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NOTICE

 
നമര:A5-8381/21 16-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   നാരങാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ െക എസ  ഇലവംമടിൽ 

വീടിൽ നാരങാനം േനാർത് നാരങാനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പസാദ െക എസ സേരാജിനി 

വതലകമാരി പസീദ െക പസാദ പവീണ പസാദ വആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവ

കാശ സർടിഫികറിനായി   നാരങാനം വിേലജില   പേരതനെറ മകള പവീണ പസാദ , ഇലവംമടിൽ വീടിൽ നാരങാനം

േനാർത് നാരങാനം, േബാധിപിച അേപക   നാരങാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല  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:A5-9086/21 16-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   കീടങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി സഗതൻ സംഗമം വീടിൽ,

േകാട കിടങനർ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   കീടങനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഷർളി സഗതൻ, സംഗമം വീടിൽ േകാട കിടങനർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല  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:A5-7079/21 16-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി മാതാവ 78

2 വതലകമാരി ഭാര് 57

3 പസീദ െക പസാദ മകള 33

4 പവീണ പസാദ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഷർളി സഗതൻ ഭാര് 59

2 സാഗർ സഗതൻ മകന 34

3 ശങർ സഗതൻ മകന 26
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 േകാഴേഞരി താലകില   െമഴേവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർതിേകയൻ ടി.െക

െതേകേമപറത കിഴേകതിൽ വീടിൽ െമഴേവലി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െമഴേവളി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ പസനൻ

ടി.െക, െതേകേമപറത കിഴേകതിൽ വീടിൽ െമഴേവലി , േബാധിപിച അേപക   െമഴേവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഇല  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:A5-8465/21 16-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   നാരങാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് ശാമേവൽ  ചിങല

്ലം പറത വീടിൽ നാരങാനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാരങാനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിസിയാമ േജാർജ് , ചിങും പറത

ത വീടിൽ നാരങാനം, േബാധിപിച അേപക   നാരങാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല  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:A5-8902/21 16-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   നാരങാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൻ  െകാച വടേകത

വീടിൽ നാരങാനം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നാരങാനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല , െകാച വടേകത വീടിൽ നാരങാനം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല  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 രമണി ടി. ടി. സേഹാദരി 55

2 പസനൻ ടി.െക സേഹാദരൻ 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിസിയാമ േജാർജ് ഭാര് 68

2 ൈസജ സാം േജാർജ് മകന 43

3 സേയാണ െമർലി േജാർജ് മകള 36

17286 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:A5-8782/21 16-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   കീടങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ േജാർജ്  മേതരി

കിഴേകതിൽ വീടിൽ കിടങനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീടങനര വിേലജില    ഭാര് ആനി േതാമസ , മേതരി കിഴേകതിൽ വീടിൽ

കിടങനർ , േബാധിപിച അേപക   കീടങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2021 -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല  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:A5-8783/21 16-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   കീടങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത കമാരി എം ആർ െചകാട

പടിഞാേറതിൽ വീടിൽ കിടങനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീടങനര വിേലജില   പേരതയെട മകള നീത ചനൻ  , െചകാട പടിഞാേറതിൽ

വീടിൽ കിടങനർ , േബാധിപിച അേപക   കീടങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല  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:A5-8903/21 16-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ആറനള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലമ സി െക  കരേവലിൽ വീടി

ൽ ഇടേശരിമല ആറനള  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 55

2 സേലഷ െക എസ മകന 31

3 ദിലീഷ എസ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമ േജാർജ് മാതാവ 85

2 ആനി േതാമസ ഭാര് 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങപൻ പിള പി ആർ ഭരതാവ 74

2 നീത ചനൻ മകള 32
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറനള വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽ കമാർ െക എസ , കരേവലിൽ

വീടിൽ ഇടേശരിമല ആറനള , േബാധിപിച അേപക   ആറനള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല  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:A5-8601/21 16-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ഇലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ജി എബഹാം പാലാ നിൽകനതി

ൽ വീടിൽ കിഴകം മറി ഇലനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇലനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിജി എബഹാം, പാലാ നിൽകനതിൽ

വീടിൽ കിഴകം മറി ഇലനർ , േബാധിപിച അേപക   ഇലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-1995 ലം അനമ എബഹാം 13.03.2018 ലം

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഇല  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:A5-8682/21 16-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   േകാഴേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ടി എബഹാം കിടങാലി

വീടിൽ േകാഴേഞരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാഴേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജകബ െക എ, കിടങാലി വീടിൽ േകാഴേഞരി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2004 ലം ഏലിയാമ എബഹാം16.06.2006. ലം  മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 

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 ശീകമാരി െക മകള 62

2 അനിൽ കമാർ െക എസ മകന 60

3 സവിത െക എസ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീവർഗീസ എബഹാം മകന 57

2 േജാളി േജാർജ് മകള 54

3 ജിജി എബഹാം മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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1 േഡാ .േതാമസ െക എബഹാം മകന 74

2 െക മാതയ എബഹാം മകന 72

3 അന എബഹാം െക മകന 70

4 േജകബ െക എ മകന 69

5 േമരി േതാമസ മകള 57
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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A5-9037/21 18-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ഇലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാഭന രാമചനൻ  ൈചതന്,

േമകം മറിയിൽ ഇലനർ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇലനര വിേലജില   പേരതയെട മകന സരജ രാമചനൻ നായർ, ൈചതന്, േമകം മറിയിൽ

ഇലനർ., േബാധിപിച അേപക   ഇലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ആർ രാമചനൻ നായർ 05-11-2005ലം േശാഭന രാമചനൻ  15-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഇല 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:A5-9215/21 18-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   െചനീരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീതാകമാരി ബി സധീഷ ഭവൻ,

ഏറതമറി തമമൺ െചനീർകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചനീരകര വിേലജില   പേരതയെട മകള ുതി ആർ നായർ, സധീഷ ഭവ

ൻ, ഏറതമറി തമമൺ െചനീർകര, േബാധിപിച അേപക   െചനീരകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല

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:A5-9203/21 18-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   മലപഴേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.വി.അരവിനാകൻ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരജ രാമചനൻ നായർ മകന 40

2 ശീലത അജിത് മകള 35

3 ശീപിയ ആർ നായർ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജേശഖരൻ നായർ ഭരതാവ 50

2 ുതി ആർ നായർ മകള 25

3 സധീഷ കമാർ ആർ മകന 23
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െകാലംപറമിൽ വീട, കാരംേവലി, മലപഴേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപഴേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജകമാരി െക

.ജി, െകാലംപറമിൽ വീട, കാരംേവലി, മലപഴേശരി, േബാധിപിച അേപക   മലപഴേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഇല 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:A5-9011/21 18-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   െചനീരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എബഹാം േജാർജ് കാപിൽ വീട

, ചരളിേകാട െചനീർകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചനീരകര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജിബിേമാൾ.െക, കാപിൽ വീട,

ചരളിേകാട െചനീർകര, േബാധിപിച അേപക   െചനീരകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:A5-9013/21 18-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   െചനീരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.എം. സറിയ പാറമകടിയിൽ

വീടിൽ ,തമമൺ േനാർത് െചനീർകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചനീരകര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിബിസറിയ, പാറമകടിയിൽ വീടിൽ

,തമമൺ േനാർത് െചനീർകര., േബാധിപിച അേപക   െചനീരകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2016-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല

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 ഗിരിജകമാരി െക.ജി ഭാര് 54

2 അശ്ിൻ അരവിന് മകന 32

3 അഭിജിത് അരവിന് മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാളിയമ പി.എസ. ഭാര് 57

2 ജിബിേമാൾ െക. മകള 27

3 ബിജിേമാൾ െക. മകള 23
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നമര:A5-9162/21 12-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   പതനംതിട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ കരിേമാലികൽ വീടിൽ

, കമാങൽ, പതനംതിട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനംതിട വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് സരസമ പി.വി, കരിേമാലികൽ വീടിൽ,

കമാങൽ, പതനംതിട, േബാധിപിച അേപക   പതനംതിട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:A5-9152/21 18-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   മലപഴേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവപണികർ േതവളിയിൽ

വീടിൽ, േപരാപര, മലപഴേശരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപഴേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി അമ, േതവളിയിൽ വീടിൽ,

േപരാപര, മലപഴേശരി, േബാധിപിച അേപക   മലപഴേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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 തങമ സറിയ ഭാര് 61

2 സിനി േജാൺ മകള 40

3 സിജി സറിയ മകള 38

4 സിബിസറിയ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസമ പി.വി ഭാര് 69

2 ജയപകാശ െക.എസ മകന 49

3 പസനകമാരി െക.എസ മകള 47

4 പശാനൻ എസ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി അമ ഭാര് 76

2 ശിവൻകടി T. R മകന 60

3 ജയചനൻ T. R മകന 56

4 രമാേദവി T. R മകള 53
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F5˛6657/2021. 2021 sk]v‰w_¿ 24.

2˛11˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 43 (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ tImgt©cn Xmeq°nse 24˛9˛2021˛mw XobXnbnse \º¿

F5˛6657/2021 {]Imcw {]kn -≤s∏SpØnb ]ckyØn¬ Nne kmt¶XnI ImcWßfm¬

]niIpIƒ kw`hn®n´p≠v. Ah Xmsg∏dbpw {]Imcw XncpØn hmbnt°≠XmWv.

]tcXs‚ acWØobXn “22˛8˛2021 ” F∂p≈Xv “20˛8˛2021 ” F∂p XncpØn

{]kn-≤oIcn°p∂p.
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