
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 50

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  21

Tuesday, 21st December 2021

1197 ധനു 6

6th Dhanu 1197

1943 അ്ഗഹായനം 30

30th Agrahayana 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 - 4631/2021 13-12-2021
 
  ചങനാേശരി  താലകില,  ചങനാേശരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക.  എസ.  ചാേകാ,

വാളംപറമില (കാകാംപറമില), െപരന കിഴക്, ചങനാേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചങനാേശരി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് മറിയാമ

ചാേകാ, വാളംപറമില (കാകാംപറമില), െപരന കിഴക്, ചങനാേശരി, േബാധിപിച അേപകയിേനല ചങനാേശരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-05-1990  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന  നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമന്  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി  മമാെക േനരിട്  ഹാജരായി േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 4337/2021 14-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, കങഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. എം. ഇബാഹിം, പഴകാകളത

് പതൻവീട, ഇടയിരികപഴ പി.ഒ., കങഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കങഴ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് പാതമാ ബീവി, പഴകാകളത് പതൻവീട,

ഇടയിരികപഴ പി.ഒ., കങഴ, േബാധിപിച അേപകയിേനല കങഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതെന

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം േകരള ഗവൺെമന്  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക േനരിട്

ഹാജരായി േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 7453/2021 14-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ ചാേകാ ഭാര് 78

2 ആൻസമ ചാേകാ @ ആൻസി മാതയ മകള 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമാ ബീവി ഭാര് 73

2 ഹബീബ റഹാൻ എം. ഐ. മകന 46

3 മഹമദ സാജിദ പി. ഐ. മകന 36
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  ചങനാേശരി  താലകില, ചങനാേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിലകമാര എ. ആര.,

െകാചെകാടാരതില തേകട വീട,  െപരന പടിഞാറ,  ചങനാേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചങനാേശരി വിേലജില   പേരതെന ഭാര്

അനിത  അനിലകമാര,  െകാചെകാടാരതില  തേകട  വീട,  െപരന  പടിഞാറ,  ചങനാേശരി,  േബാധിപിച

അേപകയിേനല ചങനാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികറ് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമന്  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക േനരിട് ഹാജരായി േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 7267/2021 14-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, കറകചാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. സി. േമരികടി, പാലതിങല വീട

,  െനടംകനംകര,  െനടങാടപളി,  കറകചാല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറകചാല വിേലജില   പേരതയെട മകന അനില പി.

േജകബ, പാലതിങല വീട, െനടംകനംകര, െനടങാടപളി, കറകചാല, േബാധിപിച അേപകയിേനല കറകചാല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

01-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ പി.  സി.  ചാേകാ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികറ്

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമന്  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി  മമാെക േനരിട്  ഹാജരായി േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 7254/2021 14-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, കറിചി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധസദനൻ നായര സി., ൂതി വീട, കറി

ചി  പി.ഒ.,  കറിചി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറിചി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ശീജ എസ., ൂതി വീട, കറിചി പി.ഒ., കറിചി, േബാധിപിച

അേപകയിേനല കറിചി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല മാതാവ 75

2 അനിത അനിലകമാര ഭാര് 51

3 അഖില എ. മകന 27

4 അനില അനിലകമാര മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐസൺ പി. േജകബ മകന 54

2 അനില പി. േജകബ മകന 52

3 അജിത് േകാര േജകബ മകന 39
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ശ സർടിഫികറ് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമന്  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക േനരിട് ഹാജരായി േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 7272/2021 14-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, പായിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എയഞല േകാര, െചറകര വീട,

പളികചിറ  പി.ഒ.,  പായിപാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പായിപാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അഭിലാഷ േകാര,  െചറകര വീട,

പളികചിറ പി.ഒ.,  പായിപാട, േബാധിപിച അേപകയിേനല പായിപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട  നിയമാനസത  ഏക  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയനയാള  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭരതാവ  േകാര  െചറിയാൻ  ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികറ്  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമന്   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി  മമാെക േനരിട്  ഹാജരായി േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ എസ. ഭാര് 51

2 അഖില മധ മകള 22

3 അനപമ എം. എസ. മകള 17

4 ഓമനാമ മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഭിലാഷ േകാര മകന 43
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2-7335/2021 14-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   വാഴപളളി െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി. ശാരദകടി , ശീപതം

വിട, തരതി പി.ഒ., വാഴപളി പടിഞാറ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ൈഷൻ പി.എസ., ശീനിലയം വീട, െചേങാടേകാണം ,

തിരവനനപരം, േബാധിപിച അേപകയിനേമൽ   വാഴപളളി െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ചങനാേശരി തഹസീലദാര മമാെക  േനരിട്

േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 7521/2021 15-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, കങഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജാബീവി എ. എ., അമിയില വീട

, കങഴ പി.ഒ., കങഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കങഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന അൻഷാദ െക. എ., അമിയില വീട, കങഴ പി.ഒ., കങഴ,

േബാധിപിച അേപകയിേനല  കങഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭരതാവം

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം േകരള ഗവൺെമന്  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക േനരിട്

ഹാജരായി േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 7520/2021 15-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷൻ പി.എസ. മകന 45

2 ഷാജൻ് പി.എസ. മകന 41

3 ശീധരന പി.ആര. ഭരതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സബീനാബീവി എ. മകള 41

2 അൻഷാദ െക. എ. മകന 39
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 ചങനാേശരി താലകില, കറിചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലയിസ േതാമസ, പതപറമില വീട,

മലകനം പി.ഒ., കറിചി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറിചി വിേലജില പേരതെന മകന ആൻഗസ് േതാമസ ലയിസ, പതപറമില വീട, മലകനം പി.ഒ.,

കറിചി, േബാധിപിച അേപകയിേനല കറിചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമന്  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക േനരിട് ഹാജരായി

േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി നികാേവാസ ഭാര് 45

2 ആൻഗസ് േതാമസ ലയിസ മകന 20

3 അക മരിയ േതാമസ മകള 17
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