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Kottayam District
Kottayam Taluk
NOTICE

13-01-2022

നമര:B1 10007/2021

േകാടയം താലകില അകലകനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സിസറർ ടീസ േമരി േഹാളി
ഫാമിലി എച് സി േകാൺെവനിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അകലകനം വിേലജില പേരതയെട - മദർ സപീരിയർ സിസറർ വതമ കര്ൻ ,
േഹാളി ഫാമിലി എച് സി േകാൺെവനിൽ , േബാധിപിച അേപക അകലകനം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-04-2021 -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 േബാധിപിച
െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
േപര
1
മദർ സപീരിയർ സിസറർ വതമ കര്ൻ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
-

വയസ
62

13-01-2022

നമര:B1 12970/2021

േകാടയം താലകില കേരാപട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചനപസാദ മഴയനാൽ വീടിൽ
ആനികാട കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കേരാപട വിേലജില പേരതനെറ മകന സജിേമാൻ എം സി , മഴയനാൽ വീടിൽ ആനികാട
കരയിൽ , േബാധിപിച അേപക കേരാപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-02-2021 -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.
കമ നമര
1
സജിേമാൻ എം സി

േപര

No: B1 12393/2021

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
47

13-01-2022

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that JOSE VARGHESE PALACHUVATTIL OLIVE
GARDEN,PUTHUPPALLY, Puthuppally 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 MINI ZACHARIAH PALACHUVATTIL
OLIVE GARDEN,PUTHUPPALLY who expired on 30-07-2021 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 MINI ZACHARIAH. that it is proposed to issue a legal
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heirship certificate according to this to the applicant . . Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 1 in the below list.
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
1
2
3

Name of the Legal Heirs
MINI ZACHARIAH
DONNAH ELIZABETH JOSE
DEON GEORGE JOSE

Relationship with the Deceased
Wife
Daughter
Son

Age
52
18
12

13-01-2022

നമര:B1 9805/2021

േകാടയം താലകില പാമാടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിജയകമാർ െക ആർ പാമാടി കരയി
ൽ കളിയാടമറതിൽ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പാമാടി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി െജ , പാമാടി കരയിൽ
കളിയാടമറതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക പാമാടി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-02-2021 -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.
കമ നമര
1
രമാേദവി െജ
2
ലക്മി െക വി
3
കണൻ െക വി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
54
31
27

13-01-2022

നമര:B1 10288/2021

േകാടയം താലകില മണരകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി ഐ കഞഞ് കാടാടിയിൽ വീടി
ൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
മണരകാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് അനമ , കാടാടിയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക മണരകാട വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 0712-2020 -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
േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര

േപര
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1
2
3
4
5

അനമ
ജിജിേമാൾ മർമ
ബിേനായ െക
സാറാമ മാതയ
അശ്തി െക

ഭാര്
മകള
മകന
മകള
മകള

84
62
58
84
51

13-01-2022

നമര:B1 9196/2021

േകാടയം താലകില െപരമായികാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എൻ ബാലകഷൻ നായർ
അനിതാഭവൻ വീടിൽ മരിയാതരത്  കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപരമായികാട വിേലജില പേരതനെറ മകന
അനിൽകമാർ ബി , അനിതാഭവൻ വീടിൽ മരിയാതരത് കരയിൽ , േബാധിപിച അേപക െപരമായികാട വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 0308-2021 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
അനിത ബി
അജിത ബി
അനിൽകമാർ ബി
അഞ ബി നായർ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന
മകന
മകള

വയസ
54
50
49
47

13-01-2022

നമര:B1 9280/2021

േകാടയം താലകില പനചികാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സഹാസ ചാേകാ പാമാടി പറമി
ൽ പവനരത്  കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പനചികാട വിേലജില പേരതനെറ സേഹാദരൻ സേനഷചാേകാ , പാമാടി
പറമിൽ പവനരത് കരയിൽ , േബാധിപിച അേപക പനചികാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-07-2021 -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.
കമ നമര
1
സബിന ചാേകാ
2
സദിന ചാേകാ
3
സഹാസ ചാേകാ

േപര

നമര:B1 9315/2021

This is a digitally signed Gazette.
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
സേഹാദരി
സേഹാദരി
സേഹാദരൻ

വയസ
40
37
25
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േകാടയം താലകില െപരമായികാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സി പി ചനേശഖരൻ നായർ
അനപമ വീടിൽ കമാരനൂർ കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായ
ി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപരമായികാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണിയമ , അനപമ വീടിൽ
കമാരനൂർ കരയിൽ , േബാധിപിച അേപക െപരമായികാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിച
ാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-08-2021 -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.
കമ നമര
1
രാധാമണിയമ
2
അനപ ചനൻ
3
അനീഷ ചനൻ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
72
46
40

13-01-2022

നമര:B1 12342/2021

േകാടയം താലകില പനചികാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േറാളകസ തമി ആലംമടിൽ വീടി
ൽ കഴിമറം കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പനചികാട വിേലജില പേരതനെറ മകന തമി എ , ആലംമടിൽ വീടിൽ കഴിമറം കരയിൽ ,
േബാധിപിച അേപക പനചികാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-05-2019 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
സാറാമ തമി
േറാബിൻ തമി
േറാണാേമാൾ തമി
േറാളകസ തമി

നമര:B1 12928/2021

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകന

വയസ
68
43
40
39

13-01-2022

േകാടയം താലകില െപരമായികാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക െജ േജാസ കളരിയമാക
ൽ വീടിൽ െപരമായികാട കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപരമായികാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് അമിണി േജാസ , കളരിയമാകൽ
വീടിൽ െപരമായികാട കരയിൽ , േബാധിപിച അേപക െപരമായികാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-11-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. . അതനസരിച്
അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി
കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
അമിണി േജാസ
അേജാ േജാസ
ആഷാ േജാസ
ആേനാ േജാസ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകന

വയസ
59
35
34
27

13-01-2022

നമര:B1 10552/2021

േകാടയം താലകില കേരാപട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക ദാേമാദരൻ കേരാപട കരയിൽ
കിഴേകമഠതിൽ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കേരാപട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് അമിണി പി െക , കേരാപട കരയിൽ
കിഴേകമഠതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക കേരാപട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-06-2020 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
അമിണി പി െക
2
ലത െക എ
3
പിയ െക എ

േപര

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

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
80
52
50
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തീയതി – 17.02.2022

ബി1-12111/2021
തിരുത്തല് പരസ്യം

11.02.2022 തീയതിയിലെ കേരള ഗവണ്ലെന്റ് ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 2 േമ്മീഷണകേറ്റ്
ഓഫ് ൊന്ഡ് േവനൂ വിഭാഗത്തില് കപജ് നമ്പര് 1373-ല്

പ്രസ്ിദ്ധീേരിച്ചിട്ടുളള

ബി1-12111/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില് ‘അനില് റ്റി കുരയന് 55 വയസ്സ്’ എന്നുളളത്
‘അനില് റ്റി കുരയന് 48 വയസ്സ്’ എന്നും ‘ലബയിസ്ില് റ്റി കുരയന് 48 വയസ്സ്’
എന്നുളളത് ‘ലബയിസ്ില് റ്റി കുരയന് 55 വയസ്സ്’ എന്നും തിരുത്തി വായികേണ്ടതാണ്.
(ഒപ്പ്)
തഹസ്ില്ദാര്, കോട്ടയം

This is a digitally signed Gazette.
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തീയതി – 17.02.2022

ബി1-10074/2021
തിരുത്തല് പരസ്യം

11.02.2022 തീയതിയിലെ കേരള ഗവണ്ലെന്റ് ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 2, വാെയം 11
േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓഫ് ൊന്ഡ് േവനൂ വിഭാഗത്തിലെ ക്രെ നമ്പര് 21 ആയി കപജ് നമ്പര്
1380-ല്

പ്രസ്ിദ്ധീേരിച്ചിട്ടുളള

ബി1-10074/2021

നമ്പര്

പരസ്യത്തില്

‘എം

കഗാപാെകൃഷ്ണന്’ എന്നുളളത് ‘എം കഗാപാെകൃഷ്ണന് നായര്’ എന്ന് തിരുത്തി
വായികേണ്ടതാണ്.
(ഒപ്പ്)
തഹസ്ില്ദാര്, കോട്ടയം

This is a digitally signed Gazette.
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തീയതി – 16.02.2022

ബി1-11387/2021
തിരുത്തല് പരസ്യം

4.01.2022ലെ കേരള ഗവണ്ലെന്റ് ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 01 (വാെയം 11, പാര്ട് III)
േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓഫ് ൊന്േ് േവനവ വിഗാഗത്തില് ക്രെ നമ്പര് 17 ആയി പ്രസ്ിദ്ധീേരിച്ച
ബി1-11387/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില്

പകരതലന്റ െരണ തീയതി

“25.09.2021”

എന്നുളളത് “15.09.2021” എന്ന് തിരുത്തി വായികേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)
തഹസ്ില്ദാര്, കോടയം
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തീയതി – 17.02.2022

ബി1-5333/2021
തിരുത്തല് പരസ്യം

4.12.2021ലെ കേരള ഗവണ്ലെന്റ് ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 49 (വാെയം 10, പാര്ട് III)
േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓഫ് ൊന്േ് േവനവ വിഗാഗത്തില് കപജ് 16717-16718-ല് ക്രെ നമ്പര് 6
ആയി പ്രസ്ിദ്ധീേരിച്ച ബി1-5333/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില്

“പി ോസ്ി ൊരിയപ്പന്”

എന്നുളളത് “പി ോശി ൊരിയപ്പന്” എന്നും വീട്ടു കപര് “പശുവന്താനി ഇല്ലം” എന്നത്
“വസ്ന്തഗവന്” എന്നും തിരുത്തി വായികേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)
തഹസ്ില്ദാര്, കോടയം
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തീയതി – 16.02.2021

ബി3-12450/2021
തിരുത്തല് പരസ്യം

04.01.2022ലെ കേരള ഗവണ്ലെന്റ് ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 1, വാെയം 11, പാര്ട് III
േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓഫ് ൊന്ഡ് േവനൂ വിഭാഗത്തില് കപജ് നമ്പര് 348-ല്
പ്രസ്ിദ്ധീേരിച്ചിട്ടുളള

ബി3-12450/2021

നമ്പര്

പരസ്യത്തില്

അവോശിേളുലെ

പടിേയില് ക്രെ നമ്പര് 2 ആയി കജാഹാന് പി ൊതു എന്ന് കേര്ത്തിട്ടുളളത് ലജാഹാന്
പി ൊതു എന്ന് തിരുത്തി വായികേണ്ടതാണ്.
(ഒപ്പ്)
തഹസ്ില്ദാര്, കോടയം
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തീയതി – 16.02.2021

ബി3-12452/2021
തിരുത്തല് പരസ്യം

04.01.2022ലെ കേരള ഗവണ്ലെന്റ് ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 1, വാെയം 11, പാര്ട് III
േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓഫ് ൊന്ഡ് േവനൂ വിഭാഗത്തില് കപജ് നമ്പര് 346-ല്
പ്രസ്ിദ്ധീേരിച്ചിട്ടുളള ബി3-12452/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില് അവോശിേളുലെ പടിേയില്
ക്രെ നമ്പര് 3 ആയി ജിബ്സ്ണ് ചാകകാ എന്ന് കചര്ത്തിട്ടുളളത് ജി സ്ണ് ചാകകാ
എന്ന് തിരുത്തി വായികകണ്ടതാണ്.
(ഒപ്പ്)
തഹസ്ില്ദാര്, കോടയം
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B3-12218/2021

് Dated : 24.01.2022
Erratum Notice

In the notification No. B3-12218/2021 dated 22.12.2021 related to the legal
heirs of late Roji John, Kochuparampil skyline Hill View Apartment 8C Muttambalam
village in Kottayam Taluk published in the Kerala Government Gazette No.1 dated
04.01.2022 (Vol.XI Part III page 349) the house name mentioned is corrected to
read as Kochuparampil instead of Kochuparaphil. All other conditions in the above
said Gazette notification remain unchanged.

(Sd/-)
Tahsildar, Kottayam
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Kottayam District
Kottayam Taluk
NOTICE

18-02-2022

നമര:ബി3-9926/2020

േകാടയം താലകില മടമലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക.എസ.നായർ കമാരി സദൻ വീടി
ൽ മടമലം കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി മടമലം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ശീ.എസ .നായർ , കമാരി സദൻ വീടിൽ മടമലം കരയിൽ ,
േബാധിപിച അേപക മടമലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതാണ
അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള
ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില േകാടയം താലക് ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം
േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
ശീ.എസ .നായർ
2
എസ.സരജ നായർ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
73
52

15-01-2022

നമര:ബി3-9630/2021

േകാടയം താലകില മടമലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വി എ ജയബ വടാേശരില വീടില
നടാേശരി കരയില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി മടമലം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് മറിയാമ േജകബ, വടാേശരില വീടില നടാേശരി കരയില,
േബാധിപിച അേപക മടമലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില േകാടയം താലക് ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
മറിയാമ േജകബ
അനീഷ േജകബ
അനീന സാജൻ
അനില േതാമസ

നമര:ബി3-79/2022
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വയസ
67
45
43
40
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േകാടയം താലകില അയനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ റി.ആർ.രാമചനൻ നായർ ശിവശകി
വീടില അയനം കരയില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി അയനം വിേലജില പേരതനെറ മകള ലകി.ആർ, ശിവശകി വീടില അയനം കരയില,
േബാധിപിച അേപക അയനം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-11-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില േകാടയം താലക് ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4
5
6

േപര
പി.െജ.രാജമ
ആർ.രാജലകി
പി.ആർ.േജ്ാതികമാർ
പി.ആർ.ലതി
റി.ആർ കിേഷാർ നായർ
ലകി.ആർ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകള
മകന
മകള

വയസ
91
72
64
62
59
56

18-02-2022

നമര:ബി3-1190/2022

േകാടയം താലകില നാടകം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സജീവ.വി.െക െനടംപറമില വീടില പളള
ം കരയില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി നാടകം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ.എൻ.സി, െനടംപറമില വീടില പളളം കരയില,
േബാധിപിച അേപക നാടകം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ പിതാവ ജീവിചിരിപണ്. അതനസരിച് അവകാശ
സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില
പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില േകാടയം താലക് ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം
കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
ലീലാമ.എൻ.സി
അരവിന്.എം.എസ
അജിത്.എം.എസ
രാജമ

നമര:ബി3-1242/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മാതാവ

വയസ
54
23
21
74

18-02-2022

േകാടയം താലകില മടമലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വി.െക.മാതയ കറകകറിയില വീടില
നടാേശരി കരയില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി മടമലം വിേലജില പേരതനെറ മകള നിയ മാതയ, കറകകറിയില വീടില നടാേശരി കരയില,
േബാധിപിച അേപക മടമലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-01-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില േകാടയം താലക് ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4
5

േപര
സജി േജാസഫ
റിയ മാതയ
ജിയ മാതയ
ലിയ മാതയ
നിയ മാതയ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മകള
മകള

വയസ
60
41
39
37
27

18-02-2022

നമര:ബി3-1286/2022

േകാടയം താലകില ആനികാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സ്ർണലത കലാല വീടില ആനികാട
് കരയില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ആനികാട വിേലജില പേരതയെട മകന ആർ.ശിവജി, കലാല വീടില ആനികാട കരയില,
േബാധിപിച അേപക ആനികാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില േകാടയം താലക് ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
െക.ആർ.പഷകമാരി
2
ആർ.രാംേമാഹൻ
3
ആർ.ശിവജി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന
മകന

വയസ
61
56
51

18-02-2022

നമര:ബി3-52/2022

േകാടയം താലകില െചങളം സൗത് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ആനനൻ.എ.ജി ഇരവേകരില
വീടില െചങളം സൗത് കരയില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചങളം സൗത് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സശീല.എ .റി, ഇരവേകരില വീടില
െചങളം സൗത് കരയില, േബാധിപിച അേപക െചങളം സൗത് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-10-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. . അതനസരിച്
അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ
ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില േകാടയം താലക് ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച
െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
സശീല.എ .റി

േപര

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

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്

വയസ
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2
3

രമ്ാേമാൾ.എ.ജി
ഹരിപിയ എ.ജി

മകള
മകള

33
31

21-02-2022

നമര:ബി3-10722/2021

േകാടയം താലകില നാടകം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക.എൻ.രാധാകഷൻ കനംപറത് വീടില
 മറിയപളളി കരയില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി നാടകം വിേലജില പേരതനെറ മാതാവ തങമ.െക, കനംപറത് വീടില മറിയപളളി കരയില,
േബാധിപിച അേപക നാടകം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ പിതാവ മരണെപടിടളളതാണ. അതനസരിച്
അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ
ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില േകാടയം താലക് ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച
െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
തങമ.െക
മായാ.െക.പി
േസാന.െക.ആർ
നയന.െക. ആർ

This is a digitally signed Gazette.
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മാതാവ
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
83
41
21
18
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Kottayam District
Kottayam Taluk
NOTICE

10-02-2022

നമര:B1 743/2022

േകാടയം താലകില പാമാടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നജിത സി എൻ ഏറനാട വീടിൽ
പാമാടി കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പാമാടി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സമിത ബാബ , ഏറനാട വീടിൽ പാമാടി കരയിൽ ,
േബാധിപിച അേപക പാമാടി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപണ് ൈ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 േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
റി എൻ രതനമ
2
സമിത ബാബ
3
സര് നാരായണൻ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
ഭാര്
മകന

വയസ
69
44
14

10-02-2022

നമര:B1 12644/2021

േകാടയം താലകില െപരമായികാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഗംഗാധരൻ നായർ െക ൈചത
ം വീടിൽ എസ എച് മൗണ് കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപരമായികാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഓമനയമ ഡി , ൈചതം വീടിൽ
എസ എച് മൗണ് കരയിൽ , േബാധിപിച അേപക െപരമായികാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-11-2016 -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.
കമ നമര
1
ഓമനയമ ഡി
2
കഷാനന് ജി
3
ഹരികഷൻ ജി

േപര

നമര:B1 507/2022

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

വയസ
62
36
33
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േകാടയം താലകില പതപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എൻ വി വരഗീസ നരിമറതിൽ വീടി
ൽ പരിയാരം കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പതപളി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ വരഗീസ , നരിമറതിൽ വീടിൽ പരിയാരം കരയിൽ ,
േബാധിപിച അേപക പതപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-01-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന 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
1
2
3
4

േപര
ലീലാമ വരഗീസ
ജലി വരഗീസ
ജബി വരഗീസ
ജാൻസി വരഗീസ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മകള

വയസ
70
44
43
36
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േകാടയം താലകില െപരമായികാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വി പി എബഹാം വഞിപരക
ൽ വീടിൽ െപരമായികാട കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപരമായികാട വിേലജില പേരതനെറ മകന േതാമസ വി എ, വഞിപരകൽ
വീടിൽ െപരമായികാട കരയിൽ , േബാധിപിച അേപക െപരമായികാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-05-1996 -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.
കമ നമര
1
2
3
4
5
6
7
8

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
വി എ േജാസഫ
മകന
േതാമസ വി എ
മകന
ആൻസി േജായി
മകള
ൈലലാ മതായി
മകള
േമഴസി േജാസ
മകള
ഏലി എബഹാം
മകള
ജയേമാൾ ഫിലിപ് (പേരതനായ വി പി എബഹാം (െകാചമകൾ പൗതി
)
േമരി ഫിലിപ് (പേരതനായ വി പി ഏബഹാമിെന മരമകൾ ) മകെന ഭാര്

വയസ
59
53
51
55
53
61
36
60
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