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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 - 7646/2021 20-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, െനടംകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രജികമാര എ. ജി., ആര്ാടകേനല

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടംകനം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് രാജിേമാള െക. ആര., ആര്ാടകേനല

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന 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 - 7642/2021 20-12-2021
 
  ചങനാേശരി  താലകില,  ചങനാേശരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സകമാരൻ  െക.  പി.,

െകാലംപറമില  വീട,  പനചികാവ  പി.ഒ.,  ചങനാേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചങനാേശരി വിേലജില   പേരതെന മകള േസഹ െക.

എസ., െകാലംപറമില വീട, പനചികാവ പി.ഒ.,  ചങനാേശരി,  േബാധിപിച അേപകയിേനല ചങനാേശരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

04-2018  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജിേമാള െക. ആര. ഭാര് 46

2 അതലരാജ എ. ആര. മകന 22

3 അഹല്ാ രാജ മകള 18

4 സേരാജിനിയമ മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിതാ സകമാരൻ ഭാര് 57

2 സാന െക. എസ. മകള 23

3 േസഹ െക. എസ. മകള 21
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നമര:സി 2 - 7728/2021 21-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, െചതിപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ േതാമസ, ചാവടിയില വീട,

െവരര കര, െചതിപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചതിപഴ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ജാൻസി മാതയ, ചാവടിയില വീട, െവരര കര, െചതിപഴ,

േബാധിപിച അേപകയിേനല െചതിപഴ 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. 

 
No: C2 - 7600/2021 20-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Alice Varghese Velikkakathu House, Champakara P.O,

Karukachal, Karukachal 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 K. K. Varghese, Velikkakathu House, Champakara P.O,

Karukachal who expired on 18-10-2021 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 K. K. 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 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

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാൻസി മാതയ ഭാര് 51

2 േടാം േജാൺ മകന 28

3 നിമി അന േജാൺ മകള 24

4 നിഖില മരിയ േജാൺ മകള 21

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

1 Alice Varghese Wife 82

2 Rejimol Wilson Daughter 62

3 Raiju Kurien Varghese Son 59

28th December 2021Revenue Department18431
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 - 7523/2021 (A) 17-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, വാഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ. എം. മാതയ, അമലതങല വീട

,  പളികലകവല  പി.ഒ.,  വാഴര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വാഴര വിേലജില   പേരതെന മകന മേനാജ മാതയ,  അമലതങല വീട,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതെന

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം

ഭാര്യം 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 2-6194/2021 13-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   വാഴപളളി െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരികമാര എം. ആര. േമേലട

ു വീട, വാഴപളി പി.ഒ , വാഴപളി പടിഞാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  സേഹാദര പതന പകാശ കമാര എം. എന., േമേലട വീട,

ചീരഞിറ പി.ഒ. ചങനാേശരി., േബാധിപിച അേപക   വാഴപളളി െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതന

അവിവാഹിതനായിരന.പേരതെന 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ മാതയ മകന 44

2 െറജിേമാൻ മാതയ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പകാശ കമാര എം. എന. (പേരതനായ  സേഹാദരന
നാരായണപിളയെട മകന)

- 42

2 പീതാകമാരി എം. എന.    (പേരതനായ സേഹാദരന
നാരായണപിളയെട മകള)

- 44

3 രാഹല എസ. (പേരതനായ സേഹാദരന എം.ആര.
ശശികമാറിെന മകന)

- 34
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നമര:സി 2 - 7523/2021 (B) 17-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, വാഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ മാതയ, അമലതങല വീട

,  പളികലകവല  പി.ഒ.,  വാഴര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വാഴര വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ മാതയ,  അമലതങല വീട,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021 -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 - 7522/2021 14-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, വാഴപളളി െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം. േജാസഫ മാതയകടി

,  മടേഞരി  വീട,  തരതി  പി.ഒ.,  വാഴപളി  പടിഞാറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴപളളി െവസ് വിേലജില പേരതെന ഭാര് േതസ്ാമ

മാതയ (െഗയിസമ മാതയ), മടേഞരി വീട, തരതി പി.ഒ., വാഴപളി പടിഞാറ, േബാധിപിച അേപകയിേനല വാഴപളളി

െവസ്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2019 -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 2-7524/2021 17-12-2021
 

4 രശി ശശികമാര  (പേരതനായ സേഹാദരന എം.ആര.
ശശികമാറിെന മകള)

- 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ മാതയ മകന 44

2 േറാജിേമാൻ മാതയ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ മാതയ (െഗയിസമ മാതയ) ഭാര് 71

2 സജിേമാൻ മാതയ (സജിേമാൻ എം. എം.) മകന 52

3 സിനിേമാള മാതയ മകള 51

4 സജിനി േമരി െതേകല (സജിനിേമാള എം.) മകള 46

5 സിജി മാതയ മകള 42

6 സിേജാ മാതയ മകന 41
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 ചങനാേശരി താലകില, വാഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരവിള േതാമസ, അരീകതാെഴ വീട

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

സർടിഫികറിനായി   വാഴര വിേലജില   പേരതെന മകന ഷിജേമാന എ.കരവിള, അരീകതാെഴ വീട, വാഴര പി.ഒ. , വാഴര,

േബാധിപിച അേപകയിനേമല  വാഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-10-2015  -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 ചങനാേശരി തഹസീലദാര മമാെക ഹാജരായി േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ കരവിള ഭാര് 77

2 ൈഷനി  എ.കരവിള മകള 52

3 ഷാജിേമാന എ.കരവിള മകന 48

4 ഷിബേമാന എ.കരവിള മകന 47

5 ഷിജേമാന എ.കരവിള മകന 35
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-6233/2021 10-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   മാടപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി േജാസഫ  കാരയാട് വീട,

മാടപളളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലാലിമ േജാസഫ, കാരയാട് വീട, മാടപളളി പി.ഒ,മാടപളളി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാവ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ചങനാേശരി തഹസിലദാര മമാെക   േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലാലിമ േജാസഫ ഭാര് 59

2 േജായിസ േജാസഫ മകള 32

3 േജാസബിന േജാസഫ മകന 28
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