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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 - 5941/2021 08-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, െനടംകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ നായര ഊടപാറ െകാണര

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടംകനം വിേലജില പേരതെന ഭാര് ൈലലാമണിയമ െക. എം., ഊടപാറ

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2020  -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 - 6565/2021 08-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, െനടംകനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനകമാരൻ നായര വി. ആര.

(േമാഹനൻ നായര), െചറവളി കേനലതാെഴ വീട, െനടംകനം പി. ഒ., െനടംകനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടംകനം വിേലജില   പേരതെന

ഭാര് േശാഭനകമാരി,  െചറവളി കേനലതാെഴ വീട, െനടംകനം പി.  ഒ.,  െനടംകനം, േബാധിപിച അേപകയിേനല

െനടംകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലലാമണിയമ െക. എം. ഭാര് 57

2 ആതിര റി. നായര മകള 24

3 ആരതി റി. നായര മകള 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന കമാരി ഭാര് 55

2 രാേകഷ സി. എം. മകന 31

3 രാഹല േമാഹൻ മകന 27

4 രഗ മിണിയമ മാതാവ 91
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നമര:സി 2 - 7341/2021 08-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, െനടംകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി. റി. േറാസമ, മണേമല വീട,

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െനടംകനം വിേലജില   പേരതയെട മകന െജസിൻ ഏബഹാം, മണേമല വീട,

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏബഹാം എം. എസ. ഭരതാവ 76

2 െസയിൻ ഏബഹാം മകന 46

3 െജയിസ ഏബഹാം മകന 41

4 െജസിൻ ഏബഹാം മകന 38
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-7292/2021 08-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shaji Eapen Keeruvallil , Keeruvallil Chris Villa, Perunna P

O 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 Molly Shaji Eapen,  Keeruvallil Chris Villa,

Perunna PO Changanacherry who expired on 28-10-2021 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 Molly Shaji Eapen. 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 - 7393/2021 08-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, മാടപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐസക് ചാേകാ, മലയില വീട,

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

സർടിഫികറിനായി   മാടപളി വിേലജില   പേരതെന മകന ലിബിൻ ഐസക്, മലയില വീട, മാമട പി.ഒ., മാടപളി,

േബാധിപിച അേപകയിേനല  മാടപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-04-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന  നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

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

1 Shaji Eapen Keeruvallil Husband 60

2 SheryMol Keeruvallil Shaji Daughter 30

3 Chris Keeruvallil Shaji Son 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാലി ഐസക് ഭാര് 52

2 ലിജിൻ എം. ഐസക് മകന 29

3 ലിബിൻ എം. ഐസക് മകന 23

4 ലിറി എം. ഐസക് മകള 19
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നമര:സി 2 - 7187/2021 03-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, കങഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി സി. എ., ചാമകാലായില വീട,

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കങഴ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് െറജീന പി. എസ., ചാമകാലായില വീട,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021 -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. 

 
നമര:സി 2 - 4610/2021 08-12-2021
 
  ചങനാേശരി  താലകില,  െവളാവര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.  പി.  നാരായണപിള

@നാരായണപിള,  കലമാകല വീട,  ഏറതവടകര  പി.ഒ.,  െവളാവര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളാവര വിേലജില   പേരതെന മകന

െക. എൻ. സത്കമാര, കലമാകല വീട, ഏറതവടകര പി.ഒ., െവളാവര, േബാധിപിച അേപകയിേനല െവളാവര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-08-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന  നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് രാജലകിയം, ഒര മകൻ െക. എൻ. ജയകമാറം 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 െറജീന പി. എസ. ഭാര് 48

2 സി. എസ. െറസിയ മകള 24

3 അമിയ സി. എസ. മകള 19

4 അമീര അബല റഹാൻ സി. എസ. മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക. എൻ. സത്കമാര മകന 66

2 െക. എൻ. വിജയകമാര മകന 64

3 രാജകമാര െക. എൻ. മകന 59

4 െക. എൻ. ലത മകള 57

5 െക. എൻ. േമാഹനകമാര മകന 54

6 െക. എൻ. ഉഷ മകള 51

7 ശശികല എം. ജി. (പേരതനായ മകൻ െക. എൻ.
ജയകമാറിെന ഭാര്)

മകെന ഭാര് 50
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8 സ്ാതികഷ െക. െജ. (പേരതനായ മകൻ െക. എൻ.
ജയകമാറിെന മകള)

പൗതി 27

9 ഗൗരിനനന കഷ െജ. (പേരതനായ മകൻ െക. എൻ.
ജയകമാറിെന മകള)

പൗതി 21
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