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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-5697/2021 12-10-2021
 
                 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Mariamma Cherian , Carmel Edavettal House

, Kangazha village ,Changanacherry Taluk, of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship certificate in

respect of the legal  heirs of late E.C. Cherian Carmel Edavettal House,Kangazha village, Changanacherry Taluk who

expired on 28-04-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the schedule below are the

legal heirs of the said late E.C. Cherian. 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 sai

d 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 , Changanacherry 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

 
:സി2-5666/2021 04-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   മാടപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണ ഫിലിപ് േതാടങല കരമറ

ം വീട  കതപളളി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക്  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിനസി േജാണ, േതാടങല കരമറം വീട  കതപളളി പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണനറ ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

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

1 Mariamma Cherian Wife 69

2 Biju C. Ninan Son 44

3 Beena Faverji Daughter 40

4 Betty Cherian Daughter 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിനസി േജാണ ഭാര് 54

2 േറാസിന െജ കരമറം മകള 31

3 ഫിലിന െജ കരമറം മകള 24

02th November 2021Revenue Department9929
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:സി2-5521-2021 04-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   വാകതാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സറിയ പി പി പനചിമടില വീട

്  തേകാതമംഗലംകരയില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വാകതാനം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ദീപാ  മാതയ,  പനചിമടില വീട

തേകാതമംഗലംകരയില, േബാധിപിച അേപക   വാകതാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപില

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപാ മാതയ ഭാര് 43

2 ദിേമാസ സറിയ മകന 13

3 സാനിയ സറിയ മകള 10
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-5665/2021 04-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   മാടപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െജ േജാസഫ പതകാട് ചിറ വീട

,  മാടപളളി  പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േടാണി േജാസഫ, പതകാട് ചിറ വീട, മാടപളളി പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. 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. 

 
:സി2-4336/2021 04-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   വാഴപളികിഴക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസമ േജാസഫ മലയില

 വീട,വാഴപളളി  കിഴക്,  ചങനാേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴപളികിഴക് വിേലജില   പേരതയെട മകന ലാലന േജാസഫ, മലയില

വീട,വാഴപളളി കിഴക്, ചങനാേശരി, േബാധിപിച അേപക   വാഴപളികിഴക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം

ഭരതാവം ഒര മകള ലാലി േറാമിയം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 റാണി േജാസഫ ഭാര് 51

2 േടാണി േജാസഫ മകന 31

3 ടീന േജാസഫ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലൗലി െജയിംസ മകള 58

2 ലിറി വരഗീസ മകള 52

3 ലാലന േജാസഫ മകന 46

4 േറാമിചന ൈമകിള (പേരതയായ മകള
ലാലി േറാമിയെട ഭരതാവ)

മകളെട ഭർതാവ 62

5 ൈമകിള ജാകണ (പേരതയായ മകള
ലാലി േറാമിയെട മകന)

പൗതൻ 30

02th November 2021Revenue Department9931
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:സി2-5671/2021 04-10-2021
 
  ചങനാേശരി താലകില   ചങനാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിംസ െക േജാരജ്

കണമഴ വീട,പഴവാത മറിയില,ചങനാേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചങനാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാരജ് െജയിംസ, കണമഴ

വീട,പഴവാത മറിയില,ചങനാേശരി, േബാധിപിച അേപക   ചങനാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില. 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. 

 

6 ജാനറ് േതാമസ (പേരതയായ മകള
ലാലി േറാമിയെട മകള)

പൗതി 26

7 െജയസണ േതാമസ (പേരതയായ
മകള ലാലി േറാമിയെട മകന)

പൗതൻ 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലാലി െജയിംസ ഭാര് 60

2 മരിയ െജയിംസ മകള 33

3 േജാരജ് െജയിംസ മകന 31

4 േജാസഫ െജയിംസ മകന 26
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-5200/2021 08-09-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   കറിചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ മാതൻ  വാലചിറ  വീട

ഇതിതാനം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറിചി വിേലജില   പേരതയെട മകന െജയിംസ വി മാതൻ , വാലചിറ  വീട ഇതിതാനം പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ വി വി മതൻ ,മകൻ വർഗീസ സി

മാതൻ  എനിവർ  ജീവിചിരിപില.  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. 

 
:സി2-5242/2021 14-09-2021
 
  ചങനാേശരി  താലകില    കറിചി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  െക  അനിൽകമാർ

െകാങിണിപറമിൽ വീട മലകനം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കറിചി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  നിഷ  സദാശിവപണികർ  ,

െകാങിണിപറമിൽ വീട മലകനം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കറിചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 സസമ ചാേകാ മകള 65

2 െജയിംസ വി മാതൻ മകന 55

3 ഓമന വർഗീസ (പേരതനായ മകൻ
വർഗീസ വി മാതൻെറ ഭാര് )

മകെന ഭാര് 57

4 ജിതിൻ മാതയ വർഗീസ (ടി മകൻ ) പൗതൻ 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ സദാശിവപണികർ ഭാര് 48

2 അനില അനിൽകമാർ മകള 19

3 നിഷാന് അനിൽകമാർ മകന 13
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:സി2-5253/2021 14-09-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   പായിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ വി റി  കാലാതറ വീട

് നാലേകാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പായിപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തിലകമ , കാലാതറ വീട നാലേകാടി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം മകൻ അനന വി സി യം ജീവിചിരിപില.

 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. 

 
:സി2-5316/2021 18-09-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   െവളാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ പി െജ  െപരിയിലപാക

ൽ വീട മണിമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളാവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമ േജകബ , െപരിയിലപാകൽ വീട മണിമല പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   07-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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. 

 
:സി-5378/2021 18-09-2021
 
  ചങനാേശരി താലകില   മടപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിസമ സറിയ  പാമടിൽ വീട

െപരമനചി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടപളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സറിയ പി  പി  ,  പാമടിൽ വീട െപരമനചി പി  ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   06-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിലകമ ഭാര് 52

2 അഖിൽ വി ചനേശഖരൻ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ േജകബ ഭാര് 71

2 േജ്ാതിസ േജാസ മകള 38

3 െജതിൻ േജാസ മകന 37
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-5380/2021 18-09-2021
 
  ചങനാേശരി  താലകില   തെകാടിതാനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  െജ  േതാമസ

െവളിപറമിൽ വീട തെകാടിതാനം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തെകാടിതാനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ േതാമസ , െവളിപറമിൽ

വീട തെകാടിതാനം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   തെകാടിതാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 സറിയ പി പി ഭരതാവ 65

2 ആൻ സറിയ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ േതാമസ ഭാര് 64

2 േജാസഫ വി േതാമസ മകന 32

3 വർഗീസ വി േതാമസ മകന 31
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-5117/2021 08-09-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   െചതിപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ േതാമസ  വലിയവീടൻ

വീടിൽ െവരർ മറി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചതിപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ േജാർജ , വലിയവീടൻ വീടിൽ െവരർ മറി ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപില.  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. 

 
:സി2-5118/2021 08-09-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   േതാടകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി  െക കരവിള  തകടിേയൽ

വീടിൽ േതാടയാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതാടകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിസി കരവിള , തകടിേയൽ വീടിൽ േതാടയാട പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   17-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  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. 

 
:സി2-5119/2021 08-09-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   െചതിപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ റി െജ  െതേകകര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ േജാർജ ഭാര് 58

2 ജിറി േജാർജ മകള 32

3 കാർതിക േജാർജ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി കരവിള ഭാര് 65

2 റിന െക തകടിേയൽ മകന 33

3 റീന േമരി കരവിള മകള 28
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വീടിൽ െവരർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചതിപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള മരിയ േറാസ േജാസഫ , െതേകകര വീടിൽ െവരർ പി ഒ

, േബാധിപിച അേപക   െചതിപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   16-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപില.  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. 

 
:സി2-5130/2021 08-09-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   െചതിപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എം ആൻറണി  മണേമൽ വീട

്  െവരർ കര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചതിപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മാതയ ആൻറണി , മണേമൽ വീട െവരർ കര , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.    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. 

 
:സി2-5442/2021 18-09-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   വാഴപളിപടിഞാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമകടിയമ എം െക

കനേതട് വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴപളിപടിഞാറ വിേലജില   പേരതയെട മകള എ ജയശീ  , കനേതട് വീട , േബാധിപിച

അേപക   വാഴപളിപടിഞാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ െക ആർ ദാേമാദരൻ നായർ

ജീവിചിരിപില.  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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ േജാസഫ ഭാര് 63

2 മരിയ േറാസ േജാസഫ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലികടി ആൻറണി ഭാര് 75

2 മാതയ ആൻറണി മകന 54

3 ബിന ആൻറണി മകന 46

4 ബിേനായി ആൻറണി മകന 44

02th November 2021Revenue Department9937
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ജയശീ മകള 55

2 ഡി ജയചനൻ മകന 52
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-5697/2021 04-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   തെകാടിതാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനപന പി റി മളമടില

വീട,േകാടമറി.പി.ഒ, തെകാടിതാനം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തെകാടിതാനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനമ െപാനപന, മളമടില

വീട,േകാടമറി.പി.ഒ,തെകാടിതാനം  ,  േബാധിപിച  അേപക   തെകാടിതാനം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   14-09-2018  -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. 

 
:സി2-5702/2021 04-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   വാഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ പി െജ പളളിപടികല വീട, വാഴര

 മറിയില,വാഴര വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിസി മാതയ, പളളിപടികല വീട, വാഴര മറിയില,വാഴര വിേലജ,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. 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. 

 
:സി2-5771/2021 04-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   വാഴപളിപടിഞാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജാതാേദവി പി.എ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ െപാനപന ഭാര് 54

2 അഖില മകന 22

3 അനില മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി മാതയ ഭാര് 49

2 മാരടിനാ മാതയ മകള 25

3 മരിയ മാതയ മകള 18
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പനമറം വീടില, വാഴപളളി പി.ഒ, വാഴപളളിപടിഞാറ വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴപളിപടിഞാറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

െക.കഷകമാര, പനമറം വീടില, വാഴപളളി പി.ഒ, വാഴപളളിപടിഞാറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   വാഴപളിപടിഞാറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-02-2021  -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. 

 
:സി2-5667/2021 04-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   മാടപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ആര നനകമാര അഞില

വീട,െപരമനചി പി.ഒ, മാടപളളി വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാടപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നവീഷ കമാര, അഞില വീട,െപരമനചി

പി.ഒ, മാടപളളി വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മാടപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

 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. 

 
:സി2-5904/2021 06-10-2021
 
  ചങനാേശരി താലകില   െവളാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാരദനന നായര വി.ജി

വടകാവില  വീട,  െവളളാവര  പി.ഒ,  െവളളാവര  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളാവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനന െജ

നായര, വടകാവില വീട, െവളളാവര പി.ഒ, െവളളാവര വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   െവളാവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 െക.കഷകമാര ഭരതാവ 58

2 െക അരജന കമാര മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസമ ഭാര് 63

2 നവീന കമാര മകന 35

3 നവീഷ കമാര മകന 34

9940 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമണി പി ആര ഭാര് 58

2 ആര് െജ നായര മകള 37

3 ഐശ്ര് െജ നായര മകള 32

4 അനന െജ നായര മകന 23
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-5319/ 2021 22-09-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   െനടങനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘ പി ബി,  െനടംകനം പി

ഒ  പതൻപരയൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െനടങനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  കാഞന രഘ, െനടംകനം പി  ഒ

പതൻപരയൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െനടങനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  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. 

 
:സി 2-5499/ 2021 22-09-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   വാഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വി േജാസഫ  ചാമംപതാൽ പി

ഒ അമാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലസിയാമ േജാസഫ , ചാമംപതാൽ പി ഒ അമാട് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച

് 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 കാഞന രഘ ഭാര് 57

2 അജിത് പി രഘ മകന 29

3 അഖിൽ പി രഘ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലസിയാമ േജാസഫ ഭാര് 71

2 ൈഷനി േജകബ മകള 49

3 ഷിബ േജാസഫ മകന 48

4 ൈഷല േസാടർ മകള 47
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ERRATUM NOTICE

No. C2 - 3136/2021 8 t h  September 2021.

The  Notification Number  C2- 3136/2021  Published in Kerala Gazette  Number 28,
Volume 10, Part  III Commissionerate of Land Revenue Sheet Page Number 5150, Sl. Number 7,
dated 13-7-2021, notified that  the   Parents of the deceased are the legal heirs of the deceased
person. But the inclusion of the parents as legal heirs of the deceased is found to  be incorrect.
Hence it should be read by excluding parents as the legal heirs of the deceased person.
And the remaining list is correct.

Taluk Office, (Sd.)
Changanasserry. Tahsildar

02th November 2021Revenue Department9943
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