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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-7511/2021 28-10-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   പതനംതിട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ വികം പണികർ

കമഴ മറിയിൽ ൈവഷവം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനംതിട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനാ  പണികർ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2000  -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. 

 
നമര:എ5-7262/2021 28-10-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   മലപഴേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൻ രതനാകരൻ  െതേകമ

ല മറിയിൽ കിഴേകപരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപഴേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം െക രാജമ , , േബാധിപിച അേപക

 മലപഴേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021  -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. 

 
നമര:എ5-7504/2022 28-10-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   പതനംതിട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയ കര്ാേകാസ  കമ

ഴ മറിയിൽ േവലേശരിൽ പാലമറത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനാ  പണികർ ഭാര് 62

2 രജത വി മകന 34

3 ശീജ പസൺ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം െക രാജമ ഭാര് 57

2 ധന് െക രതാകരൻ മകള 27
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതനംതിട  വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ േറാസമ കര്ാേകാസ ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2021 -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. 

 
നമര:എ5-7505/2021 28-10-2021
 
  േകാഴേഞരി താലകില   പതനംതിട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ പി കര്ാേകാസ  കമ

ഴ മറിയിൽ േവലേശരിൽ പാലമറത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനംതിട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ കര്ാേകാസ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2017  -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. 

 
നമര:എ5-6974/2021 28-10-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   മലപഴേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൈപ  ഓേനകാട

് പനകാട മറിയിൽ മംഗലപളിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപഴേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആശ ആർ , , േബാധിപിച അേപക

മലപഴേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021  -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 േറാസമ കര്ാേകാസ മാതാവ 67

2 വീണാ  കര്ാേകാസ ( വീണാ  േജാർജ്) സേഹാദരി 45

3 വിദ്ാ  കര്ാേകാസ സേഹാദരി 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ കര്ാേകാസ ഭാര് 67

2 വീണാ കര്ാേകാസ (വീണാ േജാർജ്) മകള 45

3 വിദ്ാ കര്ാേകാസ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 ആശ ആർ ഭാര് 54

2 അശ്തി എസ ൈപ മകള 21

3 അർചന എസ ൈപ മകള 19
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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-4193/2021 13-10-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില  പതനംതിട വിേലജില  േമേലെവടിപറം മറിയിൽ ജനത് (േശാഭാസ) വീടിൽ  താമസിചവരവ

െ  അനരിചേപായ   അബൽ  നാസർ  െക  െക   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന തൗഫീഖ നാസർ  േബാധിപിച അേപക

പതനംതിട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-12-2020-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. 

 
നമര:എ5-7152/2021 13-10-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   പതനംതിട വിേലജില മലയാലപഴതാഴം മറിയിൽ െവളാപളിൽ വീടിൽ  താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  അനിൽ കമാർ വി ആർ   എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മാതാവ ജഗദമ എൻ  േബാധിപിച അേപക പതനംതിട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-03-

2016-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി   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. 

 
നമര:എ5-6647/2021 13-10-2021
 
  േകാഴേഞരി  താലകില   ഓമൂര വിേലജില  മഞിനികര മറിയിൽ കാര്തമണിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ സവർണകമാരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഫമിേമാൾ ഭാര് 54

2 തൗഫീഖ നാസർ മകന 31

3 മസമിൽ നാസർ മകന 26

4 മഹസിൻ നാസർ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജഗദമ എൻ മാതാവ 69
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ പസാദ വി എൻ  േബാധിപിച അേപക   ഓമൂര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: എ5-7017/2021 05-11-2021
 
  േകാഴേഞരി  താലകില പതനംതിട  വിേലജില  കമഴ മറിയിൽ  കാചാനത്  പതൻ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  അമിണി േജാൺ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ പി സി േജാൺ േബാധിപിച അേപക  പതനംതിട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-04-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര: എ5-6848/2021 13-10-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില  ഇലനര വിേലജില െനലികാല മറിയിൽ മാടപളിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 എം എ എബഹാം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് െമയസി േമരി േതാമസ േബാധിപിച അേപക ഇലനര വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   02-05-2010-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 പസാദ വി എൻ ഭരതാവ 60

2 വിഷ പസാദ വി മകന 25

3 വിമൽ പസാദ വി മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി സി േജാൺ ഭരതാവ 69

2 ഷിജ േജാൺ മകന 40

3 െഷറി സി േജാൺ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമയസി േമരി േതാമസ ഭാര് 52
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നമര:എ5-6865/2021 13-10-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില  പതനംതിട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ പി എൻ  മണേകാടയ

ൽ മറിയിൽ െപായാലകര ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന രഞി രാജ പി   േബാധിപിച അേപക പതനംതിട വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  21-09-

2017-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. 

 
നമര:എ5-7151/2021 13-10-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില  ഇലനര വിേലജില  ഇലനർ മറിയിൽ കലാസദനം വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ എം  എൻ രഘനാഥൻ നായർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് കവിത െക നായർ േബാധിപിച അേപക   ഇലനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  04-

09-2021-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. 

 
നമര:എ5-6712/2021 13-10-2021
 
  േകാഴേഞരി  താലകില   ഓമൂര  വിേലജില  മഞിനികര  മറിയിൽ  തണങാടിൽ  വീടിൽ    താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  റി  വി  േജാൺ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള ൈഷനി  േബാധിപിച അേപക  ഓമൂര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-07-2021-ല

2 ആശിഷ േടാം എബഹാം മകന 25

3 ആഷിക േഡവിഡ എബഹാം മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാകകമാരി ഭാര് 63

2 രശി രാജ മകള 37

3 രഞി രാജ പി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കവിത െക നായർ ഭാര് 43

2 േദവനനന മകള 20

3 സായ കിരൺ ആർ മകന 16
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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. 

 
നമര:എ5-6835/2021 13-10-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില  പതനംതിട വിേലജില  നനവകാട മറിയിൽ പാറയൽ പതൻ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  േറായ േപാൾ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ബീന േജാൺ  േബാധിപിച അേപക  പതനംതിട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

23-06-2021-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. 

 
നമര:എ5-6867/2021 13-10-2021
 
  േകാഴേഞരി  താലകില  പതനംതിട  വിേലജില  നനവകാട മറിയിൽ അടിമറിയിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   എ ജി  എബഹാം   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന എബഹാം വർഗീസ  േബാധിപിച അേപക പതനംതിട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  18-

06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ  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. 

 
നമര:എ5-6866/2021 13-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയകടി േജാൺ ഭാര് 75

2 ൈഷനി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന േജാൺ ഭാര് 36

2 ഷിബിൻ േപാൾ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എബഹാം വർഗീസ മകന 50
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 േകാഴേഞരി താലകില   േകാഴേഞരി വിേലജില  കനതകര കടവൻ മറിയിൽ പലമറത വീടിൽ  താമസിചവരവ

െ  അനരിചേപായ  എൻ  അരവിനാകൻ  നായർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് രാധമ റി പി  േബാധിപിച അേപക

േകാഴേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-12-2020-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. 

 
നമര:എ5-7030/2021 28-10-2021
 
  േകാഴേഞരി  താലകില   െചനീരകര  വിേലജില  ഊനകൽ മറിയിൽ  കനകാലായിൽ  കിഴേകതിൽ വീടിൽ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സാജൻ  ആർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മാതാവ സാറാമ  േബാധിപിച അേപക

െചനീരകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-07-2017-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 രാധമ റി പി ഭാര് 62

2 ലക്മി അരവിന് മകള 38

3 പാർവതി അരവിന് മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ മാതാവ 46

2 സജിൻ രാജൻ സേഹാദരൻ 25
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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-6964/2021 28-10-2021
 
  േകാഴേഞരി  താലകില  പതനംതിട  വിേലജില  നനവകാട  മറിയിൽ  അടിമറിയിൽ  വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   തങമ  പി  എം   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന എബഹാം വർഗീസ  േബാധിപിച അേപക  പതനംതിട വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  25-02-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശിയായി   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. 

 
നമര:എ5-7363/2021 28-10-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില കളനട വിേലജില െഞടർ മറിയിൽ േപരർ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാമചന

ൻ െക എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് മായ രാമചനൻ േബാധിപിച അേപക കളനട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-02-2020-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. 

 
നമര:എ5-7080/2021 28-10-2021
 
  േകാഴേഞരി  താലകില  പതനംതിട  വിേലജില   കമഴ  മറിയിൽ  ൈനജ  മൻസിൽ  വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ െക പി  പേകായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് നിയാസ പേകായ േബാധിപിച അേപക പതനംതിട വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-04-

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എബഹാം വർഗീസ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മായ രാമചനൻ ഭാര് 51

2 അരൺ ആർ മകന 25

3 രാധാമണി എസ മാതാവ 81

23th November 2021Revenue Department13285
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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. 

 
നമര:എ5-6975/2021 28-10-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില  മലപഴേശരി വിേലജില പനകാട കർതവ്ം മറിയിൽ േതാടതിൽ ഹൗസിൽ താമസിചവരവ

െ  അനരിചേപായ  കീറസ  േജാൺ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ആഗനസ കീറസ  േബാധിപിച അേപക മലപഴേശരി വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-07-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി  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. 

 
നമര:എ5-7538/2021 28-10-2021
 
  േകാഴേഞരി  താലകില  ഇലനര വിേലജില  േമക്  മറിയിൽ മലമറത്  ആലംമടിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  അലകസ മതായി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്  െജസി അലകസ  േബാധിപിച അേപക  ഇലനര വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-02-

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 ൈമഥീൻ ബീവി മാതാവ 84

2 നിയാസ പേകായ ഭാര് 53

3 മംതാസ െക പി മകള 27

4 ബിലാൽ മഹമദ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആഗനസ കീറസ ഭാര് 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി അലകസ ഭാര് 50

2 അൻസ അലകസ മകള 22

3 ജിൻസ അലകസ മകള 20
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നമര:എ5-7136/2021 01-11-2021
 
  േകാഴേഞരി താലകില   കീടങനര വിേലജില  കറിചിമടം  മറിയിൽ േബാക്  നമർ 120-ൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  െക െക ദാേമാദരൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി സി ജി  േബാധിപിച അേപക  കീടങനര വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-07-

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. 

 
നമര:എ5-7772/2021 02-11-2021
 
  േകാഴേഞരി  താലകില   േകാഴേഞരി  വിേലജില  േമലകര  മറിയിൽ  പതപറമിൽ  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ യദ മരളി എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ പിതാവ മരളീധരൻ ആർ േബാധിപിച അേപക േകാഴേഞരി വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   05-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി  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. 

 
നമര:എ5-6294/2021 13-10-2021
 
  േകാഴേഞരി താലകില  പതനംതിട വിേലജില െവടിപം മറിയിൽ അണാവീട ജാസിൻ വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  എം ൈമതീൻ സാഹിബ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ൈലല ബീവി   േബാധിപിച അേപക പതനംതിട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

27-06-2021-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 ജാനകി സി ജി ഭാര് 66

2 മിനി ഡി മകള 40

3 മേനാജ ഡി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക മരളീധരൻ മാതാവ 58

23th November 2021Revenue Department13287
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നമര:എ5-7508/2021 01-11-2021
 
  േകാഴേഞരി  താലകില    പതനംതിട  വിേലജില  െവടിപം  മറിയിൽ  െകാറൻ  േകാട  പരയിടതിൽ  വീടിൽ

താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീരാ സാഹിബ ആസാദ എം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മഹമദ ആസിഫ ആസാദ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-12-2016-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. 

 
No: A5-6745/2021 13-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Molly George  Valiyakala Vadakkethil House Ullannoor

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

produce  various purposes  in respect of the legal  heirs of late T George  who expired on 29-03-2021 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 T George

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലല ബീവി ഭാര് 70

2 ഇജാസ അഫൽ മകന 50

3 ജാസിൻ സജന എം മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീo ആസാദ ഭാര് 56

2 സമയ ആസാദ മകള 37

3 മഹമദ ആസിഫ ആസാദ മകന 33

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

1 Molly George Wife 67

2 Mary George Daughter 39

3 Elizabeth George Daughter 37

4 Susan George Daughter 32
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No: A5-6912/2021 28-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Saley Joseph Christo Joy House  Chackamannil Sree

Soumya House Thumpamon North , Mezhuveli Village, Kozhencherry Taluk of Pathanamthitta District has filed an application

of a legal heirship certificate to produce various purposes  in respect of the legal  heirs of late Joseph Christo Joy House

who expired on 22-04-2021 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 Joseph Christo Joy House  that it is proposed to issue a legal heirship certificate according

to this to the applicant.  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above sai

d 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 Saley Joseph Christo Joy House Wife 57

2 Sherin Rachel Christo Daughter 28

3 Shejin Christo Daughter 22
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