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സി 6-938/2022                തീയ്യതി 10.02.2022                                          

തിരുത്തൽ പരസയം 

2022 ജനുവരി  മാസം 25-mw തീയതിയിലല 04 –mw നമ്പൿ ഗസറ്റിൽ കമ്മീഷണറററ്്റ 
ഓഫ് ലാന്റ ്റവനു വിഭാഗത്തിൽ പാൿട്്ട III റപജ് നമ്പൿ 3234  ൽ  പ്രസിദ്ധലെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
പരസയത്തിൽ കരുനാഗെള്ളി താലൂക്കിൽ റതവലക്കര വിറേജിൽ നടുവിലക്കര മുറിയിൽ 
പള്ളിക്കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ പറരതയായ ഐഷാകുഞ്ഞിൻ്ല്റ   നിയമപരമായ അവകാശികളായി 
ചുവലെ പറയുന്നവലരകൂെി റേൿത്്ത  പരസയം  വായിറക്കണ്ടതാണ്. 

ക്രമനം     റപര ് പറരതൻ/പറരത ആയുള്ള ബന്ധം വയസ്സ് 
8 നിസ്സാറുദ്ദീൻ മകൻ 52 
9 റസിനാബീവി മകൾ 50 
10 നജീൽ. ബി  മരണലെട്ട മകൻ അബ്ദുൽ ബഷീൿ 

കുഞ്ഞിൻ്്ലറ മകൻ 
33 

11 നൗഫൽ. ബി  മരണലെട്ട മകൻ അബ്ദുൽ ബഷീൿ 
കുഞ്ഞിൻ്്ലറ മകൻ 

35 

 

താല്ലൂക്ക് ഓഫീസ്                                                                                      (ഒെ്/-) 

കരുനാഗെള്ളി                    തഹസിൽദാൿ                                                                                     
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-2145/2022 03-02-2022
 
  കരനാഗപളി  താലകില    കാപന  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ജയലകി.  െക.ആർ

കമലാലയംകാപനെതക്മറിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാപന വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ജയപകാശ.  െക,  കമലാലയം

കാപനെതക്മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   കാപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീീവിചിരിപില.

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:സി6-2147/2022(1) 09-02-2022
 
  കരനാഗപളി  താലകില    കാപന  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക.ആർ.  രാജൻ  സാന

നിവാസപയാർെതക്,മറിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കാപന  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  സാനരാജൻ,  സാന  നിവാസ

പയാർെതക്,മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   കാപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2014 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി6-2147/2022(2) 09-02-2022
 
  കരനാഗപളി താലകില   കാപന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽ. ലളിത സാനനിവാസ

വീടിൽപയാർെതക്,മറിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി. െക.ആർ ഭരതാവ 52

2 സ്ാതിലകി. െജ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാനരാജൻ മകന 42

2 ഇനരാജൻ മകള 40
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാപന വിേലജില   പേരതയെട മകന സാനരാജൻ, സാനനിവാസ വീടിൽ

പയാർെതക്,മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   കാപന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാനരാജൻ മകന 42

2 ഇനരാജൻ മകള 40
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-1910/2022 28-01-2022
 
  കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽമജീദകഞ് ൈകതവന

വീടെകാടകാട,മകനപരം മറിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ചവറ  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സേലഖ.  എ,  ൈകതവന  വീട

െകാടകാട,മകനപരം മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   ചവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലഖ. എ ഭാര് 53

2 ഇർഷാദ മകന 32

3 ഹർഷാദ മകന 26

5516 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-2125/2022 08-02-2022
 
 കരനാഗപളി താലകില   കലേശഖരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. െക. സൈബർകഞ്

പറയൻ്റയത്േകാടയപറം മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലേശഖരപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബീന. എസ, പറയൻ്റയത്

േകാടയപറം മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   കലേശഖരപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ,

ഭാര് എനിവർ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി. എസ മകന 54

2 ബീന. എസ മകള 52

3 ബിജ. എസ മകന 50

4 ഷീേമാൻ. എസ മകന 47
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