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NOTICE

 
നമര:സി 2 - 5920/2021 22-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, കങഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലഖാ ബീവി റി. ബി., െചമകേശരില

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കങഴ വിേലജില പേരതയെട മകന െഷനില പി. െഷരീഫ, െചമകേശരില വീട,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  11-08-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം

ഭരതാവം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി

മമാെക േനരിട് ഹാജരായി േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 6342/2021 16-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, െചതിപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി. വി. മാതയ തലകളം വീട, ചീരഞി

റ പി.ഒ., െചതിപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചതിപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അചാമ മാതയ, തലകളം വീട, ചീരഞിറ പി.ഒ., െചതിപഴ,

േബാധിപിച അേപകയിേനല   െചതിപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന  നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക േനരിട് ഹാജരായി

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 6304/2021 16-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിന പി. െഷരീഫ മകള 36

2 െഷനില പി. െഷരീഫ @ െഷനില പരീത റാവതര െഷരീഫ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അചാമ മാതയ ഭാര് 85

2 മിനി േകാശി വരഗീസ മകള 54

3 മേനാജ മാതയ മകന 50

4 മജ മാതയ മകന 47
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 ചങനാേശരി താലകില,  മടപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ ചാേകാ ഓേവലില വീട

,  കറമനാടം  പി.ഒ.,  മാടപളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാടപളി വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ കര്ൻ ചാേകാ, ഓേവലില വീട,

കറമനാടം പി.ഒ., മാടപളി, േബാധിപിച അേപകയിേനല  മാടപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഒര മകള

ലിസമ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക

േനരിട് ഹാജരായി േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 6320/2021 (A) 16-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, കങഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി. െജ. ഡാനിേയല, ൈതേതാടതില

  വീട,  കടയനികാട,  കങഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കങഴ വിേലജില   പേരതെന മകന ഷിബ റി. േജാൺസൺ, ൈതേതാടതില

വീട, കടയനികാട, കങഴ, േബാധിപിച അേപകയിേനല കങഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം

ഭാര്യം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക

േനരിട് ഹാജരായി േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 6320/2021 (B) 16-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കര്ൻ ചാേകാ ഭരതാവ 94

2 ലിലികടി മകള 61

3 ജയിംസ േജകബ മകന 59

4 േജാസഫ കടി േജകബ മകന 57

5 െസബാസ്ൻ േജകബ മകന 55

6 ഷാജൻ േജകബ മകന 53

7 േജാസഫ വരഗീസ (പേരതയായ മകള ലിസമയെട
ഭരതാവ)

മകളെട ഭർതാവ 69

8 ലിേജാ േജാസഫ (പേരതയായ മകള ലിസമയെട മകൻ) പൗതൻ 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബ റി. േജാൺസൺ മകന 44

2 ൈഷനി േജാൺസൺ മകള 48

3 ഷീന മകള 46
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  ചങനാേശരി താലകില, കങഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഞമ, ൈതേതാടതില വീട,

കടയനികാട, കങഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി കങഴ വിേലജില പേരതയെട മകന ഷിബ റി. േജാൺസൺ, ൈതേതാടതില വീട, കടയനികാട,

കങഴ,  േബാധിപിച അേപകയിേനല കങഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭരതാവം

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക േനരിട്

ഹാജരായി േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 6376/2021 (A) 16-11-2021
 
  ചങനാേശരി താലകില, പായിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ. സി.  േജാരജ്, ഒടതില,

നാലേകാടി, പായിപാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പായിപാട വിേലജില   പേരതെന മകന ബിേനായ േജാരജ്, ഒടതില, നാലേകാടി, പായിപാട

േബാധിപിച അേപകയിേനല   പായിപാട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത ഏക

അവകാശിയായി  താെഴ  പറയനയാള മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന ഭാര്  ജീവിചിരിപില.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക േനരിട് ഹാജരായി

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -6376/2021 (B) 16-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, പായിപാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസമ േജാരജ് ഒടതില,

നാലേകാടി, പായിപാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പായിപാട വിേലജില പേരതയെട മകന ബിേനായ േജാരജ്, ഒടതില, നാലേകാടി,  പായിപാട

േബാധിപിച അേപകയിേനല പായിപാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയാമനസത ഏക

അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാള മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ ജീവിചിരിപില.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക േനരിട് ഹാജരായി

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബ റി. േജാൺസൺ മകന 44

2 ൈഷനി േജാൺസൺ മകള 48

3 ഷീന മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിേനായ േജാരജ് മകന 50
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 6377/2021 16-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, വാഴപളിപടിഞാറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. ജി. കഷൻ നമതിരി,

െപരിയമന,  വാഴപളി  പടിഞാറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴപളിപടിഞാറ വിേലജില പേരതെന ഭാര് ജി.  സാവിതി അനരജനം,

െപരിയമന, വാഴപളി പടിഞാറ, േബാധിപിച അേപകയിേനല വാഴപളിപടിഞാറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  28-06-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില

തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക േനരിട് ഹാജരായി േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 6417/2021 16-11-2021
 
  ചങനാേശരി  താലകില, കറിചി  വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വി.  വസമതിയമ @ വസമതിയമ

പതനാഭൻ നായര,  മണകാട്  വീട,  മലകനം പി.ഒ.,  കറിചി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറിചി വിേലജില പേരതയെട മകള ലത ഓമനകടൻ,

ദ്ാരക വീട, മലകനം പി.ഒ.,  കറിചി,  േബാധിപിച അേപകയിേനല കറിചി വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭരതാവ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  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 ബിേനായ േജാരജ് മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി. സാവിതി അനരജനം ഭാര് 70

2 അരൺ േഗാവിന് പി. െക. മകന 43

3 ആനന് ശങര പി. െക. മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശങര എം. പി. മകന 62

2 ലത ഓമനകടൻ മകള 57

3 ലതിക രാധാകഷൻ നായര മകള 54

4 അംബിക വി. മകള 51

5 േമാഹൻരാജ എം. പി. മകന 47
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നമര:സി 2 - 6445/2021 16-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, കങഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ േജാസഫ, െചതിപഴ വീട,

ഇടയിരികപഴ, കങഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കങഴ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േമാളമ േതാമസ, െചതിപഴ വീട, ഇടയിരികപഴ, കങഴ,

േബാധിപിച അേപകയിേനല  കങഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-02-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന  നിയമാനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ  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 േമാളമ േതാമസ ഭാര് 61

2 ഐവാൻ േതാമസ മകന 31

3 േസഹ േറാസ േതാമസ മകള 20
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 - 6488/2021 16-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, െചതിപഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ േജകബ, അടിപഴ വീട,

ഇൻഡസിയല നഗര പി.ഒ., െചതിപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി  െചതിപഴ  വിേലജില  പേരതെന  ഭാര്  ആലഫി  േജാസഫ,  അടിപഴ  വീട,

ഇൻഡസിയല നഗര പി.ഒ.,  െചതിപഴ,  േബാധിപിച അേപകയിേനല െചതിപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   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 ആലഫി േജാസഫ ഭാര് 65

2 അന ടീസ േജാസഫ (നിയമപകാരം ദെതടത മകള) മകള 20
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 - 6147/2021 18-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, ചങനാേശരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സന്ാേദവി വി., കണതില

പറമില വീട,  പഴവാത,  ചങനാേശരി  എനയാളെട അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ചങനാേശരി വിേലജില പേരതയെട മകന രജനീകാന് വി., കണതില പറമില വീട,

പഴവാത, ചങനാേശരി, േബാധിപിച അേപകയിേനല ചങനാേശരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-04-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ

പരസ്ം േകരള വൺെമന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക േനരിട്

ഹാജരായി  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന.

 
നമര:സി2 - 6486/2021 18-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, വാഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാര വി., വടേക ചഴികേനല

വീട,  വാഴര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴര വിേലജില പേരതെന മാതാവ പങജാകിയമ, വടേക ചഴികേനല വീട, വാഴര, േബാധിപിച

അേപകയിേനല വാഴര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപണ്. അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ 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:സി2 - 6485/2021 18-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി. വസനകമാര ഭരതാവ 69

2 സകനകമാര വി. മകന 43

3 രജനീകാന് വി. മകന 40

4 പതാവതി വി. ൈപ. മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാകിയമ മാതാവ 71

2 സീമാ എസ. പി. ഭാര് 42

3 േശയ സേരഷ മകള 3
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 ചങനാേശരി താലകില,  വാഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ വരഗീസ, േറാസ വില, വാഴര

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

സർടിഫികറിനായി   വാഴര വിേലജില പേരതെന ഭാര് േഷരളി േതാമസ, േറാസ വില, വാഴര ഈസ് പി.ഒ.,  വാഴര,

േബാധിപിച അേപകയിേനല വാഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമന്

ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി  മമാെക േനരിട്  ഹാജരായി  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 - 6561/2021 18-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, െനടങനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി. െജ. കടപൻ, േചേറടം വീട,

െനടംകനം പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടങനം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ശാരദാ കടപൻ, േചേറടം വീട, െനടംകനം പി.ഒ., േബാധിപിച

അേപകയിേനല െനടങനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിപില. അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമന്

ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി  മമാെക േനരിട്  ഹാജരായി  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 - 6484/2021 18-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, വാഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവാനിയമ, േപഴതങല വീട, വാഴര

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

സർടിഫികറിനായി   വാഴര വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ അനപ പി. ആര., േപഴതങല വീട, വാഴര ഈസ് പി.ഒ.,

വാഴര,  േബാധിപിച അേപകയിേനല  വാഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഷരളി േതാമസ ഭാര് 54

2 െഷറിൻ േതാമസ മകന 30

3 െപാന േതാമസ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദാ കടപൻ ഭാര് 78

2 സി. െക. ഷാജി മകന 50

3 സി. െക. ഷിബ മകന 47

4 സി. െക. ഷീബാകമാരി മകള 41

5 സി. െക. ഷീജാകമാരി മകള 39
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ പി. ജി. കരണാകരൻ

നായരം, മകൻ രാധാകഷൻ നായരം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം  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:സി2 - 6517/2021 18-11-2021
 
  ചങനാേശരി  താലകില, പായിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ മാതയ,  നൂര വീട,

നാലേകാടി, പായിപാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പായിപാട വിേലജില   പേരതെന മകന സിജ േതാമസ, നൂര വീട,  നാലേകാടി,  പായിപാട,

േബാധിപിച അേപകയിേനല  പായിപാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-05-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന  നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ 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:സി2 - 6562/2021 18-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, കറിചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. െചലമ, കണാളംകാവില വീട

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

സർടിഫികറിനായി   കറിചി  വിേലജില   പേരതയെട മകള സജാത െക. െക.,  ഐശ്ര് വീട,  നീലംേപരര, കറിചി,

േബാധിപിച അേപകയിേനല കറിചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ കടപൻ പി. െക. ജീവിചിരിപില.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക. എസ. പതാവതിയമ മകള 68

2 സമതികടിയമ (പേരതനായ മകൻ രാധാകഷൻ നായരെട
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 68

3 ആശാലത പി. ആര. (പേരതനായ മകൻ രാധാകഷൻ
നായരെട മകള)

പൗതി 45

4 അനപ പി. ആര. (പേരതനായ മകൻ രാധാകഷൻ നായരെട
മകൻ)

പൗതൻ 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ കര്ൻ ഭാര് 63

2 സീനാ േതാമസ മകള 36

3 സിജ േതാമസ മകന 34
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ഗവൺെമന്  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക േനരിട്  ഹാജരായി

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 - 6356/2021 18-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, തെകാടിതാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജഹാൻ എ. െക., തയില

വീട, തെകാടിതാനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തെകാടിതാനം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് െനസീമ, തയില വീട, തെകാടിതാനം, േബാധിപിച

അേപകയിേനല   തെകാടിതാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ 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 സജാത െക. െക. മകള 53

2 സഷമ െക. െക. മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബാ ബീവി മാതാവ 75

2 െനസീമ ഭാര് 48

3 നജമല എസ. മകന 38

4 നസീല ഷാജി മകള 26

5 നഫ സല ഷാജി മകന 24
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 തതിരുത്തല് പരസസസ

നമ്പര്  സതി.2 – 5977/2021             16/11/2021

09/11/2021 ലലെ  കകേരളളാ  ഗസററ്റ്  നമ്പര്  44 (വളാലെസസ  10,  ഭളാഗസ  III)

കേമമ്മീഷണകറേററ്റ്  ഓഫറ്റ്  ലെളാൻഡറ്റ്  റേവനന്യൂ  വതിഭളാഗത്തതില്  കപജറ്റ്  നമ്പര്  11191 ല്

പ്രസതിദമ്മീകേരതിചതിട്ടുള്ള  സതി2-5977/2021  നമ്പര്  പരസസത്തതില്,  അവകേളാശതികേളുലട

പടതികേയതില് ക്രമനമ്പര് 2 ആയതി മരതിയ സജതി എനറ്റ് കചേര്ത്തതിട്ടുള്ളതറ്റ് മരതിയ സതിജതി

എനറ്റ് തതിരുത്തതി വളായതികക്കേണ്ടതളാണറ്റ്.

തളാലൂക്കേറ്റ് ഓഫമ്മീസറ്റ് ,       (ഒപറ്റ്)

ചേങ്ങനളാകശ്ശേരതി തഹസതില്ദളാര്
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തതിരുത്തല് പരസസസ

സതി.2 – 5116/2021 തതീയതതി: 16-11-2021

12-10-2021  ലലെ  കകേരളളാ  ഗസററ്റ്  നമ്പര്  40  (വളാലെസസ  10,  ഭളാഗസ  III)

കേമതീഷണകറേററ്റ്  ഓഫറ്റ്  ലെളാൻഡറ്റ്  റേവനന്യൂ  വതിഭളാഗത്തതില്  കപജറ്റ്  നമ്പര്  8130 ല്

പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുള്ള  സതി2  –  5116/2021  നമ്പര്  പരസസത്തതില്,

അവകേളാശതികേളുലടെ  പടതികേയതില്  ക്രമ  നമ്പര്  2  ഷളാജതി  എബ്രഹളാസ  എനറ്റ്

പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുത്തതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ് ഷുജതി എബ്രഹളാസ എനറ്റ് തതിരുത്തതി വളായതികക്കേണ്ടതളാണറ്റ്.

തളാലൂക്കേറ്റ് ഓഫതീസറ്റ് (ഒപ്പെറ്റ്)

ചങ്ങനളാകശ്ശേരതി   തഹസതില്ദളാര്
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തതിരുത്തല് പരസസസ

സതി.2 – 4144/2021 തതീയതതി: 16-11-2021

09-11-2021  ലലെ  കകേരളളാ  ഗസററ്റ്  നമ്പര്  41  (വളാലെസസ  10,  ഭളാഗസ  III)

കേമതീഷണകറേററ്റ്  ഓഫറ്റ്  ലെളാൻഡറ്റ്  റേവനന്യൂ  വതിഭളാഗത്തതില്  കപജറ്റ്  നമ്പര്  8411 ല്

പ്രസതിദതീകേരതിചതിട്ടുള്ള സതി2  –  4144/2021  നമ്പര് പരസസത്തതില്,  പകരതലന്റെ കപരറ്റ്

ലകേ.  എസ.  ശതീധരപണതിക്കര്  എന്നതറ്റ്  എസ.  ലകേ.  ശതീധരപണതിക്കര്  എനസ,

അവകേളാശതികേളുലടെ  പടതികേയതില്  ക്രമ  നമ്പര്  3,  രജതിത  എസറ്റ്.  എസറ്റ്.  എന്നതറ്റ്

രളാജതിത എസറ്റ്. എസറ്റ്. എനസ തതിരുത്തതി വളായതികക്കണ്ടതളാണറ്റ്.

തളാലൂക്കറ്റ് ഓഫതീസറ്റ് (ഒപറ്റ്)

ചങ്ങനളാകശ്ശേരതി   തഹസതില്ദളാര്
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തതിരുത്തല് പരസസസ

സതി.2 – 4714/2021 തതീയതതി: 16-11-2021

14-09-2021  ലലെ  കകേരളളാ  ഗസററ്റ്  നമ്പര്  36  (വളാലെസസ  10,  ഭളാഗസ  III)

കേമതീഷണകറേററ്റ്  ഓഫറ്റ്  ലെളാൻഡറ്റ്  റേവനന്യൂ  വതിഭളാഗത്തതില്  കപജറ്റ്  നമ്പര്  7418 ല്

പ്രസതിദതീകേരതിചതിട്ടുള്ള സതി2 –  4714/2021  നമ്പര് പരസസത്തതില്,  അവകേളാശതികേളുലട

പടതികേയതില് ക്രമ നമ്പര് 3,  മനുകമളാള് തങ്കചൻ എനറ്റ് കചേര്ത്തതിട്ടുള്ളതറ്റ് മനുകമളാൻ

തങ്കചൻ എനറ്റ് തതിരുത്തതി വളായതികക്കേണ്ടതളാണറ്റ്.

തളാലൂക്കേറ്റ് ഓഫതീസറ്റ് (ഒപറ്റ്)

ചേങ്ങനളാകശ്ശേരതി   തഹസതില്ദളാര്
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തതിരുത്തല് പരസസസ

സതി.2 – 5666/2021 തതീയതതി: 22-11-2021

02-11-2021  ലലെ  കകേരളളാ  ഗസററ്റ്  നമ്പര്  43  (വളാലെസസ  10,  ഭളാഗസ  III)

കേമതീഷണകറേററ്റ്  ഓഫറ്റ്  ലെളാൻഡറ്റ്  റേവനന്യൂ  വതിഭളാഗത്തതില്  കപജറ്റ്  നമ്പര്  9929 ല്

പ്രസതിദതീകേരതിചതിട്ടുള്ള സതി2 – 5666/2021  നമ്പര് പരസസത്തതില്,  അവകേളാശതികേളുലട

പടതികേയതില്  ക്രമ  നമ്പര്  3,  ഫതിലെതിൻ  ലജ.  കൂരമറസ  -  മകേള്  -  24  എന്നതറ്റ്

ഫതിലെതിൻ ലജ. കൂരമറസ - മകേൻ - 27 എന്നറ്റ് തതിരുത്തതി വളായതികക്കേണ്ടതളാണറ്റ്.

തളാലൂക്കേറ്റ് ഓഫതീസറ്റ് (ഒപറ്റ്)

ചങ്ങനളാകശ്ശേരതി   തഹസതില്ദളാര്
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