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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3  8642 / 2020 08-09-2021
 
 േകാടയം താലകില  മടമലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എൻ ശാരദ  മടമലം കരയിൽ

ഉഴതിൽ  പറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടമലം  വിേലജില   പേരതയെട    സേഹാദരെന മകന വിഷ വി , മടമലം

കരയിൽ ഉഴതിൽ പറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മടമലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B3 1168/2021 14-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that JubinTom George Puliyelil Green Valley Villas Kalarickal

Lane Manganam, Muttambalam Village, Kottayam Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before variouspurposes in respect of the legal  heirs of late George Thomas Puliyelil Green Valley

Villas Kalarickal Lane Manganam who expired on 04-11-2020 and that it has been reported to this office that the persons

named in the scheduled below are the legal heirs of the said late George Thomas. that it is proposed to issue a legal

heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it  is proposed to issue a legal heir ship certificate

accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said

legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kottayam within 30 days from the date of

publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will  not be

considered. 

 
SCHEDULE

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവികഷൻ  പേരതനായ സേഹാദരൻ
പി എൻ വിശ്ംബരെന

മകന 37

2 വിഷ വി      പേരതനായ സേഹാദരൻ
പി എൻ വിശ്ംബരെന

മകന 34

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Sosamma George Wife 57

2 Jubin Tom George Son 32

3 Juan Oommen George Son 20
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:ബി 3 4762 / 2021 14-09-2021
 
 േകാടയം താലകില   നാടകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക രാമൻകടി  ചിങവനം കരയി

ൽ മണിതറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നാടകം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജ രാമൻകടി , ചിങവനം കരയിൽ മണിതറ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 5328/ 2021 14-09-2021
 
 േകാടയം താലകില   അയമനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ േമാഹൻ  കടമാളർ കരയിൽ

സരസ്തി  നിലയം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയമനം  വിേലജില   പേരതയെട മകന അജീഷ േമാഹൻ , കടമാളർ കരയിൽ

സരസ്തി നിലയം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയമനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -6359 / 2021 14-09-2021
 
  േകാടയം താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എസ ഖാദർഖാൻ റാവതർ

കിഴകം ഭാഗം കരയിൽ ഗാസ മഹൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏറമാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈമമൻ ബീവി , കിഴകം ഭാഗം കരയിൽ

ഗാസ മഹൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഏറമാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജ രാമൻകടി ഭാര് 66

2 രാേജഷ രാമൻകടി മണിതറ മകന 46

3 രജീഷ മണിതറ രാമൻകടി മകന 43

4 രാേഗഷ മണിതറ രാമൻകടി മകന 38

5 രനീഷ  മണിതറ രാമൻകടി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജീഷ േമാഹൻ മകന 43

2 ആശാ രാജൻ മകള 41
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നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമൻ ബീവി ഭാര് 75

2 റജീന ബീവി മകള 56

3 റസിയ സലിം മകള 55

4 മഹമദ അഷറഫ മകന 54

5 മഹമദ മസഫ മകന 52
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3 -6859 / 2021 16-09-2021
 
 േകാടയം താലകില   നാടകം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എസ വിശ്ംഭരൻ  മലവടം കരയിൽ

തടതംകഴിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  നാടകം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മീന വിശ്ംഭരൻ , മലവടം കരയിൽ തടതംകഴിയിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8635 / 2021 14-09-2021
 
  േകാടയം താലകില   അതിരമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻ േജകബ  അതിരമഴ

കരയിൽ  മംഗലതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിരമഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമ േജകബ , അതിരമഴ കരയിൽ

മംഗലതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അതിരമഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8826 / 2021 14-09-2021
 
  േകാടയം താലകില   അയനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ ബാലകഷൻ നായർ  പരിപ്

കരയിൽ  അശ്തി  ഭവൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീന വിശ്ംഭരൻ ഭാര് 60

2 േദവി കഷ മകള 36

3 ഉണി റി വി മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ േജകബ ഭാര് 72

2 രശി േജകബ മകള 42
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയനം  വിേലജില   പേരതനെറ മകള അമിളി ബി , പരിപ് കരയിൽ അശ്തി

ഭവൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയനം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -8889 / 2021 14-09-2021
 
 േകാടയം താലകില   മടമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എം േദവസ്  നടാേശരി കരയിൽ

െതരവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടമലം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേജായ ഡി  െതരവൻ , നടാേശരി കരയിൽ െതരവൻ

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  മടമലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -9077 / 2021 14-09-2021
 
 േകാടയം താലകില   അയനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ െക േജകബ  അയനം കരയി

ൽ  മണകളതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയനം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െജസി േജാൺ , അയനം കരയിൽ

മണകളതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയനം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിളി ബി മകള 54

2 സിത ബി മകള 52

3 ബിപിൻ ബി മകന 49

4 ജിജി റാണി അനിൽകമാർ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിേനായ ഡി െതരവൻ മകന 52

2 ബിേജായ ഡി െതരവൻ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

26th October 2021Revenue Department9231
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1 െജസി േജാൺ ഭാര് 57

2 അൻഷ േജകബ േജാൺ മകന 33

3 ഗീത ആനി േജാൺ മകള 27
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