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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-12031/2021 27-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജ. വി  തചരവടകതിൽ

കിഴേകവീടിൽ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അഞ. എം, പലിമഖത്, പതൻതറ, നീണകര വിേലജ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.    പിതാവ  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. 

 
നമര:സി6-12035/2021 28-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉേമഷ ബാബ.െക ഏഴിയകത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നീണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജാത, ഏഴിയകത്, േബാധിപിച അേപക   നീണകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2016 -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. 

 
നമര:സി6-12037/2021 28-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഞ. എം ഭാര് 28

2 വിേവക. വി മകന 08

3 ൈവഗ. വി മകള 04

4 ഉദയമ അമ 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത ഭാര് 48

2 അമൽ ഉേമഷ മകന 25

3 അഖിൽ ഉേമഷ മകന 22
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 കരനാഗപളി താലകില   നീണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ. എസ ഇലഞിമടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നീണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീതാകമാരി, ഇലഞിമടിൽ, േബാധിപിച അേപക   നീണകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2005 -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. 

 
നമര:സി6- 12055/2021 29-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻനായർ. എസ

േവളികാട്  വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതവലകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക. എസ. സരളാേദവി , േവളികാട് വീടിൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതനെറ 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. 

 
നമര:സി6-12155/2021 06-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽകമാർ. െക. ആർ കാശിനാഥം

വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഞലകി. ആർ. വി , കാശിനാഥം വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക

ചവറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതനെറ പിതാവ ജീവിചിരിപണ്  ൈ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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാകമാരി. എസ ഭാര് 62

2 അശ്തി. ജി മകള 34

3 അരൺ.  ആർ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക. എസ. സരളാേദവി ഭാര് 70

2 രാജകഷ രാജൻ മകന 46

3 രാജശീ. എസ.  രാജൻ മകള 44

16th November 2021Revenue Department11953
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞലകി.. ആർ. വി ഭാര് 38

2 ശീലകി. എസ. ആർ മകള 14

3 കാശിനാഥൻ. എസ. ആർ മകന 10

4 രാധമ അമ 66
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-12180/2021(1) 06-11-2021
 
  കരനാഗപളി  താലകില    കരനാഗപളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മഹമദകഞ്

നമരവികാലമറിയിൽ പലതറയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിസാമദീൻ, നമരവികാലമറിയിൽ

പലതറയിൽ, േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ  ഭാര് ആരിഫാബീവി മമിനാെല

മരണെപടിടളതാണ 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:സി6-12180/2021(2) 06-11-2021
 
  കരനാഗപളി  താലകില    കരനാഗപളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആരിഫാബീവി

നമരവികാലമറിയിൽ പലതറയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന നിസാമദീൻ, നമരവികാലമറിയിൽ

പലതറയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   ഭർതാവ

മഹമദകഞ്ജീവിചിരിപില. 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 റഹമത് മകള 50

2 നിസാമദീൻ മകന 47

3 ഷിഹാബദീൻ മകന 44

4 റംലാബീവി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹമത് മകള 50

2 നിസാമദീൻ മകന 47

3 ഷിഹാബദീൻ മകന 44

4 റംലാബീവി മകള 37
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-12179/2021(1) 03-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ  മര.െതക

്  മറിയിൽ  വാഴകടതിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന യദകഷൻ, മര.െതക് മറിയിൽ

വാഴകടതിൽ വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2009 -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. 

 
നമര:സി6-12179/2021(2) 03-11-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷീല. എസ മര.െതക

്  മറിയിൽ  വാഴകടതിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന യദകഷൻ, മര.െതക് മറിയിൽ

വാഴകടതിൽ വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ, പിതാവ

എനിവർ ജീവിചിരിപില.. മാതാവ ജീവിചിരിപണ്. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 യദകഷൻ മകന 30

2 രമ്ാകഷൻ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യദകഷൻ മകന 30

2 രമ്ാകഷൻ മകള 32
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
No: C6-12267/2021 08-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Santhakumari Nadayil Kizhakkathil House, Edakkulangara

(P.O), Kallelibhagom, Kallelibhagam Village, Karunagappally Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal

heirship certificate to produce before Defence Pension Disbursement Office in respect of the legal  heirs of late Krishna

Pillai Nadayil Kizhakkathil House, Edakkulangara  (P.O), Kallelibhagom who expired on 25-05-2021 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 Krishna Pillai. 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 in 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

 
നമര:സി6-12376/2021 02-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാമണി.. െക. എൻ , കിണറവിള

പടിഞാറതിൽ,  േമനാമളി  മറി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രവീനൻ, കിണറവിള പടിഞാറതിൽ,

േമനാമളി മറി,  േബാധിപിച അേപക   ചവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2018 -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. 

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

1 Santhakumari Wife 73

2 Preetha. S Daughter 51

3 Anil Kumar Son 48

4 Sheeja Daughter 45

5 Salini. K Daughter 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ ഭരതാവ 68

2 രഞിത. ആർ മകള 39
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3 രാജി.  ആർ മകള 37

4 രജനി. ആർ മകള 33
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-7995/2021 04-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   തഴവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാസർകഞ് ഇ  കടതർ മറിയിൽ

കളതിൽ  കിഴകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തഴവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീന എസ , കടതർ മറിയിൽ കളതിൽ

കിഴകതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തഴവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 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. 

 
നമര:സി6-7081/2021 07-10-2021
 
  കരനാഗപളി താലകില   പാവമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ജി  ചനേശഖരൻ പിള

മണപളിെതക്  മറിയിൽ  കിണറവിളയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാവമ വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  രാധമ ,

മണപളിെതക്  മറിയിൽ കിണറവിളയിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച  അേപക   പാവമ ചവറ െതകം ഭാഗം   വിേലജ

ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

29-01-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില േമപടിയാെൻറ മകനായ സജീവ കമാർ മരണെപടിടളതാണ 

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  7 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫിക

ററ 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 സീന എസ ഭാര് 37

2 മഹമദ ഫർഹാൻ മകന 6 മാസം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധമ ഭാര് 70

2 സേനാഷകമാർ മകന 52

3 സതീഷമാർ മകന 50

4 സരജേദവി മകള 48

5 സേരാജാേദവി മകള 44
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6 സജിതകമാർ മകന 42

7 ബി െജ വിജ (മരണെപട മകൻ സജീവ കമാറിെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 43

8 അഭിനവ (( ടി മകൻ) പൗതൻ 19

9 അദിേഷക ( ടി ടി ) പൗതൻ 17
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-9462/2021 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിംകടി  വടകംതലേമക

് മറിയിൽ മേണാലിേമകതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സഫിയാബീവി േബാധിപിച അേപക   വടകംതല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

07-1987-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 സഫിയാബീവി ഭാര് 72

2 ഷാജിത മകള 48

3 മഹമദ നിസാർ മകന 46

4 നൗഷാദ മകന 44

5 നിസാം മകന 42

6 സബീല മകള 37
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6 -10028 / 2021 06-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി പി  ഞകനാൽ മറിയി

ൽ തേമാല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഓചിറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീജിത് േഗാപി , ഞകനാൽ മറിയിൽ തേമാല വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 ശീജിത് േഗാപി മകന 30
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-9724/2021 28-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കലേശഖരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പീതാംബരൻ  കടത

ർ  മറിയിൽ  െവളയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കലേശഖരപരം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രാജമ ,  കടതർ മറിയിൽ

െവളയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കലേശഖരപരം പതപളി വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2002 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

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. 

 
നമര:സി2-11876/2021 01-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആശ എ  പട.വടകം മറിയി

ൽ  ശീവിനായകം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അനിൽകമാർ പി , പട.വടകം

മറിയിൽ ശീവിനായകം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാവ ജീവിചിരിപളതം പിതാവ ജീവിചിരിപിലാതതമാണ  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 രാജമ ഭാര് 72

2 അനിതാ ഇന വി ആർ മകള 50

3 അനിൽകമാർ വി പി മകന 49

4 അമിളി വി ആർ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ പി ഭരതാവ 52

2 അനശീ എ മകള 20

3 അനിൽ വിനായക മകന 18
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 6-11488/2021 27-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   െതാടിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി ഓമനയമ,  പലിയർവഞി

വടകംമറിയിൽ,  െകാലക  ബംഗാവിൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന െകാചനിയൻ പിള  േബാധിപിച

അേപക   െതാടിയര, േതവലകര  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-09-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 6-9177/2021 23-09-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരാഹിണി,  ചങൻകളങര മറിയിൽ

, 476, മണർ െതേകതറയിൽ (മണർ കിഴകതിൽ) വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സേനാഷ പി  േബാധിപിച അേപക

ഓചിറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021  -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. 

 
നമര:സി 6-8416/2021 20-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷപിള മകന 66

2 അരവിനാകൻ പിള മകന 64

3 രാധാമണിയമ മകള 61

4 േവലായധൻ പിള മകന 60

5 െകാചനിയൻ പിള മകന 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ പി മകന 45

2 ശീകമാർ മകന 43

16th November 2021Revenue Department11965
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
  കരനാഗപളി താലകില   കലേശഖരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിനാബീവി,   കടത

ർ മറിയിൽ, പതൻപരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന സമദ േബാധിപിച അേപക   കലേശഖരപരം,  കാപന,

െകാറംങര, വടകംതല  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2013 -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 അസമ ബീവി മകള 72

2 അബൽസലാം മകന 72

3 ബഷീർ മകന 66

4 റഹിം എം മകന 64

5 ഐഷ (ആശ മരളീധരൻ ) മകള 62

6 സമദ എം മകന 61

7 മഹമദ ലതീഫ മകന 60

8 സലിം എം മകന 56

9 അനിേമാൻ മഹമദ കഞ് മകന 48

10 െസമിൻ റഷീദ (പേരതനായ മകൻ റഷീദിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 35

11 െസഫിൻ റഷീദ (പേരതനായ മകൻ റഷീദിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 33

12 സഫിയാബീവി (പേരതനായ മകൻ റഷീദിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 57

13 സഫന ബിന് റഷീദ (പേരതനായ മകൻ റഷീദിെൻറ മകൾ) പൗതി 39
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 6-8416/2021(1) 20-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കലേശഖരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കഞ്,  കടത

ർ മറിയിൽ പതൻപരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സമദ േബാധിപിച അേപക   കലേശഖരപരം,  കാപന,

െകാറംങര, വടകംതല  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2014 -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 അസമ ബീവി മകള 72

2 അബൽസലാം മകന 72

3 ബഷീർ മകന 66

4 റഹിം മകന 64

5 ഐഷ (ആശ മരളീധരൻ) മകള 62

6 സമദ എം മകന 61

7 മഹമദ ലതീഫ മകന 60

8 സലീം എം മകന 56

9 അനിേമാൻ മഹമദ കഞ് മകന 48

10 െസമിൻ റഷീദ (പേരതനായ മകൻ റഷീദിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 35

11 െസഫിൻ റഷീദ (പേരതനായ മകൻ റഷീദിെൻറ മകൻ) പൗതൻ 33

12 സഫിയാബീവി (പേരതനായ മകൻ റഷീദിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 57

13 സഫന ബിന് റഷീദ (പേരതനായ മകൻ റഷീദിെൻറ മകൾ) പൗതി 39
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Kollam District

 
Karunagappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി6-10383 / 2021 30-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ഓചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണി കഷപിള  െകാറമളി മറിയി

ൽ മഞിപഴ  കിഴകതിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓചിറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി\, െകാറമളി മറിയിൽ മഞിപഴ

കിഴകതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഓചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    12-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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. 

 
നമര:സി6 -10315 / 2021 07-10-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിമലൻ  മര :െതകം മറിയി

ൽ ഭാനിേശരിൽ  വടകതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതിയമ , മര :െതകം മറിയിൽ

ഭാനിേശരിൽ  വടകതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ 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. 

 
നമര:സി 6 -9851 / 2021 10-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി ഭാര് 56

2 ആദർശ യ കഷൻ മകന 27

3 ആനന് യ കഷൻ മകന 24

4 അമൽ യ കഷൻ മകന 21

5 ഇനിരാമ അമ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതിയമ ഭാര് 59
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  കരനാഗപളി താലകില   തഴവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമനകടൻ പിള  വടകംമറി

കിഴേകകര മറിയിൽ െകാചയത് വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തഴവ വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ശശിധരൻ പിള ,  വടകംമറി

കിഴേകകര മറിയിൽ െകാചയത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   തഴവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ

അവിവാഹിതനാണ .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 ശശിധരൻ പിള സേഹാദരൻ 72

2 േസാമൻ പിള സേഹാദരൻ 64

16th November 2021Revenue Department11969
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