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                  തിരുത്തൽ പരസ്യം  

 

1. 

A5- 8465/ 21                              24 .01 2022   

21  / 12 / 2021 ലെ കേരള ഗസറ്റന്മ്പർ 50  ,(വാെയം 10 ,പാർട്ട്III ) േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓഫ് 

ൊൻഡ് േവനയൂ വിഭാഗത്തിൽ കപജ് നമ്പർ 17286  ൽ പ്പസിദ്ധീേരിച്ച 

പരസയത്തിൽ പകരതനല്േ മരണ തീയ്യതി 09 / 05 / 2021   എന്ന് തിരുത്തി 

വായികേണ്ടതാണ്  

 

തഹസിൽദാർ                                                        

കോഴകേരി  

 

 

2. A5-9037 / 21                                            24.01.22 

21 /12 /2021ലെ കേരള ഗസറ്റന്മ്പർ 50  ,(വാെയം 10 ,പാർട്ട്III ) േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓഫ് 

ൊൻഡ് േവനയൂ വിഭാഗത്തിൽ കപജ് നമ്പർ-17290  ൽ പ്പസിദ്ധീേരിച്ച 

പരസയത്തിൽ അവോശിയുലെ കപര്  പ്ശീെത അജിത്ത്  എന്നതിന് പേരം 

പ്ശീെജ അജിത്ത്  എന്ന് തിരുത്തി വായികേണ്ടതാണ്  

 

                                              തഹസിൽദാർ 

കോഴകേരി 
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3 .A5-9037 / 21                                              24.012022   

21 /12 /2021ലെ കേരള ഗസറ്റന്മ്പർ 50  ,(വാെയം 10 ,പാർട്ട്III ) േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓഫ് 

ൊൻഡ് േവനയൂ വിഭാഗത്തിൽ കപജ് നമ്പർ-17292  ൽ പ്പസിദ്ധീേരിച്ച 

പരസയത്തിൽ ഒരു അവോശിയായ പ്പശാന്തൻ എസ്  നല്േ വയസ്സ് 40 എന്നതിന് 

പേരം 36  എന്ന് തിരുത്തി വായികേണ്ടതാണ്  

തഹസിൽദാർ 

കോഴകേരി 
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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A5-956/2022 28-01-2022
 
 േകാഴേഞരി താലകില   േകാഴേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശ അേമാറി രമാഭായ

ഇടതറ  വീട,  േകാഴേഞരി  ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാഴേഞരി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ആശ രേമശ,  ഇടതറ വീട,

േകാഴേഞരി ,, േബാധിപിച അേപക   േകാഴേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര   2  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

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A5-957/2022 28-01-2022
 
 േകാഴേഞരി താലകില   മലപഴേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജയകമാർ.പി.ബി പാേലകനിൽ

,  കാഞിരംേവലി,  മലപഴേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മലപഴേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്   അമിളി.െജ,  പാേലകനിൽ,

കാഞിരംേവലി, മലപഴേശരി, േബാധിപിച അേപക   മലപഴേശരി 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  ൈ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

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമാഭായി പി.എസ മാതാവ 81

2 ആശ രേമശ ഭാര് 42

3 ആകാശ രേമശ മകന 19

4 അബിൻ രേമശ അേമാറി മകന 5

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമിളി െജ ഭാര് 41

2 ആദിത് അജയ മകന 20

3 അഭിനവ അജയ മകന 13
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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
No: A5-938/2022 30-01-2022
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom  it  may  be  concern  that  Joyce  chacko  Thekkedathu  kadathasseril

(ayyamkoickal),arattupuzha,aranmula,  Aranmula  Village,  Kozhencherry  Taluk  of  Pathanamthitta  District  has filed an

application  of a legal heirship certificate to produce before Various in respect of the legal  heirs of late Sosamma chacko

Thekkedathu kadathasseril  (ayyamkoickal),arattupuzha,aranmula who expired on 29-03-2019 and her husband mr.k.a

chacko who expired on 13-01-2002and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled

below are the legal heirs of the said late Sosamma chacko. that it  is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . Nil 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 , Kozhencherry 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

 
No: A5-1058/2022 30-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Danio mathew Mallappallil house.kozhencherry, Kozhencher

y Village, Kozhencherry Taluk of Pathanamthitta District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before Various in respect of the legal  heirs of late Aleyamma mathew Mallappallil house.kozhencherry who expired on 13-12-

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 Aleyamma mathew. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Nil

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 , Kozhencherry 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

 
No: A5-1057/2022 30-01-2022

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

1 Joyce chacko Son 51

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

1 Danio mathew Son 40

2 Dawny mathew Son 38
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  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may  be  concern  that  Danio  mathew Mallappallil  house,  kozhencherry,

Kozhenchery Village, Kozhencherry Taluk of Pathanamthitta District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before Various in respect of the legal  heirs of late M.c mathew Mallappallil house, kozhencherry who expired on

30-10-2017 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 M.c mathew. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Nil

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 , Kozhencherry 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

 

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

1 Danio mathew Son 40

2 Dawny mathew Son 38
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തിരുത്തൽ പരസ്യം 

  

നമ്പർ A5-9626 /2021                       01.02.2022 

         

     28  / 12 / 2021 ലെ കേരളാ ഗസറ്റ് നമ്പർ 51  ,(വാെയം 10 ,പാർട്്ടIII 

)േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓഫ് ൊൻഡ് േവനയൂ വിഭാഗത്തിൽ കപജ് നമ്പർ 18390  ൽ 

പ്പസിദ്ധീേരിച്ച പരസയത്തിൽ അവോശിയുലെ കപര് ഡിെൻ തവിട്ടയ്കൽ കജാർജ്്ജ 

എന്നുള്ളതിന് പേരം ഡിെൻ തവിട്ടയ്കൽ ജിമ്മി എന്ന്  തിരുത്തി വായികകണ്ടതാണ് 

  

താെൂക് ഓഫീസ്                                  ഒപ്പ് 

കോഴകേരി             തഹസിൽദാർ 
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