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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-14105/2021 06-12-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ. ബഷീർ അഹമദ

െതകടത് ഹൗസ വീടിൽപട: വടക് മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഐഷാബീവി,

െതകടത് ഹൗസ വീടിൽപട: വടക് മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2021 -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:സി6-14022/2021 03-12-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാശിവൻ പിള . െക

െമാടകൽകളീലിൽപതകാട മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില   പേരതനെറ മകള സനിലാകമാരി, കളീലിൽ കഷകപപതകാട

മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   ചവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ, ഭാര്,

അവിവാഹിതനായ മകൻ സനിൽ കമാർ എനിവർ 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:സി6-13045/2021 17-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐഷാബീവി ഭാര് 53

2 സാഹിർ അഹമദ മകന 34

3 സാബിർ അഹമദ. ബി മകന 31

4 അദീന മറിയം. ബി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിലാകമാരി മകള 51

2 ശീജാകമാരി മകള 46
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 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ. എ ൈബജ ഭവനം

നമരവികാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമണി, േതാണതറവടകതിൽമര.െതക് മറി,

േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ, ആദ് ഭാര് 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:സി6-10023/2021 03-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനലാബീൻ ഞാറമടിൽ

വടകംതല േമക് മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകംതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹറ ബീവി , ഞാറമടിൽവടകംതല

േമക് മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   വടകംതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-2014 -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. 

 
നമര:സീ6-12863/2021 10-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകിയമ. െക. െക

വിശ്വിഹാർപട: വടക് മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന വിശ്നാഥൻ പിള , വിശ്വിഹാർപട:

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 60

2 ൈബജ. ബി മകന 42

3 മഞ. എം മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറ ബീവി ഭാര് 72

2 ലീന മകള 56

3 ഷാഹിദ മകള 54

4 ഷാഹൽ ഹമീദ മകന 52

5 നസീമ മകള 50

6 ഷമീർ മകന 42

17248 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി. എം മകള 65

2 വിജയകമാരി. എം മകള 63

3 വിശ്നാഥൻ പിള മകന 61

4 വിഷകമാരി. എം മകള 58
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സി6-6961/2021                                                    

തിരുത്തൽ പരസയം 

2021 നവംബർ  മാസം 9-mw തീയതിയിലല 44 –mw നമ്പർ ഗസറ്റിൽ കമ്മീഷണറററ്്റ 
ഓഫ് ലാന്റ ്റവനു വിഭാഗത്തിൽ പാർട്്ട III റപജ് നമ്പർ 10993 ൽ  പ്രസിദ്ധലെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
പരസയത്തിൽ “  late Aneesh Raj. S “എന്നത്  “late Ajeesh Raj. S “ എന്്ന  പരസയം  
തിരുത്തി വായിറേണ്ടതാണ്. 

                                                                                                        (ഒെ്/-) 

                തഹസിൽദാർ 
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സി6-9465/2021                                                    

തിരുത്തൽ പരസയം 

2021 നവംബർ  മാസം 9-mw തീയതിയിലല 44 –mw നമ്പർ ഗസറ്റിൽ കമ്മീഷണറററ്്റ 
ഓഫ് ലാന്റ ്റവനു വിഭാഗത്തിൽ പാർട്്ട III റപജ് നമ്പർ 11003 ൽ  പ്രസിദ്ധലെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
പരസയത്തിൽ “  മുണ്ടകത്തിൽ കിഴക്കതിൽ വീട്ടിൽ “എന്നത്  “മുണ്ടകത്തിൽ വീട്ടിൽ “ എന്്ന  
പരസയം  തിരുത്തി വായിറക്കണ്ടതാണ്. 

                                                                                                               (ഒെ/്-) 

                              തഹസിൽദാർ 
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സി6-8461/2021(1)                                                    

തിരുത്തൽ പരസയം 

2021 നവംബർ  മാസം 9-mw തീയതിയിലല 44 –mw നമ്പർ ഗസറ്റിൽ കമ്മീഷണറററ്്റ 
ഓഫ് ലാന്റ ്റവനു വിഭാഗത്തിൽ പാർട്്ട III റപജ് നമ്പർ 11011 ൽ  പ്രസിദ്ധലെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
പരസയത്തിൽ “  റ്റി. ലക. രാധാകൃഷ്ണൻ“എന്നത്  “ റ്റി. ലക. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ “ എന്്ന  
പരസയം  തിരുത്തി വായിറേണ്ടതാണ്. 

                                                                                                               (ഒെ/്-) 

                              തഹസിൽദാർ 
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-10325/2021 01-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശീനൻ ചാലംപാട് വീടിൽ

േമമനമറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഓചിറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പതാപ സിംഗ, നീലകണസദനംേമമന മറിയിൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-1994 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ, ആദ് ഭാര് എനിവർ 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:സി6-7281/2021 15-07-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നൗഷാദ. ചിറയിൽ ഹൗസ

വീടിൽപട: െതക് മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നദീർ. എൻ, ചിറയിൽ ഹൗസ വീടിൽ

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

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ,

ആദ് ഭാര് എനിവർ ജിവിചിരിപില.. രണാം ഭാര്യമായള വിവാഹബനം േ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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിൽകമാർ. എസ മകന 44

2 ഭഗവത സിംഗ. എസ മകന 40

3 പതാപ സിംഗ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നസീദ. എൻ മകന 34

2 നദീർ. എൻ മകന 32

3 അയിഷ നൗഷാദ മകള 24
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