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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-9204/2021 09-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ഇലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക പരേഷാതമൻ,  ഇലന

ർ മറിയിൽ ചരിവകാലായിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനമ പി ജി , േബാധിപിച അേപക

ഇലനര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനമ പി ജി ഭാര് 60

2 അനീഷ സി പി മകന 35

3 രതീഷ സി പി മകന 31

28th December 2021Revenue Department18389
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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A5-9531/21 27-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ഇലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ െചറിയാൻ േജ്ാതി ഭവൻ

, േമമറിയിൽ, ഇലനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഏലിയാമ െചറിയാൻ, േജ്ാതി ഭവൻ, േമമറിയിൽ, ഇലനർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:A5-9626/21 27-12-2021
 
  േകാഴേഞരി  താലകില   ഇലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിമി  േജാർജ് തവിടയൽ,

വാര്ാപരം, ഇലനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീന സസൻ േജാർജ്, തവിടയൽ, വാര്ാപരം, ഇലനർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:A5-9329/21 27-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ഓമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി സേരഷ കമാർ വിളങാല വീട,

ആറരികം, ഓമൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ െചറിയാൻ ഭാര് 71

2 ലിസി സസൻ െചറിയാൻ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സീന സസൻ േജാർജജ ഭാര് 38

2 ഡിലൻ തവിടയൽ േജാർജ് മകന 8
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സർടിഫികറിനായി   ഓമൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജകമാരി, വിളങാല വീട, ആറരികം, ഓമൂർ, േബാധിപ

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

ും പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഉൾെപെട  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:A5-9242/21 27-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   കളനട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയകടി േബബി െറജി നിവാസ,

ൈകപഴ, കളനട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കളനട വിേലജില   പേരതയെട മകന െറജി പി ബി, െറജി നിവാസ, ൈകപഴ, കളനട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:A5-8285/21 27-12-2021
 
  േകാഴേഞരി  താലകില   ഇലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന സജി  പറതട്  വീട,

ഇടെപരിയാരം ഇലനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇലനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ P R സജി,  പറതട്  വീട,  ഇടെപരിയാരം ഇലനർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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 ജി രാധാമണിയമ മാതാവ 77

2 സജ കമാരി ഭാര് 49

3 അശ്തി സേരഷ മകള 23

4 ആകാശ സേരഷ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാബ പി എം മകന 66

2 ഡാനിേയൽ പിബി മകന 58

3 െറജി പി ബി മകന 48

28th December 2021Revenue Department18391
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 P R സജി ഭരതാവ 57

2 സചിൻ സജി മകന 24

3 നിതിൻ സജി മകന 20
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