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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-8860/2021 02-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   പതനംതിട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ റഷീദ  അഴർ മറിയിൽ

േമടയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതനംതിട വിേലജില   പേരതനെറ മകന റബിൻ റഷീദ േബാധിപിച അേപക   പതനംതിട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

11-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇസയിൽ പിള ബീവി മാതാവ 86

2 ബീന റഷീദ ഭാര് 58

3 റബിൻ റഷീദ മകന 37

4 അഫൽ റഷീദ മകന 30

14th December 2021Revenue Department16657
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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-8376/2021 18-11-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   മലപഴേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ കമാർ എം എസ

കർതവ്ം മറിയിൽ മർതിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപഴേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരഖ എസ  േബാധിപിച അേപക

മലപഴേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  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 ജഗദമ പി എൻ മാതാവ 65

2 േരഖ എസ ഭാര് 38

3 അശ്നി സേനാഷ മകള 14

4 അകയ എം സേനാഷ മകന 11
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ERRATUM NOTICES

(1)

No. A5-6045/2021. 16th November 2021.

Kerala Gazette No. 41, dated 19-10-2021 (Volume X, Part III) Commissionerate of Land
Revenue Section, Page No. 8371,  above mentioned File Number Ist three heirs (S. Prasanna,
Anjitha, K. , Aji, K.) are excluded from the list and read remaining four members
(Suja Elizaba Thomas, Maisy Mary Thomas, Daisy Sobha Jacob, Annie Suby Thomas) are the real
legal heirs of the deceased person.

(2)

No. A5-6046/2021. 16th November 2021.

Kerala Gazette No. 41, dated 19-10-2021 (Volume X, Part III) Commissionerate of Land
Revenue Section, Page No. 8371, above mentioned File Number Ist three heirs (C. K. Ravi, Iswari,
Arjunan) excluded from the list and read remaining four members (Suja Elizaba Thomas,
Maisy Mary Thomas, Daisy Sobha Jacob, Annie Suby Thomas) are the real legal heirs of the
deceased person.

Taluk Office, (Sd.)
Kozhencherry. Tahsildar.

14th December 2021Revenue Department16659
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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5-9158/2021 07-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   െചനീരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന െക ജി,  പകാനം മറിയിൽ

,  സിമി  ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള സൗമ്  േസാമൻ േബാധിപിച അേപക   െചനീരകര  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   05-06-2021 -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 േസാമൻ ഭരതാവ 63

2 സൗമ് േസാമൻ മകള 35

3 സിമി േസാമൻ മകള 33
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