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ബി1-4918/2021                                 തീയതി – 27.10.2021 
 

തിരുത്തല് പരസ്യം 
 

 
17.08.2021ലെ കേരള ഗവണ്ലെന്റ് ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 33 (വാെയം 10,      ക്രെ 

നമ്പര് 17,  പാര്ട് III) േമ്മീഷണകേറ്റ ്ഓഫ് ൊന്േ് േവനവ വിഗാഗത്തില് പ്രസ്ിദ്ധീേരിച്ച 

ബി-4918/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില് കോഷന് ഫിെിപ്പ് എന്നുളളത ് കോഷിന് ഫിെിപ്പ് 

എന്ന് തിരുത്തി വായികേണ്ടതാണ.് 

 
                                                                                                      
                                                                       (ഒപ്പ)് 
                   തഹസ്ില്ദാര്, കോടയം 
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B1 8186/2021 07-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   ഓണംതരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എൻ  ജേയഷ  മടാടകേനൽ

നീണർ കരയിൽ ഓണംതരത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓണംതരത് വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ സി  എൻ  മീനാകി , മടാടകേനൽ 

നീണർ കരയിൽ ഓണംതരത് , േബാധിപിച അേപക   ഓണംതരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
നമര:B1 5871/2021 07-12-2021
 
  േകാടയം  താലകില   പാമാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിേനായി  മാതയ   കാലായിൽ

െതേകതിൽ െവളർ കരയിൽ പാമാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാമാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബീൻസ െക ബിേനായി , കാലായിൽ

െതേകതിൽ െവളർ കരയിൽ പാമാടി , േബാധിപിച അേപക   പാമാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .  ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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. 

 
നമര:B1 11492/2021 07-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   പനചികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാനി ഇടി ഐപ്  പനകൽ കരയി

ൽ പനചികാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി  എൻ  മീനാകി മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി ബിേനായി ഭാര് 50

2 ബീൻസ െക ബിേനായി മകന 20

3 ബിസന  സസൻ ബിേനായി മകള 17
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സർടിഫികറിനായി   പനചികാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ ഇടി  ഐപ് , പനകൽ കരയിൽ പനചികാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -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. 

 
നമര:B1 9249/2021 07-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   േകാടയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി എൻ നീലകണൻനായർ  ശീലകി 

േവളർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതലകമാരി എൻ , ശീലകി േവളർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2018  -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. 

 
നമര:B1 5333/2021 07-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   േകാടയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി മകാണി  പശവനനി ഇലം 

പതനങാടി  േകാടയം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടയം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ പി കാസി മാരിയപൻ , പശവനനി

ഇലം പതനങാടി േകാടയം , േബാധിപിച അേപക   േകാടയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാര

ണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  . അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 ഉഷ ഇടി  ഐപ് ഭാര് 60

2 വിന ഇടി  ഐപ് മകന 39

3 അന ഇടി  ഐപ് മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതലകമാരി എൻ ഭാര് 69

2 രാേജഷ  നീലകണൻ മകന 45

3 രതീഷ നീലകണൻ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 പി കാസി മാരിയപൻ സേഹാദരൻ 56

2 പി െപാർെകാടി സേഹാദരി 51

3 പി േവൽദൈര സേഹാദരൻ 49

4 പി േവൽമരകൻ സേഹാദരൻ 44

5 പി പനീർ െസൽവം സേഹാദരൻ 42

16718 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-11181/2021 26-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി.ഡി ഭവേനനന ശിവൈശലം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഏറമാനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മനീഷ ബി, ശിവൈശലം, േബാധിപിച അേപക   ഏറമാനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-11307/2021 01-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എന ശീധരന െനലിേശരില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഏറമാനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീജിത് എസ, െനലിേശരില, േബാധിപിച അേപക   ഏറമാനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള മരണെപട േപായിടളളതാണ 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. 

 
നമര:ബി3-11512/2021 26-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   മടമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ െചറിയാന 9 സി െസഞ്റി ടവര

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടമലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എലിസേബത് േജകബ, 9 സി െസഞ്റി ടവര, േബാധിപിച അേപക   മടമലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി എം വി ഭാര് 59

2 അനഷ ബി മകള 28

3 മനീഷ ബി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധരമ ഭാര് 69

2 ശീജിത് എസ മകന 41
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപണ്.  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. 

 
നമര:ബി3-11594/2021 01-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   മടമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജിത് പി കാഞിരകാട് എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മടമലം

വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ പി െക പരേഷാതമന, കാഞിരകാട്,  േബാധിപിച അേപക   മടമലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപണ്. 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. 

 
No: B3-11253/2021 26-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that JERRIN TOM PETER PATHINANCHIL PUTHENPURACKAL

, Nattakam Village, Kottayam Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before  VARIOUS  in  respect  of  the  legal   heirs  of  late  THOMAS  PUTHENPURACKAL  PETER  PATHINANCHIL

PUTHENPURACKAL who expired on 11-10-2021 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 THOMAS PUTHENPURACKAL PETER. 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 എലിസേബത് േജകബ ഭാര് 49

2 െചറിയാന േജകബ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വനജ.റി മാതാവ 62

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

1 MARY PETER Wife 55
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നമര:ബി3-11155/2021 06-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   മടമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാണിക്ം.െക ഇനിരാനഗര എസ.വി.ക

െ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടമലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം.സരസ്തി, ഇനിരാനഗര എസ.വി.െക, േബാധിപിച അേപക   മടമലം വിേലജ

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

04-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-10965/2021 06-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   മടമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളിദാസ.െക േനതാജി നഗര ഹൗസ

നമര  24  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മടമലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  കലന കാളിദാസ,  േനതാജി  നഗര ഹൗസ നമര 24,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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. 

 
നമര:ബി3-11688/2021 06-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   അതിരമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചനകഞ് േജകബ വാഴയില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

2 JERRIN TOM PETER Son 30

3 JERISH KOSHY PETER Son 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വളളി.െക മാതാവ 75

2 എം.സരസ്തി ഭാര് 46

3 േസാനാലി.എം മകള 23

4 േസാണിയ എം മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വളളി.െക മാതാവ 70

2 കലന കാളിദാസ ഭാര് 46

3 സന് െക ദാസ മകള 16
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അതിരമഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീന അചനകഞ്, വാഴയില, േബാധിപിച അേപക   അതിരമഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതനെറ മാതാവ ജീവിചിരിപണ്.  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. 

 
നമര:ബി3-10769/2021 06-12-2021
 
  േകാടയം  താലകില   അയനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ.രാജപന വിേനാദവില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അയനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന പസനരാജ പി.ആര, വിേനാദവില, േബാധിപിച അേപക   അയനം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

11-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-11614/2021 06-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   ആനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.എന വിജയന അണാടിവയലില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആനികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിപിന വി, അണാടിവയലില, േബാധിപിച അേപക   ആനികാട വിേലജ

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

06-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന അചനകഞ് ഭാര് 51

2 അനസ എലിസബത് അചനകഞ് മകള 23

3 െജയിംസ അചനകഞ് മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനരാജ പി.ആര മകന 60

2 പസാദ പി ആര മകന 56

3 പദീപ പി ആര മകന 50

4 വിേനാദ മകന 46
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നമര:ബി3-9718/2021 06-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതമ പതനപരയല എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏറമാനര

വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിജ വി, പതനപരയല, േബാധിപിച അേപക   ഏറമാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-11558/2021 06-12-2021
 
  േകാടയം താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി  ൈസമണ പാതാനത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഏറമാനര വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാസ പി ൈസമണ, പാതാനത്, േബാധിപിച അേപക   ഏറമാനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

05-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല വിജയന ഭാര് 64

2 വിനീത വി മകള 42

3 വിപിന വി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജ വി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാനസി േജാസ മകള 60

2 െറജിന േബബി മകള 58

3 വിമല ജയിംസ മകള 54

4 മിനി ൈസമണ മകള 53

5 േജാസ പി ൈസമണ മകന 52

6 ലീനാ ൈസമണ മകള 49
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ബി3-4762/2021             തീയതി – 30.11.2021 

 
 

തിരുത്തല് പരസ്യം 
 

 
26.10.2021ലെ 42-ാ ാം നമ്പര് കേരള ഗവണ്ലെന്റ് ഗസ്റ്റ് വ െയം 10,      

പ ര്ട് III േമ്മീഷണകേറ്റ ് ഓഫ് െ ന്ഡ് േവനൂ വിഭ ഗത്തില് കപജ് നമ്പര് 9228ല് 

പ്രസ്ിദ്ധീേരിച്ചിട്ടുളള ബി3-4762/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില് അവേ ശിേളുലെ പടിേയില് 

ക്രെ നമ്പര് 4 ആയി ര കഗഷ് െണിതേ ര െന്ുടി ്ന് കേര്ത്തിട്ടുളളത ് ര കേഷ് 

െണിതേ ര െന്ുടി  ്ന് തിരുത്തി വ യികേണ്ടത ണ്. 

  
                                                                                  (ഒപ്പ)് 

         തഹസ്ില്ദ ര്, കേ ടയം 
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ബി3-8642/2020             തീയതി – 30.11.2021 

 
തിരുത്തല് പരസ്യം 

 
 

26.10.2021ലെ 42-ാ ാം നമ്പര് കേരള ഗവണ്ലെന്റ് ഗസ്റ്റ് വ െയം 10,      

പ ര്ട് III േമ്മീഷണകേറ്റ ് ഓഫ് െ ന്ഡ് േവനു വിഭ ഗത്തില് കപജ് 9227-ല് 

പ്രസ്ിദ്ധീേരിച്ച ബി3-8642/2020 നമ്പര് പരസ്യത്തില് ക്രെ നമ്പര് 1,2 ആയി 

കേര്ത്തിട്ടുളള അളള ശവേ ്ിേ്ക് പകരതയുെ  ബളള ബ ം പകരതന യ സ്ക  രന് 

പി.എന്.വി്വംബരലന്റ െേന് എന്നത ്പകരതന യ സ്ക  രന് പി.എന്.വി്വംഭരലന്റ 

െേന് എന്ന് തിരുത്തി വ യികകണ്ടത ണ്. 

 
                                                                      (ഒപ്പ)് 
                  ത സ്ില് ര്, കേ ടയം 
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-11579/2021 08-12-2021
 
  േകാടയം  താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന േസാമന േരാഹിണി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഏറമാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി രാധാമണി അമാള, േരാഹിണി, േബാധിപിച അേപക   ഏറമാനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

03-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി രാധാമണി അമാള ഭാര് 76

2 സധീഷ േസാമന മകന 45
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
No: B3-11368/2021 26-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that A VIJAYAM SHREYAS, Aymanam Village, Kottayam Talu

k of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various in respect of the

legal  heirs of late GOPALAKRISHNAN K SHREYAS who expired on 11-01-2001 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 GOPALAKRISHNAN K. 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

 

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

1 A VIJAYAM Wife 68

2 RAJALAKSHMI G Daughter 42

3 POURNIMA G Daughter 39

14th December 2021Revenue Department16727
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