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NOTICE

 
നമര:A 5 - 7507 / 2021 01-11-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   പതനംതിട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയിംസ  ഡാനിേയൽ  കമഴ

മറിയിൽ   െനടവനാൽ   ചരിവകാലായിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനംതിട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജ ജയിംസ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2015 -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:A 5 - 7397 / 2021 03-11-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   മലപഴേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ  െജ  വർഗീസ  , കഴികാ

ല മറിയിൽ  െനലികാടിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപഴേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജമ വർഗീസ , ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021  -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:A 5 - 7506 / 2021 02-11-2021
 
  േകാഴേഞരി താലകില   പതനംതിട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിലീപൻ  ആർ   ,  െവടിപ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജ ജയിംസ ഭാര് 50

2 െജസി  ജയിംസ മകള 23

3 ആൽബി ജയിംസ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ വർഗീസ ഭാര് 70

2 േസാജ പണികർ മകള 48

3 സിജ ബിേനായ ഫിലിപ് മകള 43
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ം  മറിയിൽ   ലക്മി   നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനംതിട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിഷണ  നാരായണൻ  , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021  -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:A 5 - 7407/ 2021 02-11-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ഓമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി  ജയ കമാർ  , ഓമൂർ മ

ുറിയിൽ   േപഴംമടിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓമൂര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ലീലാമ കിഴേകടത്  കല്ാണി അമ ,

, േബാധിപിച അേപക   ഓമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-08-2021  -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:A 5 -7923 / 2021 03-11-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ഓമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  ജി   േജായി  , പതൻ പീടിക

മറിയിൽ പാറപാട്  െതേക മറിയിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓമൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േസാണിയാമ  േജായി , , േബാധിപിച

്ച അേപക   ഓമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറ

ും പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക  കഷണകമാരി മാതാവ 70

2 ബിന  സി  എസ ഭാര് 48

3 വിഷണ  നാരായണൻ മകന 25

4 ശങരനാരായണൻ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ കിഴേകടത്  കല്ാണി അമ മാതാവ 80

2 സൗമ്  കമാരി  ശിവദാസ ഭാര് 45

3 ജയ  േദവ  ജയ നായർ മകന 17

4 ജയസര്  ജയ നായർ മകന 14
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A 5 - 7537 / 2021 03-11-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ഇലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ  ഫിലിപ്  , ഇലനർ

ഈസററ  മറിയിൽ  ചിറകടവിൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആശ  സേനാഷ , , േബാധിപിച അേപക

 ഇലനര വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2018  -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:A 5 - 7920 / 2021 09-11-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   കളനട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  പാേകാേടത്  േജാർജ്

, െഞടർ  മറിയിൽ  പാേകാേടത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളനട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി  േതാമസ , , േബാധിപിച അേപക

കളനട  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:A 5 -8108 / 2021 09-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാണിയാമ  േജായി ഭാര് 68

2 െജസി ഷിജ മകള 49

3 ജിബ  പി  േജായി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശ  സേനാഷ ഭാര് 42

2 ഷാേരാൺ  സാറാ  സേനാഷ മകള 14

3 െഷർലിൻ  സാറാ   സേനാഷ മകള 4

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി േതാമസ ഭാര് 54

2 അലൻ രാജൻ മകന 25

3 െനവീൻ  രാജൻ മകന 23
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 േകാഴേഞരി താലകില   കളനട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   െക  ശാരദാമ  , െഞടർ  മറിയിൽ

കനതർ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കളനട വിേലജില   പേരതയെട മകന കഷണ  കമാർ  പി  ആർ , , േബാധിപിച അേപക   കളനട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-05-2021  -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:A 5 - 8131 /  2021 09-11-2021
 
  േകാഴേഞരി താലകില   കളനട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മിഥൻ  എം  ,െഞടർ  മറിയിൽ

ഇലഞാത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കളനട വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ലതിക  എൽ , , േബാധിപിച അേപക   കളനട വിേലജ

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

12-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷണ  കമാർ  പി ആർ മകന -

2 ഭരത  രാജ പൗതൻ -

3 ബിനിത  രാജ പൗതൻ -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതിക  എൽ മാതാവ 44
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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A 5 - 8109 / 2021 09-11-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   പതനംതിട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചൻകഞ്  , േമെലെവടിപം

മറിയിൽ  പളിമരേപൽ  വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനംതിട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മണി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക

പതനംതിട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി ഭാര് 49
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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -7924/ 2021 03-11-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   കീടങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എൻ അനരാധ ,  േകാട

ട മറിയിൽ കറിയിൽ െതേകപരയിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീടങനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െകാചകഞ്  െക െക  , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2020 -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:എ 5 -6712/ / 2021 05-11-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ഓമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  വി േജാൺ ,  മഞിനികര മറ

ിയിൽ  തണങാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓമൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ൈഷനി , , േബാധിപിച അേപക   ഓമല

ലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-07-2021  -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:എ 5 -7770/ 2021 01-11-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ആറനള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാശാമ േജാർജ്  , ഇടയാറന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാചകഞ് െക െക ഭരതാവ 72

2 അജീഷ െക മകന 42

3 അനീഷ െക മകന 37

4 അഞഷ  െക മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയകടി േജാൺ ഭാര് 75

2 ൈഷനി മകള 52
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ള മറിയിൽ താഴെത െമാടയൽ   വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറനള വിേലജില   പേരതയെട മകന േതാമസ എം േജാർജ് , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാതയസ  എം േജാർജ് മകന 62

2 ഏലിയാമ വർഗീസ മകള 60

3 േജകബ എം േജാർജ് മകന 58

4 േതാമസ എം േജാർജ് മകന 55

5 േറയചലമ എം  േജാർജ് മകള 53

14478 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, 2021


		2021-11-30T15:51:02+0530
	Salim A




