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NOTICE

 
നമര:7803/21 26-11-2021
 
  െചങനര താലകില   പാണനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി രാജലകമി അമ രാജീവം,

പടിഞാറം മറി, പാണനാട, െചങനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജീവ കമാര ആര, രാജീവം, പടിഞാറം

മറി,  പാണനാട, െചങനര, േബാധിപിച അേപക   പാണനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:4836/21 25-11-2021
 
  െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയം െക സറിയ ലിമാ ഭവനം,

െകാഴവൂര, മളകഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതയെട മകള എലിസബത് െഹഡസണ, ലിമാ ഭവനം, െകാഴവൂര,

മളകഴ, േബാധിപിച അേപക   മളകഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-05-2019  -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. 

 
നമര:7692/21 25-11-2021
 
 െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.എന ശരത ചനന ശരത വില,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലക്ഷനനായര മകന 58

2 േരണകാേദവി ജയപകാശ മകള 53

3 രാേജഷ കമാര ആര മകന 48

4 രാജീവ കമാര ആര മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത് െഹഡസണ മകള 36

2 അലവീന മാതയ മകള 31
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പിരളേശരി, മളകഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിതാ ചനന, ശരത വില, പിരളേശരി, മളകഴ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത 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:7518/21 24-11-2021
 
 െചങനര താലകില   െവണമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസനകമാര െക മേനാജ ഭവനം

, ഏറം, െവണമണി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവണമണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന, മേനാജ ഭവനം, ഏറം, െവണമണി, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത 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:7071/21 01-11-2021
 
 െചങനര താലകില   തിരവൻവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ന മാതകടി കളരികല,

തിരവനവണര,  െചങനര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരവൻവണർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മറിയാമ മാതയ,  കളരികല,

തിരവനവണര, െചങനര, േബാധിപിച അേപക   തിരവൻവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതാ ചനന ഭാര് 84

2 അനിത രാജ മകള 55

3 അനില ചനന മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ മാതാവ 80

2 ബിന ഭാര് 45

3 നീത പസനന മകള 22

4 പണവ മകന 16
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നമര:5341/2021 06-09-2021
 
 െചങനര താലകില   എണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ധീരജ കമാര ചാമകറിയില, ബധനര

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എണകാട വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് വിജി വി, ചാമകറിയില, ബധനര, േബാധിപിച അേപക   എണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021  -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:സി8 7703/21 25-11-2021
 
 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി കഞമ ഗിലയാദ സദന

ം  കടയികാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറിയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േജകബ ബാബ, ഗിലയാദ സദനം കടയികാട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2010  -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. 

 
നമര:6810/2021 27-10-2021
 
 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന സി ആേരാമല ആേരാമല

 ഭവനം, െചറിയനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െചറിയനാട വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി േരാഹിണി ശശികമാര, ആേരാമല ഭവനം, െചറിയനാട, േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ മാത് ഭാര് 73

2 ലിസി േജാ കര്ന മകള 52

3 മാതയ മാതകടി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജി വി ഭാര് 36

2 ദിയ ധീരജ മകള 11

3 ധവിന ധീരജ മകള 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജകബ ബാബ മകന 69

15508 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി8 7703/21(1) 25-11-2021
 
  െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചകഞ് ഒ റി  േദവസ്

ഗിലയാദ  സദനം  കടയികാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറിയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജകബ ബാബ, ഗിലയാദ സദനം

കടയികാട, േബാധിപിച അേപക   െചറിയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-1990 -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:6936/2021 13-01-2021
 
  െചങനര  താലകില    എണകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  രാജേശഖരന

േതാപിലകനിേമല,  ബധനര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രതികമാരി എം എന, േതാപിലകനിേമല, ബധനര,

േബാധിപിച അേപക   എണകാട 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി ശശികമാര സേഹാദരി 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജകബ ബാബ മകന 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതികമാരി എം എന ഭാര് 52

2 ആനന് മകന 28

3 അരവിന് മകന 24
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8 7008/21 28-10-2021
 
 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷന നായർ പി െക വിേനാദ

്  ഭവനം െചറവൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറിയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനാദ കമാർ ആർ, വിേനാദ ഭവനം െചറവൂർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2021 -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:7007/2021 23-11-2021
 
  െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  എച്  ഹവഉമ മലയില

കിഴേകതില, െകാലകടവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െചറിയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ജിജി ഹസന, മലയില കിഴേകതില, െകാലകടവ, േബാധിപിച അേപക

െചറിയനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2021  -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. 

 
നമര:സി8 7006/21 28-10-2021
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ എബഹാം കടില വീട

്  പതന കാവ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദ കമാർ ആർ മകന 46

2 വിനീത പി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിജി ഹസന മകന 50

2 അജി ഹസന മകന 46

3 സബീന മകള 42
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സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െഹലന മേനാജ , കടില വീട പതന കാവ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത 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:7210/2021 19-11-2021
 
 െചങനര താലകില   പാണനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ െചറിയാന, പിയാേകാേടജ

, വനഴി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക്   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണനാട

വിേലജില   പേരതയെട മകന മാതയസ പി െചറിയാന, പിയാേകാേടജ, വനഴി, േബാധിപിച അേപക   പാണനാട വിേലജ

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

10-2021  -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:സി8 7895/21 30-11-2021
 
 െചങനര താലകില   ആല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയന എന െക നടയില വടേകതില

 േകാടകളഞി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന എം റി , നടയില വടേകതില , േബാധിപിച അേപക

ആല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021  -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 െഹലന മേനാജ ഭാര് 50

2 വിവിന എബഹം മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാതയസ പി െചറിയാന മകന 48

2 േജാരജ് പി െചറിയാന മകന 47

3 ആന പിയ െചറിയാന മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന എം റി ഭാര് 53
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നമര:7210/2021 (2) 19-11-2021
 
 െചങനര താലകില പാണനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം െചറിയാന, പിയ േകാേടജ

, വനഴി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണനാട

വിേലജില   പേരതനെറ മകന മാതയസ പി െചറിയാന, പിയ േകാേടജ, വനഴി, േബാധിപിച അേപക   പാണനാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

30/01/1992 -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:സി8 7896/21 30-11-2021
 
 െചങനര താലകില   എണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ ചിനയിേദവി പതനപരയില

എണകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എണകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള സീമാ സകമാരന, പതനപരയില എണകാട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2021  -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. 

 
നമര:സി8 7865/21 30-11-2021
 
  െചങനര താലകില   പലിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി സി തങമ  ഉഷസ് പലിയർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പലിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന ജയചനന ഭാസരനപിള, േശയസ് പലിയർ, േബാധിപിച അേപക   പലിയർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-07-2020  -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

2 മിറി എന വിജയന മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാതയസ പി െചറിയാന മകന 48

2 േജാരജ് പി െചറിയാന മകന 47

3 ആന പിയ െചറിയാന മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീമാ സകമാരന മകള 46
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:7259/2021 20-11-2021
 
 െചങനര താലകില   തിരവൻവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വികരേജാസഫ ,കടയിേലത്,

മഴകീരകീഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്   അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

തിരവൻവണർ വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  െജമിനിവികര,  കടയിേലത്,  മഴകീരകീഴ,  േബാധിപിച  അേപക

തിരവൻവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021  -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:സി8 7865/21(1) 30-11-2021
 
 െചങനര താലകില   പലിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ആർ ഭാസരനപിള  ഉഷസ

്  പലിയർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയചനന ഭാസരനപിള, േശയസ് പലിയർ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2019  -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: c8 7731/21 24-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയചനന ഭാസരനപിള മകന 54

2 ജയേമാഹന ബി മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജമിനിവികര ഭാര് 62

2 വിനയാെറജി മകള 37

3 റാനിയആനവികര മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയചനന ഭാസരനപിള മകന 54

2 ജയേമാഹന ബി മകന 53
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 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Liji Thomas  Padippurackal Angadical, Puliyur Village,

Chengannur Taluk of Alappuzha District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various in

respect of the legal  heirs of late George Padippurackal Varkey Padippurackal Angadical who expired on 22-10-2021 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

George Padippurackal Varkey. 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 , Chengannur 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 Liji Thomas Wife 32

2 Ivan Varkey George Son 7
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8 7891/21 01-12-2021
 
 െചങനര താലകില   െവണമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷന വി, രാഹല നിവാസ,

കിഴകംമറി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവണമണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തളസീഭായി, രാഹല നിവാസ, കിഴകംമറി, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2021  -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. 

 
നമര:സി8 7517/21 01-12-2021
 
  െചങനര താലകില   മാനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  സദാശിവന പിള തചകാട

,  കടംേപരർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാനാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി ആർ, തചകാട, കടംേപരർ, േബാധിപിച അേപക

മാനാര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2020  -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:സി8 7541/21 01-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തളസീഭായി ഭാര് 53

2 രാഖി ൈഷജ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി ആർ ഭാര് 43

2 ഐശ്ര് എസ പിള മകള 19

3 അഹല് എസ പിള മകള 12

4 അതല് എസ പിള മകള 12

5 ശാനമ മാതാവ 78
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 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ ഫിലിപ്, പാംവയ, െചറിയനാട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െചറിയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിസാേമരി വർഗീസ, പാംവയ, െചറിയനാട, േബാധിപിച അേപക   െചറിയനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   18-07-2021 രാതി 11.45 നം 19-07-2021 പകല 06.30 നം ഇടയില 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:സി8 3489/21 01-12-2021
 
 െചങനര താലകില   തിരവൻവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക രാമചനപണികർ

കിഴേകതില വീടില,  തിരവനവണർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    തിരവൻവണർ  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  േകാമളകമാരിയമ,

കിഴേകതിലവീടില,  തിരവനവണര, േബാധിപിച അേപക   തിരവൻവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:സി8 7641/21 01-12-2021
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   വർഗീസേജാർജ് പതേകരില

,  അങാടികല എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനസി വർഗീസേജാർജ്, പതേകരില, അങാടികല ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -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 ലിസാേമരി വർഗീസ ഭാര് 57

2 ഹാനസ ഫിലിപ് വർഗീസ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളകമാരിയമ ഭാര് 74

2 ഉഷാസേരഷ മകള 51

3 സഭാഷമാർ മകന 47
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനസി വർഗീസേജാർജ് ഭാര് 53

2 േജായല വർഗീസേജാർജ് മകന 27

3 ജാനീസ മറിയംേജാർജ് മകള 23
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8 6933/21 02-12-2021
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപന വി ഐ െതേകതില

വീടില, ളാകേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിന സി പി, െതേകതില വീടില, ളാകേശരി, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021  -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:സി8 7519/21 02-12-2021
 
 െചങനര താലകില   മാനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷമാർ എം എസ മാഞവിളയില

,  കരടികാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാനാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനിേമാള എന മിനിസേരഷ, മാഞവിളയില, കരടികാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -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. 

 
നമര:സി8 7470/21 02-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന സി പി മകന 37

2 സിനി സി പി മകള 34

3 സിന സി പി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരളമ മാതാവ 78

2 മിനിേമാള എന മിനിസേരഷ ഭാര് 47

3 േരഷ എം മകള 24

4 േരാഹിത എസ മകന 18

15518 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ ഡാനിേയല ൈമലമടില

 േജാേസാേടജ, െചറിയനാട കിഴകംമറി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചറിയനാട  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  െജസി  വർഗീസ,  ൈമലമടില

േജാേസാേടജ, േബാധിപിച അേപക   െചറിയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2018 -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:സി8 8015/21 03-12-2021
 
  െചങനര  താലകില    െചങനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഞമ  േജാർജ്

െപാനാരതില വീടില, വാഴാർമംഗലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ, െപാനാരതില വീടില,

വാഴാർമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   െചങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021 -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. 

 
നമര:സി8 8015/21(1) 03-12-2021
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി േജാർജ് െപാനാരതില

,  വാഴാർമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ, െപാനാരതില, വാഴാർമംഗലം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി വർഗീസ ഭാര് 54

2 റസി വർഗീസ മകള 30

3 േരഷ വർഗീസ മകള 26

4 റിനസി വർഗീസ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാനസി േജാർജ് പി മകന 54

2 സേനാഷ മകന 45
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നമര:സി8 8005/21 03-12-2021
 
 െചങനര താലകില   പാണനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസഫ േദവസ് െതേകേതചരില

വീടില,  പയാർ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിഷപ് െസബാസ്ന െതേകേതചരില, െതേകേതചരില

വീടില, പയാർ, േബാധിപിച അേപക   പാണനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2021 -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 േമാനസി േജാർജ് പി മകന 54

2 സേനാഷ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ െജേറാം മകള 69

2 ബിഷപ് െസബാസ്ന െതേകേതചരില മകന 67

3 മാതയ റി ഡി മകന 62

4 േജാണ റി ഡി മകന 59

5 ലാലി റി ഡി മകള 53

6 േഡാളി എം െജ പൗതി 39

7 അലേഫാൺസാ െക േബാേസാ പൗതി 30
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