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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8 7070/21 01-11-2021
 
 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസചാണി േചരിതണിയില

,മാമ ,െചറിയനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചറിയനാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േമരിചാണി,  േചരിതണിയില ,മാമ ,െചറിയനാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021 -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 5315/21 08-10-2021
 
  െചങനര താലകില   മാനാര വിേലജില  ശീമംഗലം, കടംേപരര, മാനാര താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േസാമന , രാജമ െക എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാനാര വിേലജില   പേരതരെട മകള സീമാസേനാഷ, ശീമംഗലം, കടംേപരര, മാനാര, എനയാള

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

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാളകള യഥാകമം   13-02-2016  ,  26-03-2021ല മരണെപടതായം  പേരതരെട

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:സി8 8366/21 13-12-2021
 
 െചങനര താലകില   പാണനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിനില എസ നായര വാലിയത്

െതകതില,  പയാര,  പാണനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജി ആര നായര, വാലിയത് െതകതില,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരിചാണി ഭാര് 69

2 ജിന േതാമസചാണി മകന 44

3 ജിബ ഫിലിപ്ചാണി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീമാസേനാഷ മകള 42
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പയാര, പാണനാട, േബാധിപിച അേപക   പാണനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021 -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. 

 
നമര:സി8 8349/21 13-12-2021
 
 െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ഒ കര്ന പതനപരയില, മളക

ഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മളകഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന എ െക രാജ, പതനപരയില, മളകഴ, േബാധിപിച അേപക   മളകഴ വിേലജ

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

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:സി8 8081/21 08-12-2021
 
 െചങനര താലകില   കരടിേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സി േമാഹനന കനിേമലതറ

, ഇരമതര, കരടിേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കരടിേശരി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  തങമണി േമാഹനന, കനിേമലതറ, ഇരമതര,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജി ആര നായര ഭാര് 29

2 കാരതിക വി മകന 3

3 ശാനമ മാതാവ 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ െക രാജ മകന 63

2 െക മാതയ മകന 59

3 േജാസ കര്ന മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി േമാഹനന ഭാര് 63
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2 താര തങമണി േമാഹനന മകള 34

3 മീര േമാഹനന മകള 28

17364 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8 8116/21 07-12-2021
 
  െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന റി  െക ഷാേരാണ ഭവന,

പിരളേശരി, മളകഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതയെട മകള റബി , ഷാേരാണ ഭവന, പിരളേശരി, മളകഴ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021  -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 638/21 09-12-2021
 
 െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി വി വാസേദവന ൈതപറമില,

െകാഴവൂര,   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ, ൈതപറമില,  െകാഴവൂര, , േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2017  -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:സി8  8115/21 09-12-2021
 
 െചങനര താലകില   പാണനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞേമാന ഗിേഗാറി കടവില

  പാമടില,   പാണനാട  േനാരത്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റബി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ ഭാര് 68

2 ബീന റി വി മകള 45

3 ബിന രവീനന മകള 43

4 ബിന വാസേദവന മകന 42
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഞമ ഗിേഗാറിേയാസ, കടവില

പാമടില,  പാണനാട േനാരത്, േബാധിപിച അേപക   പാണനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2018 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞമ ഗിേഗാറിേയാസ ഭാര് 60

2 വരഗീസ െക ജി മകന 39

3 മായാേമാള െക ജി മകള 37
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8  8433/21 15-12-2021
 
 െചങനര താലകില   തിരവൻവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഐ സകറി

യ പതനപറമിലവീട, തിരവനവണര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവൻവണർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജമാതയ സകറിയ,

പതനപറമിലവീട, തിരവനവണര, േബാധിപിച അേപക   തിരവൻവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2014 -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  8434/21 15-12-2021
 
 െചങനര താലകില   തിരവൻവണർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഭിലാഷ കമാര റി െക

േതാപിലകണതില വീട, നനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവൻവണർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപേമാള െക ജി,

േതാപിലകണതില വീട, നനാട, േബാധിപിച അേപക   തിരവൻവണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2020 -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  8181/21 15-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ സകറിയ ഭാര് 74

2 മിനിേമാള മകള 49

3 മേനാജമാതയ സകറിയ മകന 48

4 ജിന മാതയ സകറിയ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപേമാള െക ജി ഭാര് 38

2 ആദിത് റി അഭിലാഷ മകള 16

3 ഐശ്ര് റി അഭിലാഷ മകള 15
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 െചങനര താലകില   മാനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ തണില േയാഹനാന തണില

 വീട, കടംേപരര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാനാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷനമ േജകബ, തണില വീട, കടംേപരര , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2013 -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 ൈഷനമ േജകബ ഭാര് 51

2 ജബിന േജകബ മകന 23

3 മിലന േജകബ മകന 21
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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി8 7642/21 17-12-2021
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റികി സാം എബഹാം കുങലവ

ീട, അങാടികല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ കുങല സാമവല എബഹാം, കുങലവീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2020 -ല മരണെപടതായം  പേരതന മകള

ഇലാതതിനാല 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  8418/21 17-12-2021
 
 െചങനര താലകില   മാനാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഗംഗാധരന മാടകളങര

, കടംേപരര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാനാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം േഗാമതി, മാടകളങര, കടംേപരര, േബാധിപിച അേപക

 മാനാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2021 -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  8419/21 17-12-2021
 
 െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിതേമാള എസ കാരതിക വീടില,

കാരകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഡാ ഷീനാ േജാണ മാതയ ഭാര് 30

2 കുങല സാമവല എബഹാം പിതാവ 68

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം േഗാമതി ഭാര് 78

2 ബിനകമാര എം ജി മകന 46

3 ബിനി എം ജി മകള 43
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സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പഹളാദന എസ  എന , കാരതിക വീടില, കാരകാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -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  8420//21 17-12-2021
 
 െചങനര താലകില   പാണനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി എബഹാം ൈനനാന കാടെവടര

 ഇലത്,  വനഴി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണനാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബാബ എബഹാം ൈനനാന, കാടെവടര ഇലത്,

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

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    -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  8348/21 15-12-2021
 
 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ജി ഗീവരഗീസ ഉരളിപറത്

ജിനസിഭവനം, അരിയണിേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറിയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാറാമ ഗീവരഗീസ, ഉരളിപറത്

ജിനസിഭവനം, അരിയണിേശരി, േബാധിപിച അേപക   െചറിയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2013 -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 പഹളാദന എസ  എന ഭാര് 53

2 അഷിഗ എസ പഹളാദ മകള 19

3 അനഗ  പഹളാദ മകള 13

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
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നമര:സി8  8435/21 15-12-2021
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എന രാധ കറിയില വീട,

അങാടികല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങനര വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീതാ രവി, കറിയില വീട, അങാടികല, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2012 -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 സാറാമ ഗീവരഗീസ ഭാര് 60

2 ജിനസി ഗീവരഗീസ മകള 39

3 സമി ഗീവരഗീസ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാ രവി മകള 47

2 ശീലത മകള 42
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