സി6-415/2022                    തീയ്യതി  21.02.2022 

തിരുത്തൽ പരസയം 

2022 ജനുവരി  മാസം 18-mw തീയതിയിലല 03 –mw നമ്പൿ ഗസറ്റിൽ കമ്മീഷണറററ്്റ 
ഓഫ് ലാന്റ ്റവനു വിഭാഗത്തിൽ പാൿട്്ട III റപജ് നമ്പൿ 2300 ൽ  പ്രസിദ്ധലെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
പരസയത്തിൽ    പറരതയായ  പത്മാവതിയുലെ നിയമപരമായ അവകാശിയായി “ ക്രമ നം.8     
പ്രമീള, മകൾ, വയസ്സ് 55 “ എന്ന റപരുകൂെി ഉൾലെടുത്തി  പരസയം  വായിറേണ്ടതാണ്. 

താലൂേ് ഓഫീസ്                                                                                    (ഒെ്/-) 

കരുനാഗെള്ളി                    തഹസിൽദാൿ 
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-14459/2021 14-12-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കലേശഖരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദശപതൻ. ഡി  േദവദാസ

കടതർ മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലേശഖരപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധ. സി , േദവദാസകടതർ മറിയിൽ, േബാധിപിച

അേപക   കലേശഖരപരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതനെറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. പേരതന ടി

ദാമത്ബനതിൽ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധ. സി ഭാര് 50
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