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Pathanamthitta District

 
Konni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-313028/2021 23-10-2021
 
 േകാനി താലകില   കലഞര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻപിള െക  രശി   ഭവൻ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലഞര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരളമ െജ , , േബാധിപിച അേപക   കലഞര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

03-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ മമിനാെല മരണെപട  േപായിടളതാണ  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:എ5-312891/2021 22-10-2021
 
 േകാനി താലകില   വി േകാടയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക രവി  ചാവടിയിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വി

േകാടയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനചനിക , ,  േബാധിപിച അേപക   വി േകാടയം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ   മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല  മരണെപട    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 സരളമ െജ ഭാര് 60

2 രശി വിശ്ം മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനചനിക ഭാര് 61

2 ജാനമണി മകന 37
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Pathanamthitta District

 
Konni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5-309674/2021 06-10-2021
 
 േകാനി താലകില   അരവാപലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ചനൻ,  കേലലിേതാടതിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിൽ വിവിധ ധനകാര് സാപനങളിൽ  പണയെപടതിയിരികന

സ്ർണ ആഭരണങൾ തിരിെക എടകനതിനം മറ വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  അരവാപലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമണി സി ,  േബാധിപിച അേപക   അരവാപലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-08-2021  -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:എ 5 -310164/2021 08-10-2021
 
 േകാനി താലകില  േകാനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതലകമാരി , മങാരം േദശത് സായ

ി ഭവനിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാനി  വിേലജില   പേരതയെട മകന വിമൽ രാജ േബാധിപിച അേപക   േകാനി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

06-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം മൻപിനാെല മരണെപടേപായിടളതാണ  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 െചലമ മാതാവ 69

2 രമണി സി ഭാര് 45

3 വിഷ സി മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമൽരാജ എം മകന 37

2 വിദ്ാരാജ എം മകള 34

23th November 2021Revenue Department13301
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Pathanamthitta District

 
Konni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-314151/2021 29-10-2021
 
 േകാനി താലകില   ൈമലപ വിേലജില ചാമകാല പതൻപറമിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സി റ

ി  േജാർജ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര്  ലീലാമ േജകബ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  20-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല മരണെപടേപായിടളതാണ.   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: എ5-313561/2021 01-11-2021
 
 േകാനി താലകില കടല വിേലജില െനലിമരേപൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സരസമ എൻ എസ

എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള ജയശീ എം േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-07-2021-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: എ5-314796/2021 01-11-2021
 
 േകാനി താലകില പമാടം വിേലജില കാവംമറിയിൽ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ എം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ േജകബ ഭാര് 75

2 ലിജി േജാർജ് മകള 51

3 ജിജി േജാർജ് മകള 49

4 േജാജി േജാർജ് മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയനി എം മകള 40

2 ജയശീ എം മകള 38
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പേരതനെറ ഭാര് രാജി വി ആർ േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-10-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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:എ5-316228/2021 01-11-2021
 
  േകാനി താലകില   േകാനി വിേലജില ഇലിരികൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  െക മാതയ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ആനി വി േജാർജ്  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-03-2020-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല മരണെപടേപായിടളതാണ.  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: എ5-314746/2021 01-11-2021
 
  േകാനി  താലകില കലഞര വിേലജില കറമകാട്  വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സരസ്തി  പി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന അേമാൽ വികാന് െജ എസ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  29-08-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ  മൻപിനാെല മരണെപടേപായിടളതാണ.   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 ശാനമ എസ മാതാവ 72

2 രാജി വി ആർ ഭാര് 35

3 ആദിത്ൻ െക എ മകന 15

4 അഭിനവ െക അനിൽ മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി വി േജാർജ് ഭാര് 64

2 കര്ൻ മാതയ ഇലിരികൽ മകന 38

3 അനബ സാറാ മാതയ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ5-313973/2021 29-10-2021
 
  േകാനി താലകില സീതേതാട വിേലജില പനങാട വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി പി മാതയ

എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് േശാഭാ ഷാജി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-01-2017-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. 

 

1 അഞന െജ എസ മകള 30

2 അേമാൽ വികാന് െജ എസ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭാ ഷാജി ഭാര് 40

2 സാന സാറാ ഷാജി മകള 18

3 െസറാ െമറിൻ ഷാജി മകള 12
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F5˛306166/2021. 2021 sk]v‰w_¿ 22.

2˛11˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 43 (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-K-Øn¬ ]Ø-\w-Xn´ Pn√-bnse tIm∂n Xmeq-°nse {]amSw hnt√-Pn¬
22-˛9 -˛2021 -˛mw Xob-Xn -bnse \º¿ F5˛306166/2021 \º¿ ]c -ky -Øn¬ Nne kmt¶-XnI
Imc-W-ß-fm¬ Nne ]niIpIƒ kw`-hn-®n -´p -≠v. Ah Xmsg ]d-bp∂ coXn-bn¬ Xn-cpØn
hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

]tc-Xs‚ t]cv “lco-jvIp-am¿, F≥. ]n.” F∂pw ho´p-t]cv “l-cn{io -\n-hmkv” F∂pw

]tc -Xs‚ ktlm-Z -cs‚ t]c v “cmtK -jv I -pam¿” F∂pw XncpØnbpw ]tc -X≥
Ahn-hm-ln-X\pw Snbms‚ amXm-]n-Xm-°ƒ ap≥]n-\mse ac-W-s∏-´p-t]m-bn-´p -≈-XmWv F∂pw
Iq´n-t®¿Øv ]ckyw XncpØn {]kn-≤-s∏-Sp-Øp-∂p.
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