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NOTICE

 
:സി2/4755/2021 30-10-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   കാഞിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണി പി. വരഗീസ  S/o പി

.  വി.  വരഗീസ പളളികേനല വീട,  കാഞിരപളളി  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരപളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ൈജനമ

േജാസഫ, പളളികേനല വീട,  കാഞിരപളളി  പി.  ഒ.,  േബാധിപിച  അേപക   കാഞിരപളി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ.

 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. 

 
:സി2/4849/2021 30-10-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   എരേമലി െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി അലകസ S/o െക

.  സി.  അലകാണര  കടകേനല  വീട,  എരേമലി  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേമലി െതക് വിേലജില   പേരതെന ഭാര് മിനി അലകസ,

കടകേനല വീട, എരേമലി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   എരേമലി െതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 െന   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

്ച 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 ൈജനമ േജാസഫ ഭാര് 51

2 ആന മരിയ േജാണി മകള 17

3 എയഞല മരിയ േജാണി മകള 14

4 എയഡ മരിയ േജാണി മകള 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി അലകസ ഭാര് 51

2 െജഫിന അലകസ മകന 21

3 ജയസണ അലകസ മകന 17

09th November 2021Revenue Department11195
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:സി2/2296/2020 30-10-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   െചറവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. ജി. സത്വാനപിളള S/o

േഗാവിനന  നായര,  മഴിേമല  വീട,  െചറവളളി  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവളി വിേലജില   പേരതെന മകള അനിത എസ.,

മഴിേമല വീട, െചറവളളി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   െചറവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതെന

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ടിയാെന ഭാര് െക. ജി.

രഗിണിയമ 11/12/2019 ല മരണെപടേപായിടളളതാണ.  പേരതെന 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. 

 
:സി2/3731/2021 30-10-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   കാഞിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ െക. സി. S/o െക

.  സി.  ചാേകാ,  കറകപളളില  വീട,  ആനകലല  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരപളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േസാളി വരകി,

കറകപളളില വീട, ആനകലല പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   കാഞിരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ

ജീവിചിരിപളളതം,  പിതാവ  മരണമടഞിടളളതമാണ.   ൈമനര   താെഴയള    ലിസില   കമ  നമര   1  െന

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. 

 
:സി2/4845/2021 30-10-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   ഇളംങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. െജ. കരണാകരന നായര

S/o നാരായണന നായര പടിഞാേറല വീട, പനമറം പി. ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളംങളം വിേലജില   പേരതെന മകന ദിലീപകമാര െക.,

പടിഞാേറല വീട, പനമറം പി.  ഒ. ,  േബാധിപിച അേപക   ഇളംങളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021 -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരിലാല എസ. മകന 57

2 അനിത എസ. മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാളി വരകി ഭാര് 46

2 എബിന േതാമസ മകന 16

3 െജഫിന േതാമസ മകന 14
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പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  ടിയാെന  ഭാര്  എം.  ആര.  വിജയകമാരി  20/06/2011  ല  മരണമടഞിടളളതാണ.

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. 

 
:സി2/2287/2020 30-10-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   ചിറകടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ െക. റി.  S/o െക. വി

.  േതാമസ  കതിവളേചല  വീട,  ചിറകടവ  പി.  ഒ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ചിറകടവ  വിേലജില    പേരതെന മകന ജിേജാ

കതിവളേചല, കതിവളേചല വീട, ചിറകടവ പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക   ചിറകടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-11-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന 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. 

 
:സി2/4312/2021 01-11-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   എരേമലി വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനജന എം. ഐ. S/o

േവലപന നടപറമില വീട, പഞവയല പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സരവീസ ആനകല്ങള ലഭികന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേമലി വടക് വിേലജില   പേരതെന ഭാര്

െജസിേമാള എന. െക., നടപറമില വീട, പഞവയല പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   എരേമലി വടക് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിലീപകമാര െക. മകന 52

2 ആശാേമാള െക. മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി ഭാര് 55

2 ജിജന കതിവളേചല േജാസ മകന 36

3 ജിബിന കതിവളചല േജാസ മകന 33

4 ജിേജാ കതിവളേചല േജാസ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:സി2/5603/2021 01-11-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   കാഞിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി. എം. േജാണി S/o റി. സി

. മാതയ, തണതില വീട, കാഞിരപളളി പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരപളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് െജയസി േജാണി, തണതില വീട,

കാഞിരപളളി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   കാഞിരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില. 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. 

 
:സി2/2394/2021 01-11-2021
 
  കാഞിരപളി  താലകില   ചിറകടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ S/o  ചാേകാ,

മണംപാകല വീട, ചിറകടവ ഈസ് പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകടവ വിേലജില   പേരതെന മകന ചാേകാ േതാമസ, മണംപാകല വീട,

ചിറകടവ ഈസ് പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   ചിറകടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-1993 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് മറിയാമ േതാമസ

26/11/2018 ല മരണമടഞിടളളതാണ. പേരതെന 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. 

1 െജസിേമാള എന. െക. ഭാര് 52

2 ആതിര എം. എ. മകള 23

3 ആദരശ എം. എ. മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജയസി േജാണി ഭാര് 57

2 ഐഡാ റി. േജാണി മകള 31

3 ഹിലഡാ റി. േജാണി മകള 27

4 േഗാളഡാ റി. േജാണി മകള 25

5 ലിഡാ റി. േജാണി മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ മാതയ മകള 72

2 ചാേകാ േതാമസ മകന 69

3 ലിസമ േജാസഫ മകള 65

4 േജാസകടി േതാമസ മകന 61

5 പഷമ മാതയ മകള 58
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No: C2/4905/2021 01-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Yamuna Das Puthenpurayil House, Vizhikkithodu P. O.,,

Koovappally Village, Kanjirappally 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 Dasappan S/o Vasukuttan Puthenpurayil House, Vizhikkithodu

P. O., who expired on 30-06-2021 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 Dasappan S/o Vasukuttan. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . His father also died. 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 , Kanjirappally 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

 
:സി2/830/2021 01-11-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   ചിറകടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷന S/o േകാന

ി കഴിപാലയില വീട, െപാനകനം പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകടവ വിേലജില   പേരതെന മകന ബാബലാല വി. പി., കഴിപാലയില വീട,

െപാനകനം പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   ചിറകടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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. 

6 െടസി മാതയ മകള 54

7 െറജി േതാമസ മകന 53

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

1 Sarojini Vasukkuttan Mother 81

2 Yamuna Das Wife 53

3 Athul Das Son 25

4 Arathi Das Daughter 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ േഗാപാലകഷന ഭാര് 80

2 ബാബലാല വി. പി. മകന 56

3 രമ ചനന മകള 52

4 സമ ഷാജി മകള 49

5 വിേനാദ വി. സി. മകന 48

6 സജി െക. ജി. മകന 44
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:സി2/2819/2021 01-11-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   കാഞിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. ഐ. വരകി S/o െക. വി

. എബഹാം കരിമനാല വീട, പാലമ പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരപളി വിേലജില   പേരതെന മകന എബഹാം െക. വി., കരിമനാല വീട,

പാലമ പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   കാഞിരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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. 

 
:സി2/4382/2020 01-11-2021
 
  കാഞിരപളി താലകില   കവപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ മാതയ  s/o  മാതയ

, പതിയിടത് വീട, കാഞിരപളളി പി. ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവപളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ഏലികടി  േജാസ, പതിയിടത് വീട,

കാഞിരപളളി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   കവപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ വരകി ഭാര് 67

2 എബഹാം െക. വി. മകന 37

3 േതാമസ െക. വി. മകന 36

4 േജാരജ കരിമനാല വരകി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലികടി േജാസ ഭാര് 69

2 ലിനഡാ േജാസ മകള 39
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നം. സി2/2507/2021   താലൂക്കാഫീസ്, കാഞ്ഞിരപ്പളളി
 ഫഫാണ് നം. 04828 202331
 ഇ – മെ"യില് tlkkpy.ker@nic.in

 തീയതി :- 28/10/2021

തിരുത്തല് പരസ്യം

21/09/2021 -മെ7 37 ാാം നമ്പര് ഗസറ്റില് വാ7്യം X,  പാര്ട്ട്  - III,  കമ്മീഷണഫDറ്റ് ഓഫ് 7ാന്ഡ് Dവന്യു

വിഭാഗത്തില് 7687 ാാം നമ്പര് ഫപജില് 3 ാാം നമ്പരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരസ്യത്തില്, കൂവപ്പളളി വിഫPജില്,

പാ7മ്പ്ര പി. ഒ. യില്,  പു7ിക്കുഫUല് വീട്ടില്, പഫരതയായ മെസ7ിന് ടി. ഫജാസഫ്, W/o  ഫജക്കബ് ഫതാ"സ് പി.

എUയാളുമെട അനന്തരാവകാശികളിമെ7ാരാളായി ക്ര" നമ്പര് 1  ആയി ഫaര്ത്തിട്ടുളള ഫജക്കബ് ഫതാ"സ് പി.

യുമെട വയസ്സ് 60  എU് മെതറ്റായി പരസ്യമെപ്പടുത്തിയത് 80 എU് തിരുത്തി വായിഫക്കണ്ടതാണ്.

തഹസില്ദാര്
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നം. സി2/5821/2020   താലൂക്കാഫീസ്, കാഞ്ഞിരപ്പളളി
 ഫഫാണ് നം. 04828 202331
 ഇ – മെ!യില് tlkkpy.ker@nic.in
 തീയതി :- 30/10/2021

തിരുത്തല് പരസ്യം

08/06/2021 -മെ6 23 ാാം നമ്പര് ഗസറ്റില് വാ6്യം X, പാര്ട്ട് - III,  കമ്മീഷണഫCറ്റ് ഓഫ് 6ാന്ഡ് Cവന്യു

വിഭാഗം സപ്ലിമെ!ന്റCിയായി 30 ാാം നമ്പര് ഫപജില് 3 ാാം നമ്പരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരസ്യത്തില്,എരുഫ!6ി

മെതക്ക് വിഫPജില്, കനകപ്പ6ം പി. ഒ. യില്,  !നയത്തു!ാ6ില് വീട്ടില്, പഫരതയായ എം. എം. ദാനിഫയല്, S/o

എം.  പി.  !ത്തായി  എന്നയാളുമെX അനന്തരാവകാശികളിമെ6ാരാളായി  ക്ര!  നമ്പര് 1  ആയി   6ക്ഷ്മിക്കുട്ടി

ദാനിഫയല് എന്ന് മെതറ്റായി  പരസ്യമെപ്പടുത്തിയത് 6ിPിക്കുട്ടി  ദാനിഫയല് എന്ന് തിരുത്തി വായിഫക്കണ്ടതാണ്.

തഹസില്ദാര്
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നം. സി2/3063/2021    താലൂക്കാഫീസ്, കാഞ്ഞിരപ്പളളി
 ഫഫാണ് നം. 04828 202331
 ഇ – മെ!യില് tlkkpy.ker@nic.in
 തീയതി :- 28/10/2021

തിരുത്തല് പരസ്യം

07/09/2021 -മെ7 35 ാാം നമ്പര് ഗസറ്റില് വാ7്യം X, പാര്ട്ട് - III,  കമ്മീഷണഫEറ്റ് ഓഫ് 7ാന്ഡ് Eവന്യു

വിഭാഗത്തില് സപ്ലിമെ!ന്റEിയായി  39 ാാം  നമ്പര് ഫപജില് 7 ാാം  നമ്പരായി  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരസ്യത്തില് ,

പഫരതനായ കാഞ്ഞിരപ്പളളി താലൂക്കില്, ചിEക്കടവ് വിഫSജില്, മെപാന്കുന്നം പി. ഒ. യില്,   മെകാട്ടുകാപ്പളളില്

വീട്ടില്,  !ധു മെക .  റ്റി.  S/o.   തങ്കപ്പന് എന്നയാളുമെട !രണ  തീയതി  25/01/2021  എന്ന്  മെതറ്റായി

പരസ്യമെപ്പടുത്തിയത് 25/01/2020 എന്ന് തിരുത്തി വായിഫക്കണ്ടതാണ്.

തഹസില്ദാര്
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Kottayam District

 
Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -4349 / 2021 28-09-2021
 
 കാഞിരപളി  താലകില   ഇടകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക രാജപൻ നായർ s/

o  കഷൻ നായർ  വടകംപറമിൽ വീട  ഇടകനം പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടകനം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ വി െക

ശശീനലാൽ , വടകംപറമിൽ വീട ഇടകനം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഇടകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

അവിവാഹിതനായി  മരണെപടതായം പേരതനെറ സേഹാദരൻ വി െക േഗാപിനാഥൻ നായർ 14 -11 -2014 -ലം മെറാര

സേഹാദരൻ  വി  െക  േമാഹനദാസൻ  നായർ  2  -4  -2019  -ലം  സേഹാദരി  വി  െക  ലീലാഭായി  20  -5  -2019  -ലം

മരണമടഞിടളതാെണനം നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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: C2-4081/2021 01-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Saji Joseph PadannamackelHouse,Kanakappalam PO,,

ErumeliVadakku Village, Kanjirappally Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before various purposes in respect of the legal  heirs of late Chacko Joseph S/o JosephChacko Padannamackel

House,Kanakappalam PO, who expired on 25-11-2020 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 Chacko Joseph S/o JosephChacko. 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 , Kanjirappally 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 വി െക േസാമേശഖരൻ നായർ സേഹാദരൻ 74

2 വി െക ശശീനലാൽ സേഹാദരൻ 71

3 വി െക രാജമ സേഹാദരി 91

4 വി െക പതിനിയമ സേഹാദരി 84

5 വി െക ശ്ാമളകമാരിയമ സേഹാദരി 67
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Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Chinnamma Chacko Wife 78

2 Saji Joseph Son 60

3 Mathew Jacob Son 58

4 Shaji Jacob Son 56

5 Shiny Subichen Daughter 52

6 Shanu Jacob Son 50
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നം. സി2/2216/2021   താലൂക്കാഫീസ്, കാഞ്ഞിരപ്പളളി
 ഫഫാണ് നം. 04828 202331
 ഇ – മെ!യില് tlkkpy.ker@nic.in

 തീയതി :-03/11/2021

തിരുത്തല് പരസ്യം

12/10/2021 -മെ5 40 ാാം നമ്പര് ഗസറ്റില് വാ5്യം  X,  പാര്ട്ട്  - III,  കമ്മീഷണഫBറ്റ് ഓഫ് 5ാന്ഡ് Bവന്യു

വിഭാഗത്തില് 8134 ാാം നമ്പര് ഫപജില്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരസ്യത്തില്, !ണി!5 വിഫLജില്, മുക്കട പി. ഒ. യില്,

തുടിയന് പ്ലാക്കല് വീട്ടില് ,  പഫരതനായ ബാബു വര്ഗ്ഗീസ് ,  S/o   റ്റി.  മെജ.  വര്ഗ്ഗീസ്  എന്നയാളുമെട വീട്ട്  ഫപര്

തുടിയില് പ്ലാക്കല് എന്ന്  മെതറ്റായി  പരസ്യമെപ്പടുത്തിയത്  തുടിയന് പ്ലാക്കല്  എന്ന്  തിരുത്തി

വായിഫക്കണ്ടതാണ്.

തഹസില്ദാര്
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Kottayam District

 
Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-4906/2021 28-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Mathew Rajan Joseph, Maliackal House, Kanjirappally P O

, Koovappally Village, Kanjirappally Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before various purposes in respect of the legal  heirs of late K M Joseph, S/o K T Mathew, Maliackal House,

Kanjirappally P O  who expired on 04-06-2021 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 K M Joseph 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 , Kanjirappally 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 Theyyamma Joseph Wife 70

2 Rose Rani Jose Daughter 45

3 Mathew Rajan Joseph Son 42

4 George Mohan Joseph Son 40

09th November 2021Revenue Department11207
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Kottayam District

 
Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -4844 /2021 06-10-2021
 
 കഞിരാപിളി താലകില   െചറവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അന ടീസാ േജകബ  w /o

െനൽസൺ േജാസഫ െചറവളി പി ഒ പാതറവയലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറവളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െനൽസൺ

േജാസഫ , , േബാധിപിച അേപക   െചറവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െനൽസൺ േജാസഫ ഭരതാവ 35

2 അേലാഷിൻ ആൻ്റണി (ൈമനർ) മകന 2 മാസം
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