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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-10100/2021 28-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   േപരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ െക അനിൽകമാർ  െനറിേവലിതറ

, പനതറ, േപരർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനിത അനിൽകമാർ , െനറിേവലിതറ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021 -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:B3-6360/2021 28-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഡനിസ േജാസഫ  േറാസ ഹൗസ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏറമാനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസ െഡനിസ , േറാസ ഹൗസ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021  -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:B39975/2021 28-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത അനിൽകമാർ ഭാര് 48

2 േദവകിയമ എ െക അമ 81

3 സചിൻ അനിൽകമാർ മകന 24

4 സധി അനിൽകമാർ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന െഡനിസ ഭാര് 53

2 എലിസബത് െഡനിസ മകള 28

3 േറാസി െഡനിസ മകള 25

4 േജാസ െഡനിസ മകന 23
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 േകാടയം താലകില   അതിരമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ േജാസഫ  തവളകഴിയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അതിരമഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന േജാസഫ , തവളകഴിയിൽ , േബാധിപിച അേപക

അതിരമഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B310189/2021 28-10-2021
 
  േകാടയം താലകില   അതിരമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിറിയക കര്ൻ  പണാരകളം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അതിരമഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയാമ സിറിയക , പണാരകളം , േബാധിപിച അേപക

അതിരമഴ 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  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B310055/2021 28-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   അതിരമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ െസബാസ്ൻ വാകേചരി

ൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അതിരമഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതമ േജാർജ, വാകേചരിൽ, േബാധിപിച അേപക

അതിരമഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന േജാസഫ ഭാര് 43

2 അരൺ ബാബ മകന 18

3 അലകസ ബാബ മകന 15

4 അലൻ ബാബ മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ സിറിയക ഭാര് 69

2 അഞ സിറിയക മകള 45

3 സഞ സിറിയക മകന 41

4 രാജ മാതയ സിറിയക മകന 34
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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 വതമ േജാർജ ഭാര് 57

2 പിൻസി േജാർജ മകള 31
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
No: B1-6787/2021 20-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Thaju Korah Abraham Vazhakkala Taj House,, Puthuppally

Village, Deepu Varghese Abraham, Vazhakkala Riviera House, Puthuppally Village,  Roopu Thomas Abraham, Vazhakkala

Gardens House, Puthuppally Village, and Susan Saji Cherian, Vazhakkala House , Puthuppally Village,(now residing at

Parappuram House, Maradu Village) in Kottayam Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship

certificate  in respect of the legal  heirs of late Lalitha Abraham, Vazhakkala  Gardens , Puthuppally Village,who expired on

04-07-2021 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 Lalitha Abraham. 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 Susan Saji Cherian Daughter 56

2 Thaju Korah Abraham Son 55

3 Deepu Varghese Abraham Son 52

4 Roopu Thomas Abraham Son 45

11212 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-11-09T15:42:45+0530
	Salim A




