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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 - 5282/2021 22-11-2021
 
  ചങനാേശരി  താലകില,  കറിചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.  യ.  എബഹാം,  ഐമനത്

(െചറേവലിയായ  ഐമനത്),  കറിചി  പി.  ഒ.,  കറിചി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കറിചി വിേലജില   പേരതെന മകന േതാമസ എബഹാം,

ഐമനത് (െചറേവലിയായ ഐമനത്),  കറിചി  പി.  ഒ.,  കറിചി,  േബാധിപിച അേപക   കറിചി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ 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. 

 
No: C2 - 5630/2021 19-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Thomas Mathew, Manathra House, Thrikkodithanam,

Thrikkodithanam Village, Changanassery Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship certificate for

various purpose in respect of the legal  heirs of late Gracykutty Varghese, Manathra House, Thrikkodithanam, who expired

on 16-08-2021 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 Gracykutty Varghese. 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 fo

r receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person

before the Tahasildar , Changanassery 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 ആലീസ എബഹാം ഭാര് 56

2 േതാമസ എബഹാം മകന 31

3 അലൻ എബഹാം മകന 26

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

1 Thomas Mathew Husband 58

2 Maria Grace Thomas Daughter 25

3 Christy Grace Thomas Daughter 20

30th November 2021Revenue Department14535
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നമര:സി2 - 5919/2021 11-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, െചതിപഴ വിേലജില, താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. റി. േജാസഫ, കാലായില വീട

,  െവരര  പി.  ഒ.,  െചതിപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചതിപഴ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ആലീസ േജാസഫ, കാലായില വീട,

െവരര പി. ഒ., െചതിപഴ, േബാധിപിച അേപക   െചതിപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ 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:സി2 - 6233/2021 10-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, മാടപളി വിേലജില, താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. സി. േജാസഫ, കാരയാട് വീട,

മാടപളി  പി.ഒ.,  മാടപളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാടപളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ലാലിമ േജാസഫ, കാരയാട് വീട, മാടപളി

പി.ഒ., മാടപളി േബാധിപിച അേപകയിേനല മാടപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപില.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ 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 ആലീസ േജാസഫ ഭാര് 62

2 ലിേജാ േജാസഫ മകന 40

3 ലീന േജാസഫ മകള 38
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-4052/2021(A) 22-11-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom  it  may  be  concern  that  Binod  N.  Thamasa  house,  Perunna  East  PO

Changanacherry, Changanacherry Village, Changanassery Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal

heirship certificate for various purpose in respect of the legal  heirs of late Uma N. Nair Thamasa house, Perunna East PO

Changanacherry who expired on 11-12-2019 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 Uma N. Nair. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . Husband M.K.Narayanan Nair and son Bimal N.are not alive.  Hence, it is proposed t

o 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 , Changanassery

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

 
No: C2-4052/2021(B) 22-11-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom  it  may  be  concern  that  Binod  N.,  Thamasa  house,  Perunna  East  PO,

Changanacherry, Changanacherry Village, Changanassery Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal

heirship certificate to produce before various purpose in respect of the legal  heirs of late M.K. Narayanan Nair, Thamasa

house, Perunna East PO, Changanacherry who expired on 06-05-1989 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 M.K. Narayanan Nair. that it is proposed to issue

a legal heirship certificate according to this to the applicant . (Wife Uma .N. Nair and son Bimal N. are not alive) Hence, i

t 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 ,

Changanassery 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

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

1 Binod N. Son 52

2 Vidhu Narayanan (son of the deceased son Bimal N.) Grand Son 15

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

1 Binod N. Son 52

2 Vidhu Narayanan (son of the deceased son Bimal N.) Grand Son 15

30th November 2021Revenue Department14537
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No: C2-6446/2021 18-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Majitha Shaji , Maniyamkulam house, Mundathanam PO,

Kngazha, Kangazha Village, Changanassery Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship certificate

for various purpose in respect of the legal  heirs of late Shaji M.A.,  Maniyamkulam house, Mundathanam PO, Kngazha ,

who expired on 16-01-2020 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 Shaji M.A.. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . Father of the deceased is not alive  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 , Changanassery 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

 

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

1 Aysha Beevi Mother 71

2 Majitha Shaji Wife 40

3 Muhammed Noufal Son 17

4 Aysha Shaji Daughter 14

5 Fathima Nazreen Daughter 11
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 - 6703/2021 22-11-2021
 
  ചങനാേശരി താലകില, വാഴപളികിഴക് വിേലജില, താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ. േവണേഗാപാല,

മമഴപറമില  വീട,  വാഴപളി  പി.ഒ.,  വാഴപളി  കിഴക്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴപളി കിഴക് വിേലജില   പേരതെന ഭാര് പഷ

േവണേഗാപാല, മമഴപറമില വീട, വാഴപളി പി.ഒ., വാഴപളി കിഴക്, േബാധിപിച അേപകയിേനല  വാഴപളി കിഴക്

വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-10-2021  -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 - 6712/2021 22-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, കങഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി. രാേജനൻ, വലിയവീടില, കാനം പി.ഒ.

,  കങഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കങഴ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് രതമ രാേജനൻ, വലിയവീടില, കാനം പി.ഒ., കങഴ, േബാധിപിച

അേപകയിേനല കങഴ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 6843/2021 22-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷ േവണേഗാപാല ഭാര് 54

2 ആതിര വി. േഗാപാല മകള 29

3 കാളിദാസ വി. േഗാപാല മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതമ രാേജനൻ ഭാര് 55

2 േസജല രാജ മകള 27

3 േസാന രാജ മകന 24
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  ചങനാേശരി  താലകില,  ചങനാേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.  വി.  കര്ാേകാസ,

മാളിേയകല  വീട,  ചങനാേശരി  പി.ഒ.,  ചങനാേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചങനാേശരി വിേലജില   പേരതെന മകന െജയിംസ െക.

മാളിേയകല, മാളിേയകല വീട, ചങനാേശരി പി.ഒ., ചങനാേശരി, േബാധിപിച അേപകയീേനല ചങനാേശരി വിേലജ

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

05-2018  -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 - 6857/2021 22-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, മാടപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി. എം. േഗാപാലകഷൻ, മാധവം വീട

, മാമട പി.ഒ., മാടപളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടപളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് സലിലമ എൻ. ബി., മാധവം വീട, മാമട പി.ഒ., മാടപളി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2014 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 6888/2021 22-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, പായിപാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ േജകബ, എഴവനാനത്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി ഭാര് 80

2 എലിസബത് മകള 60

3 േജാസ സിറിയക മകന 58

4 െറസിയമ സിറിയക മകള 56

5 േജാരജ് െക. എം. മകന 53

6 െജയിംസ െക. മാളിേയകല മകന 49

7 േതാമസ െക. മാളിേയകല മകന 49

8 ബാസിൻ െക. മാളിേയകല മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലിലമ എൻ. ബി. ഭാര് 67

2 നവീൻ േഗാപാല മകന 42

3 നിതിൻ േഗാപാല മകന 34
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വീട,  പളികചിറ  പി.ഒ.,  പായിപാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പായിപാട വിേലജില   പേരതെന ഭാര്  േമഴ സിയമ, എഴവനാനത് വീട,

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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:സി2 - 6899/2021 22-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, കറിചി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എൻ. േഗാപാലകഷൻ, ശിവംപറത് വീട

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

സർടിഫികറിനായി   കറിചി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ഓമന എം. െക., ശിവംപറത് വീട, മലകനം പി.ഒ.,  കറിചി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴ സിയമ ഭാര് 49

2 ഷിൻസി േതാമസ മകള 26

3 േമരി ശില മകള 24

4 ഷിു േതാമസ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന എം. െക. ഭാര് 62

2 അനപ കമാര മകന 32

3 അരൺ കമാര മകന 30
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 - 6564/2021 22-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, കറിചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉതപാൻ െക. ഐ., കേനല വീട,

എസ.പരം പി.ഒ., കറിചി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറിചി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് എലസി ഉതപാൻ, കേനല വീട, എസ.പരം പി.ഒ.,  കറിചി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ 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 - 6656/2021 22-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, ചങനാേശരി വിേലജില, താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധര അബള റഹിം, മധര വീട,

െപരന കിഴക്  പി.ഒ.,  ചങനാേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചങനാേശരി വിേലജില പേരതെന ഭാര് ഷാന സലതാന റഹിം, മധര വീട,

െപരന കിഴക് പി.ഒ.,  ചങനാേശരി,  േബാധിപിച അേപകയിേനല   ചങനാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള ജിവിചിരിപില.  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 എലസി ഉതപാൻ ഭാര് 72

2 ബിജി െക. ഉതപാൻ മകള 53

3 ബിേനാ കര്ൻ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാന സലതാന റഹിം ഭാര് 55

2 ജസിം അബള റഹിം മകന 30

3 വസിം എ. റഹിം മകന 27

4 ഫറ ഫാതിമ റഹിം മകള 24
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-5939/2021 22-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that George Varghese Kulaparampil house, Anandashramam

road, Changanacherry PO, Vazhappally East, Vazhappally East Village, Changanassery Taluk of Kottayam District has filed

an application  of a legal heirship certificate to produce before Insurance authorities in respect of the legal  heirs of late

Thomas George,  Kulaparampil house, Anandashramam road, Changanacherry PO, Vazhappally East who expired on 12-07-

2021 and that it has been reported to this office that the person named in the scheduled below is the legal heir of the said

late Thomas George. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents of

the deceased are alive 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 , Changanassery 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

 
നമര:സി2-6503/2021 22-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   കറകചാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. എ.സിസിലികടി  തടാരടിയില

  വീട,  കതപളി,  കറകചാല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറകചാല വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിന വരഗീസ, തടാരടിയില വീട,

കതപളി, കറകചാല, േബാധിപിച അേപകയിനേമല  കറകചാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2021 -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 തഹസീലദാര ചങനാേശരി മമാെക േനരിട്

ഹാജരായി േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-6979/2021 23-11-2021

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

1 George Varghese Father 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം. എം.വരഗീസ ഭരതാവ 83

2 ബിന വരഗീസ മകന 47

3 ബീന ൈഷജ മകള 49
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 ചങനാേശരി താലകില   വാകതാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഡാമിനിക േതാമസ, മകട

വീട,നാലനാകല പി ഒ, വാകതാനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാകതാനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജീന മാതയ, മകട വീട,നാലനാകല പി

ഒ, വാകതാനം, േബാധിപിച അേപകയിേനല   വാകതാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ പിതാവ

ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജീന മാതയ ഭാര് 40

2 ലിയാ ടീസാ െഡാമിനിക മകള 12

3 ലിസ കാര െഡാമിനിക മകള 7
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 - 5282/2021 22-11-2021
 
  ചങനാേശരി  താലകില,  കറിചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.  യ.  എബഹാം,  ഐമനത്

(െചറേവലിയായ  ഐമനത്),  കറിചി  പി.  ഒ.,  കറിചി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കറിചി വിേലജില   പേരതെന മകന േതാമസ എബഹാം,

ഐമനത് (െചറേവലിയായ ഐമനത്),  കറിചി  പി.  ഒ.,  കറിചി,  േബാധിപിച അേപക   കറിചി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ 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. 

 
No: C2 - 5630/2021 19-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Thomas Mathew, Manathra House, Thrikkodithanam,

Thrikkodithanam Village, Changanassery Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship certificate for

various purpose in respect of the legal  heirs of late Gracykutty Varghese, Manathra House, Thrikkodithanam, who expired

on 16-08-2021 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 Gracykutty Varghese. 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 fo

r receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person

before the Tahasildar , Changanassery 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 ആലീസ എബഹാം ഭാര് 56

2 േതാമസ എബഹാം മകന 31

3 അലൻ എബഹാം മകന 26

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

1 Thomas Mathew Husband 58

2 Maria Grace Thomas Daughter 25

3 Christy Grace Thomas Daughter 20
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നമര:സി2 - 5919/2021 11-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, െചതിപഴ വിേലജില, താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. റി. േജാസഫ, കാലായില വീട

,  െവരര  പി.  ഒ.,  െചതിപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചതിപഴ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ആലീസ േജാസഫ, കാലായില വീട,

െവരര പി. ഒ., െചതിപഴ, േബാധിപിച അേപക   െചതിപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ 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:സി2 - 6233/2021 10-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, മാടപളി വിേലജില, താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. സി. േജാസഫ, കാരയാട് വീട,

മാടപളി  പി.ഒ.,  മാടപളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാടപളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ലാലിമ േജാസഫ, കാരയാട് വീട, മാടപളി

പി.ഒ., മാടപളി േബാധിപിച അേപകയിേനല മാടപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപില.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ 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 ആലീസ േജാസഫ ഭാര് 62

2 ലിേജാ േജാസഫ മകന 40

3 ലീന േജാസഫ മകള 38
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
No: C2 - 5939/2021 22-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that George Varghese, Kulaparampil House, Anandashramam

Road, Changanacherry P.O., Vazhappally East Village, Changanassery Taluk of Kottayam District has filed an application

of a legal heirship certificate for various purpose in respect of the legal  heirs of late Thomas George, Kulaparampil House,

Anandashramam Road, Changanacherry, who expired on 12-07-2021 and that it has been reported to this office that the

person named in the scheduled below is the legal heir of the said late Thomas George,. 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 , Changanassery 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

 
നമര:സി 2 - 6503/2021 22-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, കറകചാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. എ. സിസിലികടി, തടാരടിയില

വീട,  കതപളി,  കറകചാല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറകചാല വിേലജില   പേരതെന മകന ബിന വരഗീസ, തടാരടിയില വീട,

കതപളി, കറകചാല, േബാധിപിച അേപകയിേനല   കറകചാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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 - 6867/2021 22-11-2021

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

1 George Varghese Father 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം. എം. വരഗീസ ഭരതാവ 83

2 ബിന വരഗീസ മകന 47

3 ബീന ൈഷജ മകള 49
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 ചങനാേശരി താലകില, ചങനാേശരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഷരീഫ വി. പി., േവലേശരില വീട

,  െപരന  പി.ഒ.,  ചങനാേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചങനാേശരി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് റസീന െഷരീഫ, േവലേശരില വീട,

െപരന പി.ഒ., ചങനാേശരി, േബാധിപിച അേപകയിേനല ചങനാേശരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 - 6969/2021 23-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, വാഴര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ നായര പി. െക., േപഴതങല

  വീട,  റി.  പി.  പരം  പി.  ഒ.,  വാഴര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴര വിേലജില   പേരതെന മകന അനപ പി. ആര, േപഴതങല വീട, റി. പി. പരം

പി. ഒ., വാഴര, േബാധിപിച അേപകയിേനല വാഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2010 -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 - 6979/2021 23-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, വാകതാനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഡാമിനിക േതാമസ, മകട വീട

,  നാലനാകല പി.  ഒ.,  വാകതാനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാകതാനം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ജീനാ മാതയ, മകട വീട, നാലനാകല പി.

ഒ., വാകതാനം, േബാധിപിച അേപകയിേനല വാകതാനം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റസീന െഷരീഫ ഭാര് 51

2 െഷഫ ന െഷരീഫ മകള 34

3 െഷരമി െഷരീഫ മകള 29

4 െഷഫിൻ െഷരീഫ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതികടിയമ ഭാര് 69

2 ആശാലത പി. ആര. മകള 47

3 അനപ പി. ആര. മകന 44
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നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന പിതാവ

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 - 5317/2021 26-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, െനടംകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സണി മാതയ, പാലതംതലയല വീട

,  െനടംകനം  പി.ഒ.,  െനടംകനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടംകനം വിേലജില   പേരതെന സേഹാദരി അശ്തി മാതയ, പാലതംതലയല

വീട,  െനടംകനം പി.ഒ.,  െനടംകനം,  േബാധിപിച  അേപകയിേനല   െനടംകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-12-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻ അവിവാഹിതനായിരന. പേരതെന മാതാപിതാകള, സേഹാദരൻ േജകബ മാതയ എനിവര 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 - 5318/2021 26-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, െനടംകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ മാതയ, പാലതംതലയല

വീട,  െനടംകനം പി.ഒ.,  െനടംകനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടംകനം വിേലജില   പേരതെന സേഹാദരി അശ്തി മാതയ, പാലതംതലയല

വീട, െനടംകനം പി.ഒ., െനടംകനം, േബാധിപിച അേപകയിേനല െനടംകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ

അവിവാഹിതനായിരന. പേരതെന മാതാപിതാകള, സേഹാദരൻ സണി മാതയ എനിവര ജീവിചിരിപില. അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികറ് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമന്

ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി  മമാെക േനരിട്  ഹാജരായി  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജീനാ മാതയ ഭാര് 40

2 ലിയാ ടീസാ െഡാമിനിക മകള 12

3 ലിസാ കാര െഡാമിനിക മകള 7

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അശ്തി മാതയ സേഹാദരി 66

2 കഞമ മാതയ സേഹാദരി 63

3 ഡാരലി മാതയ സേഹാദരി 57
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നമര:സി 2 - 6616/2021 26-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, പായിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനല േജാസ, പാറയല വീട,

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പായിപാട വിേലജില   പേരതെന മാതാവ ഗീതാ േജാസ, പാറയല വീട, പളിയചിറ

പി.ഒ., പായിപാട, േബാധിപിച അേപകയിേനല പായിപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന

നിയമാനസത ഏക അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാള മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികറ് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമന്

ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി  മമാെക േനരിട്  ഹാജരായി  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 7002/2021 26-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, വാഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.ജി.കരണാകരൻ നായര േപഴതങല

  വീട,  റി.പി.പരം  പി.ഒ.,  വാഴര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴര വിേലജില   പേരതെന പൗതൻ അനപ പി. ആര, േപഴതങല വീട, റി.പി.പരം

പി.ഒ., വാഴര, േബാധിപിച അേപകയിേനല വാഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്യം മകനം 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 അശ്തി മാതയ സേഹാദരി 66

2 കഞമ മാതയ സേഹാദരി 63

3 ഡാരലി മാതയ സേഹാദരി 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസ അലകസ പിതാവ 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതിയമ മകള 69

2 സമതികടിയമ (പേരതനായ മകൻ രാധാകഷൻ നായരെട
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 69

3 ആശാലത പി.ആര. (പേരതനായ മകൻ രാധാകഷൻ
നായരെട മകള)

പൗതി 47

4 അനപ പി.ആര. (പേരതനായ മകൻ രാധാകഷൻ നായരെട
മകൻ)

പൗതൻ 44
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