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NOTICE

 
നമര:സി8  8420/21 17-12-2021
 
 െചങനര താലകില   പാണനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി എബഹാം ൈനനാന കാടെവടര

 ഇലം, വനഴി, പാണനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണനാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബാബ എബഹാം ൈനനാന, കാടെവടര ഇലം, വനഴി,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2020 -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  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി8  769/22 01-02-2022
 
 െചങനര താലകില   െവണമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി േശാഭനകമാരി പസാദം വീട,

ഏറം,  െവണമണി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവണമണി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക ആര രാമചനന പിള, പസാദം വീട, ഏറം,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി8  6401/21 04-02-2022
 
  െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി  സസനാമ പറമത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാബ എബഹാം ൈനനാന ഭരതാവ 68

2 ബിനസി ആന ൈനനാന മകള 37

3 ബിനി മറിയം ൈനനാന മകള 32

4 ബിബിന ൈനനാന എബഹാം മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക ആര രാമചനന പിള ഭരതാവ 67

2 ധനഞയന പി ആര മകന 30
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്  മേലതണിയില വീട, മംഗലം, െചങനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചങനര വിേലജില    പേരതയെട  മകന ഫാ.  ജിബഫിലിപ്,  പറമത്

മേലതണിയില വീട, മംഗലം, െചങനര, േബാധിപിച അേപക   െചങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021 -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  1081/22 09-02-2022
 
 െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഞിതാ കമാരി പി പതനപരയില വീട

, കാരകാട, മളകഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ  അജിത് പി ഡി, പതനപരയില വീട, കാരകാട, മളകഴ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2022 -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  1062/22 09-02-2022
 
 െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബജാകി ചിറയിലേമേലതില വീട,

െപരിങാല, മളകഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതയെട മകള ചനിക സി ഡി,  േമാടിയില വീട,  െപരിങാല, മളകഴ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2015 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാ. ജിബഫിലിപ് മകന 51

2 ബിന േമരി ഫിലിപ് മകള 44

3 ഓസിന ജഡ േജാരജ് പൗതൻ 24

4 ജസിന ജഡ േജാരജ് പൗതി 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  അജിത് പി ഡി ഭരതാവ 57

2 ആരജിത് എ മകന 21

3 ലകമിപിയ എ മകള 13
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നമര:സി8  1117/22 09-02-2022
 
  െചങനര  താലകില    കരടിേശരി   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി  സി  േജാരജ്

െകാചൈപനമടില  വീട,  വിഷവരേശരികര,  കരടിേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരടിേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമഴി േജാണ,

െകാചൈപനമടില വീട, വിഷവരേശരികര, കരടിേശരി, േബാധിപിച അേപക   കരടിേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2022  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനിക സി ഡി മകള 60

2 പഭാവതി സി ഡി മകള 54

3 ജയ ശിവനകടി മകള 49

4 സമ ഷാജന മകള 44

5 ഗീത സി ഡി മകള 42

6 ഗിരിജ സദന മകള 41

7 ഗിരീഷ സി ഡി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമഴി േജാണ ഭാര് 61

2 െഫബിന െചറിയാന േജാരജ് മകന 37

3 അബിന േജാണ േജാരജ് മകന 34
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8  775/22 02-02-2022
 
  െചങനര താലകില   പാണനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിബിനി  െനടംപറമില വീട,

പാണനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണനാട വിേലജില   പേരതയെട പിതാവ േതാമസ േജാരജ്, വാഴയില ബിബിനവില, പാണനാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2015 -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  7340/21(1) 09-02-2022
 
 െചങനര താലകില   െവണമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരാഹിത ആര കഷന കറമളതില

 വീട,  െവണമണി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െവണമണി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ വിജയശി എസ, കറമളതില വീട,  െവണമണി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021 -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:സി8  7340/21 09-02-2022
 
  െചങനര താലകില   െവണമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാ.െക റി  രാധാകഷന

  കറമളതില  വീട,  െവണമണി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവണമണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയശി എസ, കറമളതില വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ േജാരജ് പിതാവ 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയശി എസ മാതാവ 53
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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  1072/22 09-02-2022
 
 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ പതനപരയല വടേകതില

  വീട,  മാമ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറിയനാട വിേലജില    മകള വിജയമ, പതനപരയല വടേകതില വീട, മാമ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2015  -ല മരണെപടതായം   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  794/22 28-01-2022
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിസി എബഹാം പതനപരയല വീട

,  അങാടിയല,  െചങനര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതയെട മകന എബഹാം വരഗീസ, പതനപരയല

വീട, അങാടിയല, െചങനര, േബാധിപിച അേപക   െചങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയശി എസ ഭാര് 53

2 േറാഷിനി ആര കഷന മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ മകള 52

2 വിജയന മകന 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എബഹാം വരഗീസ മകന 57

2 എലിസബത് ഷിബ മാതയസ മകള 54

5592 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2022


		2022-02-15T16:29:55+0530
	Salim A




