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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി 6 -8325/ 2021 25-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമനയമ  കളങരഭാഗം മറിയിൽ

ഇനീവരം വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില   പേരതയെട മകള ലളിതാഭായി ഒ , കളങരഭാഗം മറിയിൽ ഇനീവരം വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   ചവറ,ശകികളങര ,പടിഞാെറകലട  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 18-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം

മാതാപിതാകളം 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. 

 
:സി 6 -8748/ 2021 31-08-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമിത എസ  പതകാട മറിയിൽ

െറകസ  നിവാസ   വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െറകസ പി ൂസ , പതകാട മറിയിൽ

െറകസ നിവാസ  വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ചവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   10-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപളതാണ   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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 ലളിതാഭായി ഒ മകള 65

2 അമിളി അമ ഒ മകള 62

3 േഗാപാലകഷണപിള ബി മകന 54

4 ഗീതാകമാരി ഒ മകള 52

5 ഇനിരാ തങചി ഒ മകള 45

6 കവിതാേമാൾ ഒ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറകസ പി ൂസ ഭരതാവ 50

2 അമൽ റാണി ആർ മകള 20
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:ബി6-2033/2021 03-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി  െപാനന മറിയിൽ

ഇടവടയിൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനമന വിേലജില   പേരതയെട മകന രവീനൻ, െപാനന മറിയിൽ ഇടവടയിൽ വീടിൽ േബാധിപിച

അേപക   പനമന,െകാലം െവസ്  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ  09-03-2002-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം

മകളായ നടരാജൻ േസാമരാജൻ 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 രവീനൻ മകന 72

2 പീത മരണെപട മകെൻറ മകള 48

3 സജിത മരണെപട മകെൻറ മകള 46

4 സനിത മരണെപട മകെൻറ മകള 43

5 ആശ മരണെപട മകെൻറ മകള 42

6 നിഷ മരണെപട മകെൻറ മകള 36
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി6 -7403/ 2021 22-09-2021
 
  കരനാഗപളി  താലകില    തഴവ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബഹദതൻ   നമതിരി,

െതകംമറിേമക്   മറിയിൽ  ശീനിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തഴവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സരസ്തിയമ,

േബാധിപിച അേപക   തഴവ, കറപഴ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ  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 സരസ്തിയമ ഭാര് 67

2 ശീേരഖ എസ മകള 45

3 ശീേലഖ എസ മകള 42

4 ശീജിത്  ബി മകന 41
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