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സസ.2 – 4828/2021 തതാലൂകതാഫഫീസസ, ചങ്ങനതാശശ്ശേരസ

തഫീയതസ: 09/11/2021

തസരുത്തല് പരസസസ

28/09/2021 ലലെ  ശകേരളതാ  ഗസറസ  വതാലെസസ  10,  നമ്പര്  38,  ഭതാഗസ  III,

കേമഫീഷണശറേറസ  ഓഫസ ലെതാൻഡസ ഷഫീറസ  ശപജസ  നമ്പര്  7822 ല് പ്രസസദഫീകേരസചസട്ടുള

ഇശത നമ്പര് പരസസത്തസല് പശരതലന്റെ ശപരസ  പസ.  ബസ.  അബ്ദുള് ഖതാദര്  എനസ

ശചര്ത്തസട്ടുളതസ  പസ.  ബസ.  മുഹമദസ  അബ്ദുള്  ഖതാദര്  എനസ  തസരുത്തസ

വതായസശകണ്ടതതാണസ.

(ഒപസ)

  തഹസസല്ദതാര്
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തതിരുത്തല് പരസസസ

നമ്പര്  സതി.2 – 3758/2021  16/10/2021

31/08/2021 ലലെ  കകേരളളാ  ഗസററ്റ്  നമ്പര്  34  (വളാലെസസ  10,  ഭളാഗസ  III)

കേമമ്മീഷണകറേററ്റ് ഓഫറ്റ് ലെളാൻഡറ്റ് റേവനന്യൂ ഷമ്മീറതില് കപജറ്റ് നമ്പര് 6797 ല് ക്രമനമ്പര് 14

ആയതി   പ്രസതിദമ്മീകേരതിചതിട്ടുള്ള   പരസസത്തതില്,  അവകേളാശതികേളുലടെ  ലെതിസതില്

ക്രമനമ്പര്  3  ആയതി  ലെളാലെളാമ  വതി.ആര്.  എനറ്റ്  പ്രസതിദമ്മീകേരതിചതിട്ടുള്ളതറ്റ്  ലെമ്മീലെളാമ

വതി.ആര് . എനറ്റ് തതിരുത്തതി വളായതികക്കേണ്ടതളാണറ്റ്.

തളാലൂക്കേറ്റ് ഓഫമ്മീസറ്റ് ,       (ഒപറ്റ്)

ചങ്ങനളാകശ്ശേരതി തഹസതില്ദളാര്
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.2-6031/2021 11-10-2021
 
  ചങനാേശരി  താലകില   വാഴപളികിഴക്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന.െജ  േജാസ

െനടിയകാലാപറമില,വാഴപളളി  കിഴക്  കര  ,വാഴപളളി  കിഴക്  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴപളികിഴക് വിേലജില   പേരതനെറ

മകന രാജ േജാസ, െനടിയകാലാപറമില,വാഴപളളി കിഴക് കര, േബാധിപിച അേപക   വാഴപളികിഴക് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.2-5937/2021 11-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   െനടങനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ നായര െക.പ

ി മഴവനകഴി,പൗരണമി,െനടംകനം കര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െനടങനം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സരസമ  എം.െക,

മഴവനകഴി,പൗരണമി,െനടംകനം കര, േബാധിപിച അേപക   െനടങനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ േജാസ ഭാര് 74

2 സണി േജാസഫ മകന 53

3 േമാളി േജാസ മകള 52

4 രാജ േജാസ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസമ എം.െക ഭാര് 69

2 അരണ ചനൻ സി മകന 43

3 കിരണ ചനൻ  സി മകന 40

4 വരണ ചനൻ  സി മകന 36
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നമര:സി.2-6123/2021 22-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   വാഴപളിപടിഞാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.എസ േജാർജ പറവട

ി േഗസഭവൻ വീട,വാഴപളി പടിഞാറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴപളിപടിഞാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഏലിയാമ േജാർജ, പറവടി

േഗസഭവൻ വീട,  േബാധിപിച അേപക   വാഴപളിപടിഞാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

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

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

 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. 

 
നമര:സി.2-4456/2021(B) 09-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   െനടങനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.പി വസമതി പറമകാടില വീട

, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടങനം വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ പി.എസ, പറമകാടില വീട, , േബാധിപിച അേപക   െനടങനം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-06-1997  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത  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. 

 
നമര:സി.2 - 5490/2021 10-11-2021
 
  ചങനാേശരി  താലകില   ചങനാേശരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  റി.  അബള ജബാര

  പതൻവീടില,ചങനാേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതെന മകന റഫീക് അഹമദ, കലീമ വീട, ചങനാേശരി,  േബാധിപിച

അേപകയിേനല   ചങനാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം, ഒര മകൻ ഹാരിസ അഹമദം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ േജാർജ ഭാര് 74

2 ഷിനറ േജാർജ മകന 43

3 മാതയ േജാർജ മകന 40

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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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഫീക് അഹമദ മകന 63

2 െക. എ. അസ ലം മകന 58

3 ഹാഷിം റി. എ. മകന 50

4 ഫാതിമാബീവി റി. എ. മകള 48

5 െഷബ ന ഷിയാസ മകള 46

6 െസറീനാ ഹാരിസ മകെന ഭാര് 40

7 സിയാൻ അഹമദ പൗതൻ 17

8 സമാൻ അഹമദ പൗതൻ 12
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.2 - 6181/2021 10-11-2021
 
  ചങനാേശരി താലകില   തെകാടിതാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസകടി േതാമസ

വലിയവീടില,  േകാടമറി  പി.ഒ.,  തെകാടിതാനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  മകന േതാമസ േപാള,  വലിയവീടില,

തെകാടിതാനം, േബാധിപിച അേപക തെകാടിതാനം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന        26-05-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 - 6099/21 10-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, കറകചാല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക. ദാേമാദരൻ ശീപദം, കറകചാല

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതെന മകന സനില കമാര, ശീപദം വീട, കറകചാല േബാധിപിച അേപക  കറകചാല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  19-06-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് നലകനതില ആരെകങില

ം 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 - 6100/2021 10-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അചാമ േജാസ ഭാര് 66

2 േതാമസ േപാള മകന 46

3 ജലിയറ് െറജി മകള 44

4 േജാവാൻ േജാസ മകന 42

5 േജാസ ന േജാസ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിലകമാര പി. മകന 53

2 സനിലകമാര മകന 49
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 ചങനാേശരി താലകില, കറകചാല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി. െക. െപാനമ, ശീപദം വീട,

കറകചാല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന സനിലകമാര, ശീപദം വീട, കറകചാല, േബാധിപിച അേപക കറകചാല വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-05-

2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭരതാവം 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 - 6297/2021 (A) 10-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   വാഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ. എസ. അനിയൻ ഈടിയല വീട

,  പളികല  കവല  പി.ഒ.,  വാഴര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതെന മകള ശിലപ ലത, ഈടിയല വീട, വാഴര, േബാധിപിച അേപക   വാഴര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  25-07-2009  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം ഭാര്യം 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 - 5066/2021 10-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, െചതിപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതാമി എം. റി. മറതില വീട,

െവരര  പി.ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതെന മകന സജി എം. റി., മറതില വീട, െചതിപഴ േബാധിപിച അേപകയിേനല െചതിപഴ

വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

31-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെന മാതാപിതാകളം  ഭാര്യം  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 അനിലകമാര പി. മകന 53

2 സനിലകമാര മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശാലത എ. മകള 39

2 ശിലപ ലത മകള 36

3 ആര്ലത എ. മകള 34
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നമര:സി2 - 6233/2021 10-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, മാടപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക. സി. േജാസഫ കാരയാട് വീട,

മാടപളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാടപളി വിേലജില പേരതെന ഭാര് ലാലിമ േജാസഫ, കാരയാട് വീട, മാടപളി, േബാധിപിച

അേപകയിേനല മാടപളി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 സജി എം. റി. മകന 56

2 ലാലി േതാമസ (അനമ േതാമസ) മകള 54

3 േറായി എം. റി. മകന 51

4 റിറി എം. റി. മകന 47
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 - 6297/2021 (B) 10-11-2021
 
  ചങനാേശരി താലകില, വാഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല അനിയൻ, ഈടിയല വീട

, പളിയല കവല പി.ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി വാഴര വിേലജില പേരതയെട മകള ശിലപ ലത, ഈടിയല വീട, വാഴര, േബാധിപിച അേപകയിേനല

വാഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭരതാവം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികറ് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 5938/2021 11-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, വാഴപളികിഴക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരഗീസ ഉലഹനാൻ (ബബില

  െപരന)  കാഞിരതംമടില,  വാഴപളി  കിഴക്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴപളി കിഴക് വിേലജില പേരതെന ഭാര് ജലി േതാമസ,

കാഞിരതംമടില, വാഴപളി കിഴക്, േബാധിപിച അേപകയിേനല വാഴപളി കിഴക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2021  -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

ചങനാേശരി തഹസിലദാര മമാെക േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല

മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 5287/2021 11-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശാലത എ. മകള 39

2 ശിലപ ലത മകള 36

3 ആര്ലത എ. മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലി േതാമസ ഭാര് 39

2 അഖില വരഗീസ (ആദ് വിവാഹതിെല മകൻ) മകന 25

3 അശ്ിൻ വരഗീസ (ആദ് വിവാഹതിെല മകൻ) മകന 22
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 ചങനാേശരി താലകില, ചങനാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ. പി. സീസര, സൗപരണിക

അപാരട്െമന്  4  C,  േശയസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് െമഴി േതാമസ, സൗപരണിക അപാരട്െമന് 4 C, േശയസ,

ചങനാേശരി വിേലജ േബാധിപിച അേപകയിേനല   ചങനാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഒര മകൻ മേഹഷ

സി. എം. 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 - 5254/2021 11-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, മാടപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ വി. കളതില വീട, െപരമനച

ി  പി.ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മാടപളി വിേലജില േമാനിഷ എം.,  D/o.  സി.  എൻ. േമാഹൻദാസ പണികര, കളതില വീട,

െപരമനചി പി.ഒ. േബാധിപിച അേപകയിേനല   മാടപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം

ഭരതാവ സി. എൻ. േമാഹൻദാസ പണികരം 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. 

 
No: C2 - 6125/2021 22-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Manju E. B., Palliparambil, Puthenchantha, Vakathanam,

Vakathanam 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 Sibi Ulahannan Palliparambil, Puthenchantha, Vakathanam who expired

on 16-05-2018 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 Sibi Ulahannan. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant. Father of the deceased is not alive. 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, 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമഴി േതാമസ ഭാര് 73

2 മഞഷ സി. എം. മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിഷ എം. പണികര മകന 36

2 േമാനിഷ എം. മകള 33
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SCHEDULE

 
നമര:സി.2 - 6124/2021 22-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   വാഴപളിപടിഞാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. എൻ. ലീലാമ

േകാലേഞരി മഠം, വാഴപളി പടിഞാറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ഗിരിജ േവണ, വാരിേശരില വീട, കമാരനൂര പി.ഒ., േകാടയ

ം, േബാധിപിച അേപകയിേനല വാഴപളിപടിഞാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2020 -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 ദിവസതിനകം തഹസിലദാര ചങനാേശരി മമാെക േനരിട്

ഹാജരായി േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.2 - 6148/2021 21-10-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, ചങനാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി റി. െക., മണേവലില

വീട, െപരന പടിഞാറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചങനാേശരി വിേലജില പേരതയെട മകന ആനനകമാര എം. െക., മണേവലില വീട, െപരന

പടിഞാറ  േബാധിപിച അേപകയിേനല ചങനാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021  -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. 

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

1 Manju E. B. Wife 46

2 Aksa Sibi Daughter 16

3 Angel Sibi Daughter 12

4 Adon Sibi Son 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ േവണ മകള 53

2 മേനാജ രതാകരൻ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനനകമാര എം. െക. മകന 54

2 അനിലകമാര  െക. എം. മകന 56
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