compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in
printing.kerala.gov.in

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI
Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE
ആധികാരികമായി ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY
െചാവ, 2022 െഫ്ബുവരി 08

Tuesday, 08th February 2022
1197 മകരം 25

1943 മാഘം 19

25th Makaram 1197

19th Magha 1943

വാല്ം 11

നമര

Vol. XI

No.

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©
േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA
2022

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

6

4673

Revenue Department

08th February 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________

Kollam District
Karunagappally Taluk
NOTICE

22-01-2022

നമര:സി6-1235/2022

കരനാഗപളി താലകില പനമന വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സേരനൻ. എൻ തറയിൽ വീടിൽ
ചിറർ മറിയിൽ െപാനന എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പനമന വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് വസന, തറയിൽ വീടിൽ ചിറർ മറിയിൽ െപാനന, േബാധിപിച
ച അേപക പനമന വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-05-2006 -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
1
വസന
2
സരാജ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
61
40

21-01-2022

നമര:സി6-1230/2022

കരനാഗപളി താലകില പനമന വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അബൽ അസീസ് നടവിൽ
േതാണതറ േപാരകര മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പനമന വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ൈസനബ, േതാണതറ േപാരകര
മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക പനമന വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-12-2020 -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
1
2
3
4
5

േപര
ൈസനബ
അനീസ. എ
അൻസാർ. എ
അസീന. എ
ൈസനബ കഞ്

നമര:സി6-1213/2022
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകള
മാതാവ

വയസ
56
35
33
32
79

15-01-2022
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കരനാഗപളി താലകില ചവറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മാൽകം േജാസഫ വിളയാടയത്
വീടിൽ(ൂെബൽസ) േമനാമളി, ചവറ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായ
ി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ചവറ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േമരിസസി മാൽകം, വിളയാടയത്
വീടിൽ(ൂെബൽസ) േമനാമളി, ചവറ , േബാധിപിച അേപക ചവറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-12-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ
മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. ൈമനര താെഴയള ലിസില കമ നമര 1 നെറ സംരകണതിലാണ. 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.
കമ നമര
1
േമരിസസി മാൽകം
2
അസിൻസ മാൽകം
3
േജായൽ മാൽകം

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
44
20
14

15-01-2022

നമര:സി6-1048/2022

കരനാഗപളി താലകില അയനിെവളികളങര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഹമീദ കഞ്
ൈകതവനവിളെതകതിൽ േകാഴിേകാട േമകം മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അയനിെവളികളങര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര്
ൈസനബാബീവി, വിളയിൽ പടീറതിൽ േകാഴിേകാട േമകം മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക അയനിെവളികളങര വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1604-2008 -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
1
2
3
4
5

േപര
ൈസനബാബീവി
സലീന
അബൽ സലീം
സലജ
സലീഹ

നമര:സി6-1033/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകള
മകള

വയസ
62
45
43
34
35

17-01-2022

കരനാഗപളി താലകില ഓചിറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അബൽ ഹകീം. ഇ ഷിഹാൻ
മൻസിൽ(െകായപളിൽ) ചങൻകളങര മറിയിൽ ഓചിറ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഓചിറ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സീനത്, ഷിഹാൻ
മൻസിൽ(െകായപളിൽ) ചങൻകളങര മറിയിൽ ഓചിറ, േബാധിപിച അേപക ഓചിറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-12-2021 -ല
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതനെറ മാതാപിതകൾ 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
1
സീനത്
2
ഷഹാന
3
ഷിഹാൻ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
49
26
23

18-01-2022

നമര:സി6-1185/2022

കരനാഗപളി താലകില ഓചിറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അനന. ആർ നിർമാല്ം വീടിൽ
വയനകം മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ഓചിറ വിേലജില പേരതനെറ മാതാവ വിജയമ, നിർമാല്ം വീടിൽ വയനകം മറിയിൽ , േബാധിപിച
ച അേപക ഓചിറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പിതാവ ജീവിചിരിപണ്. 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.
കമ നമര
1
മന്. എ. മേനാജ
2
വിജയമ. െക

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മാതാവ

വയസ
19
56

22-12-2021

നമര:സി6-15068/2021(A)

കരനാഗപളി താലകില താഴവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജബാർ. എം പറമിൽ െതകതിൽ
കടതർ മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി താഴവ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സീനത്, പറമിൽ െതകതിൽ കടതർ മറിയിൽ, േബാധിപിച
അേപക താഴവ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ പിതാവ ജീവിചിരിപില.. പേരതൻ ആദ്ഭാര്യമായള വിവാഹ ബനം
േവർെപടതിയിടളതം ടിയാൾ മരണെപടിടളതമാണ. 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
1
സീനത്
2
േസാഫിയ

േപര

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

വയസ
58
41
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3
4
5
6

നിസ
നജി
െനസി
ജമീല

മകള
മകള
മകള
മാതാവ

37
36
31
83

25-01-2022

നമര:സി6-1367/2022

കരനാഗപളി താലകില പനമന വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സത്ൻ. സി അനഭവനം ചിറർ
മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പനമന വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് അനിത, അനഭവനം ചിറർ മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക
പനമന വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-01-2022 -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
1
അനിത
2
അനപ
3
േരഷ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
54
24
25

24-01-2022

നമര:സി6-1379/2022

കരനാഗപളി താലകില ചവറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലീല. െജ പതൻകാവിൽ കിഴകതിൽ
മകനപരം മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ചവറ വിേലജില പേരതയെട മകള ദീപ. റി, പതൻകാവിൽ കിഴകതിൽ മകനപരം മറിയിൽ ,
േബാധിപിച അേപക ചവറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭർതാവ, പിതാവ എനിവർ ജീവിചിരിപില.മാതാവ
ജീവിചിരിപണ്. 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
1
ദിലീപ. റി
2
ദീപ. റി
3
ദീപ. റി

േപര

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

വയസ
38
36
34

4677

Revenue Department

08th February 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________

Kollam District
Karunagappally Taluk
NOTICE

31-01-2022

നമര:സി6-1704/2022

കരനാഗപളി താലകില കലേശഖരപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഫാതിമബീവി മപടിൽ
ആദിനാട വടക് മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കലേശഖരപരം വിേലജില പേരതയെട മകന അബൽ നാസർ, മപടിൽ ആദിനാട വടക് മറിയിൽ,
േബാധിപിച അേപക കലേശഖരപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകൾ, ഭർതാവ
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
1
2
3
4
5

േപര
അബൽ നാസർ
അബൽ ലതീഫ
നബീസത് ബീവി
മംതാസ
ആബിദ ബീവി

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകള
മകള
മകള

വയസ
60
56
53
49
47

20-12-2021

നമര:സി6-1673/2022

കരനാഗപളി താലകില തഴവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശങരപിള ധനീഷ ഭവനം
െതകംമറിേമക് മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി തഴവ വിേലജില പേരതനെറ മകന ധനീഷ, ധനീഷ ഭവനം െതകംമറിേമക് മറിയിൽ, േബാധിപിച
അേപക തഴവ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-03-2019 -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.
കമ നമര
1
ധനലകി
2
ധനീഷ
3
ധന്

േപര

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/
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വയസ
39
37
34
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29-01-2022

നമര:സി6-1668/2022

കരനാഗപളി താലകില െതാടിയര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജാനകി അമ പേതത്
വീടിൽ പലിയർ വഞിെതകമറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െതാടിയര വിേലജില പേരതയെട അനനിരവൻ ശിവൻപിള , അനിൽ ഭവനം
പലിയർ വഞിെതകമറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക െതാടിയര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-02-2003 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭർതാവ,
മാതാപിതാകൾ , ഏകസേഹാദർൻ 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
1
2
3
4

േപര
ശിവൻപിള
രാേജനൻ പിള
മണികടൻ പിള
രാധാമണിയമ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
അനനിരവൻ
അനനിരവൻ
അനനിരവൻ
അനനിരവൾ

വയസ
65
57
52
53

31-01-2022

നമര:സി6-1663/2022

കരനാഗപളി താലകില െതാടിയര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഗേണശൻ വരേമൽ
െതകതിൽ െതാടിയർ േനാർത്മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െതാടിയര വിേലജില പേരതനെറ മാതാവ മണി, വരേമൽ െതകതിൽ െതാടിയർ
േനാർത്മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക െതാടിയര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-05-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ 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.
കമ നമര
1
മണി

േപര

നമര:സി6-1634/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ

വയസ
65

27-01-2022

കരനാഗപളി താലകില ആലപാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ബാബ വിഷ ഭവനം അഴീകൽ
മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ആലപാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന, വിഷ ഭവനം അഴീകൽ മറിയിൽ , േബാധിപിച
അേപക ആലപാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-09-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ
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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
1
േശാഭന
2
വിഷ
3
അശ്തി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
58
30
28

17-01-2022

നമര:സി6-1508/2022

കരനാഗപളി താലകില ചവറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക. പി. നഹാസ നഹാസ
മൻസിൽ(േകാളേശരിൽ) ചവറ മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
ചവറ വിേലജില
പേരതനെറ ഭാര് ൈലലാമണി, നഹാസ
മൻസിൽ(േകാളേശരിൽ) ചവറ മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക ചവറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-12-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ
പിതാവ 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.
കമ നമര
1
ൈലലാമണി
2
അദബി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മാതാവ

വയസ
49
86

28-01-2022

നമര:സി6-1479/2022

കരനാഗപളി താലകില ചവറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജയപാലൻ. െജ ജേയഷ ഭവനം
േതാടിനവടക മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ചവറ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ, ജേയഷ ഭവനം േതാടിനവടക 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. 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
1
ഉഷ
2
ജേയഷ
3
രതീഷ. െജ

േപര
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
58
38
35
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17-01-2022

നമര:സി6-1460/2022

കരനാഗപളി താലകില നീണകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ബാഹേലയൻ കഞപിള
േവടതറയിൽ വീടിൽ നീണകരമറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കഷപരം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സ്ർണലത, അരമന വീടിൽ കാപിൽ േമക്
കഷപരം, േബാധിപിച അേപക നീണകര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-08-2008 -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
1
2
3
4

േപര
സ്ർണലത
സമ അേശാകൻ
സസി
ബി. എസ. സരൻ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മകന

വയസ
91
68
65
64

20-01-2022

നമര:സി6-1391/2022

കരനാഗപളി താലകില ചവറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സപഭ മരളി കമലാമനിരം
കരിശിൻമട ചവറ മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ചവറ വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ മരളീ ഭാസരൻ, കമലാമനിരം കരിശിൻമട
ചവറ മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക ചവറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-12-2021 -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
1
മരളീ ഭാസരൻ
2
പീതി ജയദാസ
3
പീയ സനിൽകമാർ

േപര

നമര:സി6-384/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകള
മകള

വയസ
74
44
42

06-01-2022

കരനാഗപളി താലകില പനമന വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സരസരാജൻ ജയഭവൻ വീടിൽ ചിറ
ൂർ െപാനനയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പനമന വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ, ജയഭവൻ വീടിൽ ചിറർ െപാനനയിൽ, േബാധിപിച
അേപക പനമന വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
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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
1
ഷീബ
2
സന. എസ
3
സജ. എസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
36
08
04

30-12-2021

നമര:സി6-52/2022

കരനാഗപളി താലകില പനമന വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാജേശഖരൻ പിള ആശാമനിരം
വീടിൽ പനന മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പനമന വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സരസമ, ആശാമനിരം വീടിൽ പനന മറിയിൽ , േബാധിപിച
ച അേപക പനമന വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-08-2016 -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
1
സരസമ
2
ആശാരാജൻ

േപര
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള

വയസ
66
31
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Kollam District
Karunagappally Taluk
NOTICE

02-02-2022

നമര:സി6-1764/2022

കരനാഗപളി താലകില െതാടിയര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സി.എൻ. ബാലകഷൻ
കളരിവടകതിൽ പലിയർവഞി വടകംമറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വവിധം ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െതാടിയര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് കഷകമാരി,
കളരിവടകതിൽ പലിയർവഞി വടകംമറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക െതാടിയര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-05-2016 -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
1
2
3
4

േപര
കഷകമാരി
ആതിര ബാലകഷൻ
അർചന ബാലകഷൻ
അനന ബാലകഷൻ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മകന

വയസ
54
31
27
25

28-01-2022

നമര:സീ6-1739/2022

കരനാഗപളി താലകില കാപന വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഗാപാലകഷൻ മധ െകാനേകാട
് തറയിൽ കാപനകിഴക് മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാപന വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ലീനേദവി. റി , െകാനേകാട് തറയിൽ
കാപനകിഴക് മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക കാപന വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-03-2021 -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
1
2
3
4

േപര
രാജൻ. െക
ലീനേദവി. റി
ഷാമിലി മധ
ഷാലിമ. എൽ. മധ
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
72
48
23
18
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02-02-2022

നമര:സി6-1770/2022

കരനാഗപളി താലകില ഓചിറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പതാവതിയമ. ഇ പതൻതറയിൽ
വീടിൽ ചങൻകളങര മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കലേശഖരപരം വിേലജില പേരതയെട മകള വിജയമ. പി , ആർ. െക. ഭവനം
കടതർ ഭവനം െക. എസ. പരം, േബാധിപിച അേപക ഓചിറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-01-2022 -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
1
വിജയമ. പി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള

വയസ
62

29-01-2022

നമര:സി6-1792/2022

കരനാഗപളി താലകില അയണിേവലികളങര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നടരാജൻ േമടയിൽ
കിഴകതിൽ വീടിൽ േകാഴിേകാട മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അയണിേവലികളങര വിേലജില പേരതനെറ മകന സേരഷ, േമടയിൽ കിഴകതിൽ
വീടിൽ േകാഴിേകാട മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക അയണിേവലികളങര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-03-2019 -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
1
2
3
4
5

േപര
സജാത
സമ
സേരഷ
രാധാമണി
രാജമ
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വയസ
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Xncp-Ø¬ ]ckyw
\º¿ F4˛18526/2021.

2022 P\p-hcn 18.

14-˛12˛2021-˛se 49-˛mw \º¿ tIcf Kk-‰n¬ (hmeyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`m- K Øn¬ 16645˛- m w \º¿ t]Pn¬ ta¬ \º¿ ]c- k y- Ø n¬ A- h - I m- i n- I - f n¬
{Ia-\-º¿ 3 ‘‘koa, _n. ’’ F∂Xv ‘‘koa, H.’’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.
Xmeq-°m-^o-kv,
sIm´m-c-°-c.
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Kollam District
Karunagappally Taluk
NOTICE

03-02-2022

നമര:സി6-1880/2022

കരനാഗപളി താലകില ചവറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സാംസൺ. െജ നീതിനിവാസ പതകാ
ട മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ചവറ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് എം. ബീനാേമാൾ, നീതിനിവാസ പതകാട മറിയിൽ, േബാധിപിച
അേപക ചവറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാവ ജീവിചിരിപളതം പിതാവ 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
1
എം. ബീനാേമാൾ
2
ഇവാൻ്റിക സാംസൺ

േപര
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ഭാര്
മകള

വയസ
40
03

25-01-2022

നമര:സി6-1864/2022

കരനാഗപളി താലകില െതാടിയര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഇബാഹിംകടി താഴേശരിൽ
െതകതിൽ െതാടിയർ േനാർത്മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െതാടിയര വിേലജില പേരതനെറ മകന നവാസദീൻ, താഴേശരിൽ െതകതിൽ
െതാടിയർ േനാർത്മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക െതാടിയര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-05-2021 -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
1
2
3
4

േപര
മതബീവി
ഹൈസബാബീവി
റജീന
നവാസദീൻ

നമര:സി6-14497/2021
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കരനാഗപളി താലകില ചവറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എ.ആമിന താചയിൽ വീടിൽ ചവറ
മറിയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ചവറ വിേലജില പേരതയെട സേഹാദരൻ മഹമദ ൈഫസ, താചയിൽ വീടിൽ ചവറ മറിയിൽ ,
േബാധിപിച അേപക ചവറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരത അവിവാഹിതയാണ. പേരതയെട പിതാവ,
സേഹാദരനായ ഹഫീസ അഹമദ 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
1
2
3
4
5
6
7

േപര
ആരിഫാബീവി
അജിതാബീവി
അനിതാബീവി
മഹമദ ൈഫസ
മഹമദ അഫൽ
മസാഖ ഹഫീസ
മഹസിൻ ഹഫീസ
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മാതാവ
സേഹാദരി
സേഹാദരി
സേഹാദരൻ
സേഹാദരൻ
പൗതൻ
പൗതൻ

വയസ
77
59
57
54
52
28
26
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