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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി6-8317/2021 28-07-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബർണാഡ ആനനനിലയം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നീണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസലസീന, ആനനനിലയം, േബാധിപിച അേപക   നീണകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ 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. 

 
:സി6-9409/2021 08-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   അയനിെവളികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ പിള െകാച

ു  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അയനിെവളികളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ, െകാച വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക

അയനിെവളികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ, അവിവാഹിതനായ മകൻ സേരഷ എനിവർ

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 െസലസീന ഭാര് 71

2 യജിൻ ബർണാഡ മകന 51

3 ലീലാമ ബർണാഡ മകള 50

4 മാർഷൽ ഇർവിൻ മകന 47

5 ലിസ ബർണാഡ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ ഭാര് 56

2 ബിജിേമാൾ മകള 34
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
No: C6-7011/2021 19-07-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sarojini,  Jalaja Bhavanam, Memana, Ochira-690526, Ochir

a 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 Gopalakrishnan ,Jalaja Bhavanam, Memana, Ochira-690526 who

expired on 24-05-2021 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 Gopalakrishnan. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . Enquiry conducted through the village officers Ochira, Thazhava. Parents and one son Baiju of the deceased

are not alive. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said member

s 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

 
No: C6-9410/2021 22-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shylaja A , Mootherikizhakketharayil, Adinadu Southmuri,

Adinadu 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 Chandran , Mootherikizhakketharayil, Adinadu Southmuri who

expired on 19-04-2021 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 Chandran. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . Parents of the deceased are not alive. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly i

n 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

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

1 Sarojini Wife 65

2 Ashokan G Son 46

3 Jalaja Daughter 41

4 Sajitha(w/o the deceased son Baiju) Daughter in law 40

5 Saju B(s/o the deceased son Baiju) Grand Son 21

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age
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1 Shylaja A Wife 49

2 Avya S Daughter 24

3 Anju S Daughter 22
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി6-11289/2021 21-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കാപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസനൻ. ബി പസനം എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാപന

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സംഗീത,  പസനം,  േബാധിപിച അേപക   കാപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പിതാവ ജീവിചിരിപണ്  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

്ച 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. 

 
:സി6-11348/2021 21-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.ആർ. അയപൻ പിള

ഐശ്ര്ൈമതിനഗർ,  പട:  വടക്കരനാഗപളി വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതവലകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭാപിള,

േകാടയകത് ഹൗസ, നടവിലകര, േബാധിപിച അേപക   േതവലകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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 രദാണി അമ 73

2 സംഗീത ഭാര് 41

3 അഭിജിത് മകന 19

4 അമത മകള 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭാപിള ഭാര് 71

2 അരവിന്. െക.എ മകന 47

3 ആനന്. െക.എ മകന 44
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി 6 -8802/ 2021 21-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   അയണിേവലികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ എൻ

അയണിേവലികളങര െതക് മറിയിൽ കണംെകാറമളിൽ കിഴകതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    അയണിേവലികളങര  വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് തങമണി , അയണിേവലികളങര െതക് മറിയിൽ കണംെകാറമളിൽ കിഴേകതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   അയണിേവലികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -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 -11132/ 2021 23-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   അയണിേവലികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി എം െഷരീഫ

മര.െതക്  മറിയിൽ  കണിയാംപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയണിേവലികളങര വിേലജില   പേരതനെറ മകള എം

എസ താര ,  മര.െതക് മറിയിൽ കണിയാംപറമിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   അയണിേവലികളങര വിേലജ

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

06-2010  -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 തങമണി ഭാര് 59

2 ആകാശ എം എ മകന 30

3 ആദർശ എം എ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നർജഹാൻ ബി ഭാര് 77

2 എം എസ ബനാസിർ മകള 48

3 എം എസ താര മകള 47

4 ഷിമൽ എം എസ മകള 45

5 െഷറിൻ എം എസ മകള 42
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:സി 6 -10389/2021 07-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ആദിനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീലാേദവി എസ  പനകള

ം  മറിയിൽ  ശീഹരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആദിനാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാധാകഷണൻ െക , പനകളം

മറിയിൽ ശീഹരി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആദിനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021  -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. 

 
:സി 6 -9249/ 2021 06-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ആദിനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസനകമാർ  പനകളം മറിയി

ൽ മലേമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആദിനാട വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ഉലാസകമാർ , പനകളം മറിയിൽ മലേമൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.പേരതൻ

അവിവാഹിതനായിരിെക മരണെപടിടളതാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 -10191/ 2021 06-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീഷബാബ  േമമന മറിയിൽ

കേലലിെതകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓചിറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമ , േമമന മറിയിൽ കേലലിെതകതിൽ വീടിൽ

, േബാധിപിച അേപക   ഓചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷണൻ െക ഭരതാവ 67

2 േദവീകഷണ എസ മകള 29

3 ഹരികഷണ എസ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉലാസകമാർ സേഹാദരൻ 51

2 വിജയലക്മി സേഹാദരി 62
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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 -10975/ 2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കലേശഖരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കഞ് കടത

ർ മറിയിൽ ഷാജി മൻസിലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലേശഖരപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അദബിയ ബീവി , കടതർ മറിയിൽ

ഷാജി മൻസിലിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കലേശഖരപരം, കരനാഗപളി  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-08-1998  -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 രമ ആർ ഭാര് 51

2 ഹരികഷണൻ ജി മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അദബിയ  ബീവി ഭാര് 68

2 ഷാജഹാൻ എം മകന 49

3 നിസാം എം മകന 39

4 ഷാജിദ എം മകള 45
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി6-7511/2021 29-07-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കാപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിതാഭായി പി െക  പയാർ െതക

ം മറിയിൽ ആേനപിൽ  മണതറ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാപന വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സി പി സഭാഷിതൻ , പയാർ െതകം

മറിയിൽ ആേനപിൽ  മണതറ വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   കാപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ 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. 

 
:സി6 8659/2021 26-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കേലലിഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിലി അമാൾ  മഴേങാട

ി  മറിയിൽ  കുതണിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേലലിഭാഗം വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി െക ചിനാമണി അമാൾ ,

മഴേങാടി മറിയിൽ കുതണിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കേലലിഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവക

ാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില പേരത അവിവാഹിതയാണ   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. 

 
:സി68882/2021 02-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി പി സഭാഷിതൻ ഭരതാവ 83

2 കവിത േസാമൻ മകള 47

3 സംഗീത എസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി െക സേഹാദരി 71

2 െക ചിനാമണി അമാൾ സേഹാദരി 65

3 െസൽവരാജൻ സേഹാദരൻ 62
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 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ വിജയൻ പിള  അരിനല

്ലർ മറിയിൽ വിജയ ഭവനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ    സർടിഫികറിനായി   േതവലകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക ജി ഗീതാേദവി , അരിനൂർ മറിയ

ിൽ വിജയ ഭവനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േതവലകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന പിതാവ

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. 

 
:സി6-9380/2021 24-09-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനകമാരൻ േപാറി  േമമ

ന മറിയിൽ കാവംേകാട് പതൻമഠം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓചിറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമണീേദവി അനർജനം , േമമന മറിയിൽ

കാവംേകാട്  പതൻമഠം വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   ഓചിറ കടങൂർ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന 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. 

 
:സി6-9697/2021 24-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധ ആർ  വലിയകളങര മറിയി

ൽ േതാടതിൽ കിഴകതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓചിറ വിേലജില   പേരതയെട മകള വിദ്  എസ , വലിയകളങര മറിയിൽ

േതാടതിൽ കിഴകതിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   ഓചിറ,കീരികാട   വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ജി ഗീതാേദവി ഭാര് 58

2 ചിത വി ജി മകള 32

3 ഇന ജി മകള 29

4 എൻ ലകികടി പിള അമ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണീേദവി അനർജനം ഭാര് 63

2 ശീനിവാസൻ േപാറി  എം മകന 43

3 ശീജ െക എം മകള 440

9786 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



പേരതയെട പിതാവ ജീവിചിരിപില . മാതാവ ജീവിചിരിപണ് .  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. 

 
:സി6-8754/2021 31-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കേലലിഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾസലാം  േവങറ മറിയി

ൽ  പാപാളി  തറയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കേലലിഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹിദായത് , േവങറ മറിയിൽ പാപാളി

തറയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക ൈമനാഗപളി ,  കേലലിഭാഗം വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകൾ 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. 

 
:സി6-8753/2021 15-09-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി  െചറേശരിഭാഗം മറിയിൽ

െകാടതറ പടിഞാറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ചവറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ജി  ബാബ ,  െചറേശരിഭാഗം  മറിയിൽ

െകാടതറ പടിഞാറതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ചവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   18-03-1976 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം

ഭർതാവം മകൾ ബാലൻ ,മാധവൻ ആചാരി ,രാമചനൻ ആചാരി ഓമനകടൻ ,പരേമശ്രൻ ആചാരി ,സരസ്തി സകമാരി

എനിവർ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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  േവണ ഭരതാവ 56

2 വിപിൻ േവണ മകന 32

3 വിദ് എസ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹിദായത് ഭാര് 51

2 െഷഫീന എ മകള 33

3 ഷംനാദ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:സി6-9061/2021 22-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കലേശഖരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരികമാർ എസ  നീലികള

ം  മറിയിൽ ലകി വിലാസം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലേശഖരപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന എസ , നീലികളം മറിയിൽ ലകി

വിലാസം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കലേശഖരപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവ

കാശ 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. 

 
:സി6-9740/2021 28-09-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ പി എൻ

പാലകതറ  വീടിൽ      വടകംതല   േമക്  മറിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകംതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന കർമചനൻ പി ജി

, പാലകതറ വീടിൽ വടകംതല േമക് മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   വടകംതല േകാലിയേകാട , നറനാട, കിഴേക

കലട, മൺേടാതരത്  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം 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. 

1 തങമ മകള 67

2 ബാബ മകന 63

3 െചലമ മകള 78

4 രവീനൻ (മരണെപട മകൾ
സരസ്തിയെട മകൻ )

പൗതൻ 55

5 വിേനാദ (മരണെപട മകൻ പരേമശ്രൻ
ആചാരിയെട മകൻ )

പൗതൻ 40

6 വിമൽ         ( ടി  ) പൗതൻ 34

7 വിജി ജേയഷ ആചാരി  (ടി മകൾ പൗതി 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന എസ ഭാര് 47

2 നവീൻ എച് മകന 16

3 അശ്ിൻ എച് മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കർമചനൻ പി ജി മകന 67

2 കമലാേദവി പി വി മകള 65

9788 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:സി6-9291/2021 29-09-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽറഹമാൻ കഞ്

പനചമടിൽ തറയിൽ വീടിൽ  വടകംതല േമക്  മറിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകംതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എ സഫിയാബീവി ,

പനചമടിൽ തറയിൽ വീടിൽ വടകംതല േമക് മറിയിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   വടകംതല ,ഓചിറ തഴവ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 04-01-2010 -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. 

 

3 ഷീല പി വി മകള 62

4 സഭാഷ ചനൻ പി ജി മകന 55

5 ശീേദവി വി മകള 53

6 പതാപ ചനൻ പി ജി മകന 51

7 താരാേദവി വി മകള 48

8 വിനയചനൻ മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ സഫിയ ബീവി ഭാര് 80

2 ആമിന ബീവി എ മകള 60

3 സലീം എ െക മകന 57

4 സീനത് എ മകള 53

5 രജീന ബീവി എ മകള 45
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:സി6-9698/2021 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ആലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭാഷ  ശായികാട മറിയിൽ

കവിണതറയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േലജ , ശായികാട മറിയിൽ കവിണതറയിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:സി6-9166/2021 22-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാരി  ഗീഷം വീടിൽ വടത

റ മറിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സേരഷകമാർ എസ , ഗീഷം വീടിൽ വടതറ മറിയിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   ചവറ, േതവലകര  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാവ ജീവിചിരിപണ്. പിതാവ

ജീവിചിരിപിലാതതാണ.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 േലജ ഭാര് 47

2 സബിൻ എസ മകന 27

3 മായ മകള 24

4 ഈശ്രി അമ 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷകമാർ എസ ഭരതാവ 53

2 ഗീഷ വി എസ മകള 25

3 േരഷ വി എസ മകള 18
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി6-2643/2021 06-02-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ആലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. േഗാപിനാഥൻ  അമതപരി

മാതാഅമതാനനമയി  മഠം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ആലപാട  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  ഇ.പി.  മീനാകികടി,  അമതപരി

മാതാഅമതാനനമയി മഠം, േബാധിപിച അേപക   ആലപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 
:സി6-11296/2021 21-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. രാമചനൻ ആർ. െക. ഭവന

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനമന വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേനാജ. എം. ആർ, ആർ. െക. ഭവനം, േബാധിപിച അേപക   പനമന വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് എം. മഹിളാമണി, മാതാപിതാകൾ എനിവർ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:സി6-11317/2021 11-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ േജാർജ പാവിളയി

ൽ  ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ.പി. മീനാകികടി ഭാര് 69

2 ഹരീഷ. ഇ. പി മകന 50

3 മായ. ഇ. പി മകള 48

4 ഇ. പി. സീതാലകി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിേനാജ. എം. ആർ മകന 34
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സർടിഫികറിനായി   വടകംതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എലിസബത്. എം. െക , പാവിളയിൽ ഹൗസ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മതാപിതാകൾ 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. 

 
:സി6- 11318/2021 04-10-2021
 
  കരനാഗപളി  താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.  രാേജനൻ നായർ

കാഞിരേവലിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകംതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി. ആർ, കാഞിരേവലിൽ, േബാധിപിച അേപക

വടകംതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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. 

 
:സി6-11336/2021 05-05-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   കലേശഖരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയാഉമ പതകാട്

പടീറതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കലേശഖരപരം  വിേലജില     മകള  നസീമ,  പതകാട്  പടീറതിൽ,  േബാധിപിച  അേപക

കലേശഖരപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2015  -ല മരണെപടതായം   നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ, മാതാപിതാകൾ എനിവർ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച

് 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 എലിസബത്. എം. െക ഭാര് 74

2 അനിതാ േജാസഫ മകള 49

3 അനപ േജാർജ േജാസഫ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി. ആർ ഭാര് 62

2 ശീജിത.  എസ മകള 41

3 ശീജിത്. ആർ മകന 37

4 ശീജിഷ. എസ മകള 33
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:സി6-11339/2021 20-10-2021
 
  കരനാഗപളി  താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാംശങർ വിളയത്  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ചവറ വിേലജില    ഭാര് നിത്. എസ.എച്, വിളയത് വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   ചവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2021  -ല

മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ

ജീവിചിരിപണ്.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവ

കാശ 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. 

 
:സി6-11353/2021 21-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലമ. പി  മണാകാട് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനമന വിേലജില   പേരതയെട മകന രജികമാർ. എസ, മണാകാട് വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   പനമന വിേലജ

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

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

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ, മാതാപിതാകൾ, മകൻ പസനകമാർ എനിവർ ജീവിചിരിപിലാതതാണ. ടി

മയരി.  എം മരണെപട മകൻ പസനകമാറിൻ്െറ മകളാണ.  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 നസീമ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിത്. എസ.എച് ഭാര് 35

2 ശിഖ. എൻ. എസ മകള 11

3 ശരൺ ശ്ാം. എൻ. എസ മകന 7

4 ശാനമ. െജ അമ 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പദമകമാർ. എസ. പിള മകന 57

2 സേനാഷമാർ. എസ മകന 54

3 രജികമാർ. എസ മകന 48

4 മയരി. എം പൗതി 21

02th November 2021Revenue Department9793
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി6--11454/2021 18-10-2021
 
  കരനാഗപളി  താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽ െകാചമലയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നീണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ആനനകമാരി,  െകാചമലയിൽ, േബാധിപിച അേപക   നീണകര വിേലജ

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

08-2021  -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. 

 
:സി6-11455/2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീവൻ. എസ െകാചമലയി

ൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നീണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേരാജം, െകാചമലയിൽ, േബാധിപിച അേപക   നീണകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -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. 

 
:സി6-11187/2021 12-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനനകമാരി ഭാര് 48

2 വിഷ. എസ മകന 25

3 വിനീത. എ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജം. ആർ ഭാര് 61

2 സ്പ. എസ മകള 41

3 ൈവശാഖൻ. എസ മകന 37

4 ഷിൻേറാ മകന 39
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 കരനാഗപളി താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻപിള െപരംേതാടിൽ

ഹൗസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലജകമാരി , െപരംേതാടിൽ ഹൗസ, േബാധിപിച

അേപക   െതകംഭാഗം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ, മകൻ അരൺകമാർ എനിവർ ജീവിചിരിപില.

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  5 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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. 

 
:സി6-11285/2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   െതാടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ ശീനിലയം എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതാടിയര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഞകടി അമ, ശീനിലയം, േബാധിപിച അേപക   െതാടിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2021 -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. 

 
:സി6-11269/2021 16-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജസിൻ മേണൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപിഅമ അമ 85

2 ൈഷലജകമാരി ഭാര് 56

3 അനപ കമാർ. സി മകന 36

4 ആതിര മകള 31

5 വിദ് മകെന ഭാര് 29

6 ആദവ അരൺ പൗതൻ 5

7 ആദിവ അരൺ പൗതൻ 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞകടി അമ ഭാര് 75

2 ഉഷാകമാരി മകള 52

3 ദിേനശകമാർ മകന 48

4 ആശാകമാരി മകള 45

5 ൈഷലജ മകള 43
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പേരതനെറ ഭാര് അനിത വർഗീസ, മേണൽ , േബാധിപിച അേപക   ചവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപണ്.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവ

കാശ 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--11650/2021 21-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പാവമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷപിള പനപാവിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാവമ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രതീഷ കമാർ, പനപാവിൽ, േബാധിപിച അേപക   പാവമ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത വർഗീസ ഭാര് 35

2 ഡാനി െജസിൻ മകന 11

3 ഡാസ ലിൻ േമരി മകള 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി അമ ഭാര് 64

2 അനിൽകമാർ മകന 41

3 രഞിത് കമാർ മകന 39

4 രതീഷ കമാർ മകന 37
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:C6-11409/2021 20-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   െതാടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ. ജി  കളീകൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െതാടിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതിക, കളീകൽ, േബാധിപിച അേപക   െതാടിയര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതനെറ  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകമാരി അമ 84

2 ലതിക. എസ ഭാര് 52

3 സധീഷ. െക. എസ മകന 31

4 ലതീഷ. െക.എസ മകന 26
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി6-11773/2021 27-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ. ഇ  വിളയിൽ വീടി

ൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതവലകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗാമതി, വിളയിൽ വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   േതവലകര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം. േഗാമതി ഭാര് 80

2 ജി. പസനകമാരി മകള 63

3 റി. ചനബാബ മകന 62

4 ജി. ലീലാമ മകള 59

5 ജി. ശങരൻകടി മകന 57

6 മണിയമ. ജി മകള 58

7 റി. പദമകമാർ മകന 46
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി6-7622/2021 02-08-2021
 
  കരനാഗപളി  താലകില   ഓചിറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ നമതിരി  സി  വി

ചങൻകളങര  മറിയിൽ  ചനമനപതൻമഠം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള സരസ്തി അനർജനം  േബാധിപിച

അേപക   ഓചിറ,വയലാർ കിഴക്  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-02-2008-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

പേരതൻ ആദ് ഭാര്യിലള ബനം നിയമപരമായി േവർെപടതിയടളതാണ  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. 

 
:സി6-7607/2021 05-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽസി െററി  േമകാട മറിയിൽ രാജ

ു ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ െററി   േബാധിപിച അേപക   പനമന,ചവറ,തഴതല  എനീ വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 11-05-2021-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 സരസ്തി അനർജനം മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െററി ഭരതാവ 88

2 വത മകള 60

3 േമവീസ മകള 59

4 ആൻ്റണി മകന 57

5 മീരെടറി മകള 55

6 രാജെടറി മകന 52

7 മാതയെടറി മകന 48
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:സി6-7336/2021 27-07-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതി െക  കളരി മറിയിൽ

േകാടേകാട്  െതകതിൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള പവീണ രാമചനൻ  േബാധിപിച അേപക   പനമന വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറംപരിേശാധിചതില ടിയാന   02-02-

2021-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. 

 
:സി6-7335/2021 27-07-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ  കളരി  മറിയിൽ

േകാടേകാട ്  െതകതിൽ  വടകതിൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള പവീണ രാമചനൻ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2019-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  ഭാര്യം 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. 

 
:സി6-6962/2021 19-07-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാവാകഞ് എം  മകനപരം മറിയി

ൽ ൈതകടതിൽ പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  ഭാര്  പാതമാകഞ്   േബാധിപിച  അേപക    ചവറ,

അയണിേവലികളങര, േപാരവഴി   എനീ വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  18-11-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പേശാഭ ചനൻ സി ആർ മകന 35

2 പജീഷ ചന സി ആർ മകന 33

3 പവീണ രാമചനൻ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പേശാഭ ചനൻ സി ആർ മകന 35

2 പജീഷ ചനൻ സി ആർ മകന 33

3 പവീണ രാമചനൻ മകള 29
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ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി6-6955/2021 19-07-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ  േമമന മറിയിൽ ചാലംപാട

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  രാജമ  േബാധിപിച അേപക   ഓചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-09-2020-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. 

 
:സി6-2686/2021 06-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജലാലദീൻ കഞ് എം  േമമന മറിയി

ൽ പനചമടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് റംലത്ബീവി േബാധിപിച അേപക   ഓചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-05-2014-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമാകഞ് ഭാര് 60

2 െഷർമിള റി വി മകള 39

3 ഷാരിജ റി വി മകള 36

4 ഷാഫിറ റി വി മകള 32

5 ഷാജഖാൻ റി വി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ ഭാര് 54

2 സര് സേരനൻ മകള 34

3 ആര് സേരനൻ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംലത്ബീവി ഭാര് 57

2 മഹമദ െഷരീഫ മകന 40

3 െഷമീമ മകള 36
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:സി6-6250/2021 07-07-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘകമാർ  കളരി മറിയിൽ ചകനാ

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ലളിതമ  േബാധിപിച അേപക   പനമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-03-2021-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. 

 
:സി6-6300/2021 07-07-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   തഴവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക അപകടൻ  കടതർ മറിയി

ൽ കഠേശരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ഓമന േബാധിപിച അേപക   തഴവ, െതാടിയർ, അയണിേവലികളങര എനീ

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-12-2020-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. 

 
:സി6-6578/2021 12-07-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കലേശഖരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻപിള  നീലികള

ം  മറിയിൽ  കമലാഭവനം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് െജ കമലാഭായിപിള  േബാധിപിച അേപക   കലേശഖരപരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

4 മഹമദ സാലിഹ െജ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതമ ഭാര് 55

2 നന ആർ കമാർ മകന 24

3 സമതി ആർ കമാർ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 69

2 ൈഷനി മകള 49

3 ഷാജി മകന 47

4 ഷിജ മകന 45
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ടിയാന    24-02-2016-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 െജ കമലാഭായിപിള ഭാര് 80

2 അേജായികമാർ ജി മകന 54

3 ഉേമഷ ജി മകന 46
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി6-6683/2021(2) 14-07-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താരാഭായി അമ ജി  പായികഴ

ി  മറിയിൽ  ശീപദമം  വീടിൽ    എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള വിജയലകി റി സി  േബാധിപിച അേപക  െതാടിയർ, ഓചിറ

എനീ  വിേലജ  ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ    02-05-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം 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. 

 
:സി6-6936/2021 19-07-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ആദിനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ ആർ  പനകളം മറിയി

ൽ മഠതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന അനരാജ ആർ  േബാധിപിച അേപക   ആദിനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-04-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതെൻറ  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ  ജീവിചിരിപില  ൈമനറായ  അനരാജ  ആർ  പേരതെൻറ  സേഹാദരൻ  രവീനെൻറ

സംരകണയിലാണ  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 വിജയലകി റി സി മകള 48

2 രാജലകി റി സി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനരാജ ആർ മകന 17
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി6-6844/2021 15-07-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി െക  മലേകരി മറിയിൽ

വലിയമഠതിൽ  വീടിൽ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് രമണി െക േബാധിപിച അേപക   വടകംതല വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021-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. 

 
:സി6-6841/2021 14-07-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  നീണകര മറിയിൽ

െസബാസ്ൻ  മനിരം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് െവേറാണിക േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക   നീണകര,

മങാട എനീ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-04-2021-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. 

 
:സി6-8323/2021 25-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവാനനൻ െക  നീണകര മറിയി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി െക ഭാര് 62

2 ആര് വി എസ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െവേറാണിക േജാസഫ ഭാര് 62

2 െസബാസ്ൻ േജാസഫ മകന 42

3 എലിസബത് ൈഷനി മകള 38

4 േമരി ഡയാന േജാസഫ മകള 34
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ൽ ശിവാനന വിലാസം  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ െക  േബാധിപിച അേപക   നീണകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2021-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 ജയശീ െക ഭാര് 63

2 ശിവശീതൾ മകള 29

3 ശിവസതൻ എസ മകന 25
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി-6936/2021  19-06-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ആദിനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീനകമാരി  പനകളം മറിയിൽ

മഠതിൽ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന അനരാജ ആർ േബാധിപിച അേപക   ആദിനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ     18-04-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  പിതാവ മരണെപടിടളതം മാതാവ ജിവിചിരിപളതമാണ ൈമനറായ അനരാജ ആർ പേരതെൻറ സേഹാദൻ

രവീനെൻറ  സംരകണയിലമാണ    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 അനരാജ ആർ മകന 17
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി6-9406/2021 24-09-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദകടി ഇ  മടപളി മറിയിൽ

കളീയതറയിൽപടിഞാറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ചവറ  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സീനത്  ബീവി  ,  മടപളി  മറിയിൽ

കളീയതറയിൽപടിഞാറതിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   ചവറ ആലപഴ െവസ് എനീ വിേലജഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് ബീവി ഭാര് 60

2 അബൾസലീം എച് മകന 43

3 അബൾ റഹീം മകന 41

4 അബൾ ഷകർ മകന 38

5 സലീന മകള 36
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