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NOTICE

 
നമര:സി6-13057/2021 19-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി. ശാരദാമ അഞലിേചാല മ

റി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനമന വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീേലഖ. സി. എസ, അഞലിേചാല മറി, േബാധിപിച അേപക   പനമന വിേലജ

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

02-2021  -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. 

 
നമര:സി6-13059/2021 16-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബമണ്ൻ മണിമനിരം വീട

വടകംമറിേമക് മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വടകംതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  വിജയമ, മണിമനിരം  വീടവടകംമറിേമക്  മറിയിൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2021 -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. 

 
നമര:സി6-7810/2020(1) 22-09-2020
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിതകമർ. സി. എസ മകന 66

2 സി.എസ. ശീകമാർ മകന 65

3 സി. എസ. ജയശീ മകള 62

4 ശീേലഖ. സി. എസ മകള 58

5 ഗിരിജ. സി. എസ മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ ഭാര് 57

2 അർചന സബമഹണ്ൻ മകള 32
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  കരനാഗപളി  താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ.  ശീധരൻ പിള

െചടിേശരിൽ വീടിൽമളികാല മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതവലകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സി. എസ. അനിൽകമാർ, െചടിേശരിൽ

വീടിൽമളികാല മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   േതവലകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.    പേരതനെറ  ഭാര്

ലളിതാഭായി,  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:സി6-7810/2020(2) 06-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിതാഭായി െചടിേശരിൽ 

മളികാല മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതവലകര വിേലജില   പേരതയെട മകന സി. എസ. അനിൽകമാർ, െചടിേശരിൽ മളികാല

മറിയിൽ,  േബാധിപിച അേപക   േതവലകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ എൻ. ശീധരൻ പിള,

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:സി6-12918/2021 09-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െബനറ് േജാൺ പതൻ വീടിൽ

േമകാട മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പനമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജാക്ലിൻ െബനറ്,  പതൻ വീടിൽേമകാട മറിയിൽ,

േബാധിപിച അേപക   പനമന 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 ജീവിചിരിപില അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി. എസ. േമാഹൻകമർ മകന 56

2 സി. എസ. അനിൽകമാർ മകന 53

3 സി. എൽ. ഉഷാകമാരി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി. എസ. േമാഹൻകമർ മകന 56

2 സി. എസ. അനിൽകമാർ മകന 53

3 സി. എൽ. ഉഷാകമാരി മകള 49
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി6-12886/2021 17-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിംകടി നൗഷാദ മൻസിൽ വീടി

ൽ കളങരഭാഗം മറിയിൽചവറ വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലലാകഞ്, നൗഷാദ മൻസിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതനെറ 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:സി6-12870/2021 17-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാർ. ബി  ലകി ഭവനംമഠത

ിൽ കാരാണ മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഓചിറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയലകി. എൽ, ലകിഭവനംമഠതിൽ കാരാണ മറിയിൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പിതാവ ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  ക

മ 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 ജാക്ലിൻ െബനറ് ഭാര് 51

2 എയഞൽ െബനറ് മകള 28

3 എയഞലീന കാതറീൻ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലലാകഞ് ഭാര് 68

2 നൗഷാദ മകന 52

3 നിസാേമാൾ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി. എൽ ഭാര് 45

2 ആരതി. െജ. എസ മകള 17

3 അനപമ. െജ. എസ മകള 12

4 കാനിമതി മാതാവ 88
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നമര:സി6-4576/2021(2) 12-10-2021
 
  കരനാഗപളി  താലകില   ആലപാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതി  കനിൽ വീടിൽ

െചറിയഴീകൽ തറയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ആലപാട  വിേലജില   പേരതയെട  മകന രമണൻ,  കനിൽ വീടിൽെചറിയഴീകൽ തറയിൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2019 -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. 

 
നമര:സി6-12649/2021 10-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവപിള. പി. െക ശീൈകലാസം

വീടിൽവയനകം മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഓചിറ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹരികമാർ,  ശീൈകലാസം വീടിൽവയനകം മറിയിൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതനെറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം മകൻ ജയകഷനം

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:സി6-5163/2020 19-06-2020
 
 കരനാഗപളി താലകില   െതാടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനമതിയമ അേശാകമനിരം

േവങറ  െതാടിയർ  േനാർത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയണീേവലികളങര വിേലജില മര. െതക് പറമിൽ വീടിൽ പേരതയെട മകള

സധാമണി,  േബാധിപിച അേപക   െതാടിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ മകള 53

2 രമണൻ മകന 50

3 ഗീത മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരികമാർ. െക മകന 51

2 ദീപി. വി.  ആർ മകെന ഭാര് 44

3 േമഘാ കഷൻ പൗതി 18
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അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതയെട ഭർതാവ, മാതാപിതാകൾ,

മകൻ അേശാക കമാർ, മകൾ ജയമണി 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 ഗിരിജാമണി മകള 56

2 സധാമണി മകള 51

3 ആതിര പൗതി 27

4 അഭിേഷക പൗതൻ 23

5 അരൺകമാർ പൗതൻ 33

6 അഖിൽ പൗതൻ 30

7 അശ്തി പൗതി 27
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-13083/2021 19-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലസിത കമാരി ചിേറഴത് വീടിൽ 

മകനപരം മറിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില   പേരതയെട മകന അഭിജിത. എസ, ചിേറഴത് വീടിൽ മകനപരം മറിയിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ, മാതാപിതാകൾ എനിവർ ജീവിചിരിപില.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി6-13084/2021 20-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   തഴവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ. െക ഇയാനത് േമകതിൽ

മിഥനം  വീടിൽ  തഴവ  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തഴവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജി.ജി.ധരൻ , ഇയാനത് േമകതിൽ മിഥനം

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തഴവ 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.

 ൈ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 അഭിജിത. എസ. കമാർ മകന 27

2 അനഘ. എസ. കമാർ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജി.ജി.ധരൻ ഭാര് 50

2 ധനശീ. ബി. ആർ മകള 21

3 ധനഷേദവ. ബി. ആർ മകന 13
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-13106/2021 15-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉലാസ. എസ പനയൽ കിഴകതിൽ

വീടിൽവലിയകളങര  മറിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓചിറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജനി. എസ, പനയൽ കിഴകതിൽ വീടിൽ

വലിയകളങര മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   ഓചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ പിതാവ ജീവിചിരിപളതം

മാതാവ  ജീവിചിരിപിലാതതമാണ  ൈ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 രജനി. എസ ഭാര് 43

2 ദിനക മകന 15
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-13109/2021 22-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി. എൻ പറയനെറ െതകതിൽ

വീടിൽനടവത്േചരി  മറിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലഷാജി, പറയൻ്െറ െതകതിൽ വീടിൽ

നടവത്േചരി മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   പനമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2019 -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:സി6-13110/2021 19-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ. ബി  േദവിക നിവാസ

േമകാട മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപ. എ, േദവിക നിവാസേമകാട മറിയിൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലഷാജി ഭാര് 50

2 അസമാബീവി മാതാവ 73

3 ഷഫീക്. എസ മകന 29

4 ഷഹ ഷാജി മകള 20

5 ഷാന ഷാജി മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ. എ ഭാര് 38

2 േദവിക വിജയൻ. ഡി മകള 19

3 േദവിശീ വിജയൻ മകള 16
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി  6 -7770/ 2021 05-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ  േകാലം മറിയിൽ വിഷണ

ഭവനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനമന വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വിജയൻ , ടി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനമന

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-06-2021  -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 വിജയൻ ഭരതാവ 67

2 വിഷണരാജ മകന 36

3 ലക്മി മകള 34
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ kn6˛8099/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 18.

2021 sk]v‰w_¿ 14˛mw XobXnbnse 36˛mw  \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III)
I-Ωo -j -W-td‰ v Hm^v  em‚ v dh\yq kπnsa‚dn hn`mKØn¬ t]Pv  \º¿ 7332˛¬
{]kn≤s∏SpØnbn´p≈ ]ckyØn¬ ‘]∑\ hnt√Pn¬ Nn‰q¿ apdnbn¬ Aw_n¬
]pØ≥ ho´n¬’ F∂Xv ‘]∑\ hnt√Pn¬ Nn‰q¿ apdnbn¬ Aw_n¬ ho´n¬’ F∂v
Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ kn6˛8325/2021. 2021 \hw-_¿ 22.

2021 HIvtSm_¿ amkw 19˛mw XobXnbnse 41˛mw  \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III)
I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 8348˛¬ {]kn≤s∏SpØnbn´p≈
]ckyØn¬ “Hma\bΩ Ipfßc`mKw apdnbn¬ Cµohcw ho´n¬” F∂Xv
“Hma\bΩ ]pXp°mSv apdnbn¬ Ipcphn°n\m¬ ho´n¬” F∂v Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Icp\mK∏≈n. Xl-io¬Zm¿.
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ kn6˛8099/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 18.

2021 sk]v‰w_¿ 14˛mw XobXnbnse 36˛mw  \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III)
I-Ωo -j -W-td‰ v Hm^v  em‚ v dh\yq kπnsa‚dn hn`mKØn¬ t]Pv  \º¿ 7332˛¬
{]kn≤s∏SpØnbn´p≈ ]ckyØn¬ ‘]∑\ hnt√Pn¬ Nn‰q¿ apdnbn¬ Aw_n¬
]pØ≥ ho´n¬’ F∂Xv ‘]∑\ hnt√Pn¬ Nn‰q¿ apdnbn¬ Aw_n¬ ho´n¬’ F∂v
Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ kn6˛8325/2021. 2021 \hw-_¿ 22.

2021 HIvtSm_¿ amkw 19˛mw XobXnbnse 41˛mw  \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III)
I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 8348˛¬ {]kn≤s∏SpØnbn´p≈
]ckyØn¬ “Hma\bΩ Ipfßc`mKw apdnbn¬ Cµohcw ho´n¬” F∂Xv
“Hma\bΩ ]pXp°mSv apdnbn¬ Ipcphn°n\m¬ ho´n¬” F∂v Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Icp\mK∏≈n. Xl-io¬Zm¿.

30th November 2021Revenue Department14429
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