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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-5977/2021 11-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   ചങനാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിജി സറിയ ആനിേതാടം

വീട,െപരന കിഴക്, ചങനാേശരി വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചങനാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഡിംബിള സിജി,  ആനിേതാടം

വീട,െപരന കിഴക്,  ചങനാേശരി  വിേലജ,  േബാധിപിച അേപക   ചങനാേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2019  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡിംബിള സിജി ഭാര് 45

2 മരിയ സജി മകള 17

3 േനഹ സിജി മകള 16

4 േജാ സറിയ സിജി മകന 13

09th November 2021Revenue Department11191
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-5673/2021 04-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   കറകചാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീലകണന നായര, വടേകട്

വീട,ചമകരകരയില,കറകചാല വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള സതീേദവി, പാലമടില സമരപിച അേപകയിേനല   കറകചാല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-01-1985  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതനെറ  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. 

 
നമര:സി2-4456/2021 06-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   െനടങനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരന പി പറമകാടില

വീടില,െനടംകനം  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന മേനാജ പി.എസ, പറമകാടില വീടില,െനടംകനം വിേലജ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2020 -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. 

 
No: C2 -5889/2021 06-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Smt.Vidya Viswan Son's Bhavan,nalukody P.O, Paippad

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീേദവി മകള 60

2 അനിത ജി നായര മകള 56

3 സേനാഷ എന മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ പി.എസ മകന 45

2 മധ പി.എസ മകന 43

3 മഞ പി.എസ മകള 40
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Village,Changanassery Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship certificate for Various

purposes in respect of the legal  heirs of late Ramesh C.G Son's Bhavan,nalukody P.O, Paippad Village who expired on 18-

02-2021 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 Ramesh C.G. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . 

Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 3 in the below list.  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificat

e 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 -5065/2021 06-10-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that Manthanathu Chacko Mathew Manthanathu House,

Pallickachira P.O,Paippad 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 Vinod Mathew, Manthanathu House, Pallickachira

P.O,Paippad village who expired on 12-04-2021 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 Vinod Mathew. 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 th

e 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 Rathnamma Mother 69

2 Vidya Viswan Wife 35

3 Sanskrithi Ramesh Daughter 7

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

1 Manthanathu Chacko Mathew Father 71

09th November 2021Revenue Department11193
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