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Kottayam District
Changanassery Taluk
NOTICE

21-01-2022

നമര:സി2 - 480/2022

ചങനാേശരി താലകില, വാകതാനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഒ. െജ. കഞമ, ചാലകഴി വീട,
നാലനാകല പി.ഒ., വാകതാനം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വാകതാനം വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ സി. പി. കര്ൻ, ചാലകഴി വീട,
നാലനാകല പി.ഒ., വാകതാനം, േബാധിപിച അേപകയിേനല വാകതാനം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-07-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട
മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് 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
1
സി. പി. കര്ൻ
2
േപാള സി. കര്ൻ
3
േജാൺ സി. കര്ൻ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകന
മകന

വയസ
83
51
48

21-01-2022

നമര:സി2 - 441/2022

ചങനാേശരി താലകില, വാകതാനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം. െക. രാജൻ, മളനളയല വീട
, വാകതാനം പി.ഒ., വാകതാനം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വാകതാനം വിേലജില പേരതെന ഭാര് ഗിരിജ രാജൻ, മളനളയല വീട,
വാകതാനം പി.ഒ., വാകതാനം, േബാധിപിച അേപകയിേനല വാകതാനം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-08-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന
മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് 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
1
ഗിരിജ രാജൻ
2
ജീവൻ രാജ
3
പാൺ രാജ

േപര

നമര:സി2 - 1672/2021
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ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
63
34
32

21-01-2022
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ചങനാേശരി താലകില, തെകാടിതാനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലിസമ േതാമസ,
വലിയവാകാേശരി വീട, തെകാടിതാനം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി തെകാടിതാനം വിേലജില പേരതയെട മകന ബിജിലി േതാമസ,
വലിയവാകാേശരി വീട, തെകാടിതാനം , േബാധിപിച അേപകയിേനല തെകാടിതാനം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-07-2020 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട ഭരതാവം, ഒര മകൻ ബിേനായി േതാമസം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ്
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
1
2
3
4

േപര
െബനി േതാമസ
ബിജിലി േതാമസ
ബിയാ മാരടിൻ േതാമസ
ബിബിൻ കര്ാേകാസ േതാമസ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകന
മകന

വയസ
55
49
45
42

21-01-2022

നമര:സി2 - 483/2022

ചങനാേശരി താലകില, പായിപാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഞമ പി. ഇ., മടേതട് വീട, പി.
സി. കവല, പായിപാട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പായിപാട വിേലജില പേരതയെട മകള അന േദവസ്, മടേതട് വീട, പി. സി. കവല, പായിപാട,
േബാധിപിച അേപകയിേനല പായിപാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകളം, ഭരതാവ എം.
െജ. േദവസ്യം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് 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
1
സമ േദവസ്
2
അന േദവസ്

േപര

നമര:സി2 - 481/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള

വയസ
54
52

21-01-2022

ചങനാേശരി താലകില, കറിചി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അഗസിൻ േജകബ, െപാകംതകിടിേയല
 വീട, ഇതിതാനം, കറിചി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കറിചി വിേലജില പേരതെന ഭാര് െജസി അഗസിൻ, െപാകംതകിടിേയല വീട,
ഇതിതാനം, കറിചി, േബാധിപിച അേപകയിേനല കറിചി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-03-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതെന
നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകള
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ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് 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
1
െജസി അഗസിൻ
2
അനീറാ അഗസിൻ
3
ബിനി അഗസിൻ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
52
23
21

22-01-2022

നമര:സി2 - 360/2022

ചങനാേശരി താലകില, െചതിപഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി. റി. െപാനപൻ
, പതൻകളതില വീട, െവരര പി.ഒ., െചതിപഴ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചതിപഴ വിേലജില പേരതെന മകന െപാനേശാക
പി. പി., പതൻകളതില വീട, െവരര പി.ഒ., െചതിപഴ, േബാധിപിച അേപകയിേനല െചതിപഴ വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-10-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന മാതാപിതാകളം ഒര മകള െപാനാതിരയം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് 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
1
െപാനമ
2
െപാനമിളി പി. പി.
3
െപാനേശാക പി. പി.

േപര
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ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
51
33
30
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നമര:സി2 - 358/2022

ചങനാേശരി താലകില, വാഴപളളി ഈസ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലാലി സറിയ, കരിമറം വീട,
വാഴപളി കിഴക് കര, വാഴപളി കിഴക് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വാഴപളളി ഈസ് വിേലജില പേരതെന ഭാര് ഗീതാ ലാല, കരിമറം വീട, വാഴപളി
കിഴക് കര, വാഴപളി കിഴക്, േബാധിപിച അേപകയിേനല വാഴപളളി ഈസ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-04-2018 -ല മരണെപടതായം
പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന പിതാവ
ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് 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
1
ഗീതാ ലാല

േപര
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2
3
4

േറാണി ലാല
റിയാ ലാല
റിച ലാല

മകന
മകള
മകന

26
24
21

22-01-2022

നമര:സി2 - 357/2022

ചങനാേശരി താലകില വാഴപളളി ഈസ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലളിത െപാനപൻ, കേനല
 വീട, വാഴപളി പി. ഒ., വാഴപളി കിഴക് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജാരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വാഴപളളി ഈസ് വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ േഡാ: പി. ആര. െപാനപൻ,
കേനല വീട, വാഴപളി പി. ഒ., വാഴപളി കിഴക്, േബാധിപിച അേപകയിേനല വാഴപളളി ഈസ് വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-05-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട പിതാവ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് 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
1
േഡാ: പി. ആര. െപാനപൻ
2
േഡാ: െക. പി. േസത
3
പാരവതി ആലബിൻ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകന
മകള

വയസ
73
46
42

22-01-2022

No: C2 - 355/2022

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Annamma Abraham, Puthiyaveedu, Near Bishop's Palace
, Vazhappally East, Vazhappally East Village, Changanassery Taluk of Kottayam District has filed an application of a legal
heirship certificate to produce before various purpose in respect of the legal heirs of late S. Abraham, Puthiyaveedu, Near
Bishop's Palace, Vazhappally East who expired on 17-03-2021 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 S. 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 , 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.
SCHEDULE
Sl.No
1
2
3
4

Name of the Legal Heirs
Annamma Abraham
Regy Alex
Dr. Sam P. Abraham
Sujimol Sino Jacob

No: C2 - 361/2022
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Relationship with the Deceased
Wife
Daughter
Son
Daughter

Age
83
62
58
48
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Notice is hereby given to all to whom it may be concern that A. G. George, Attukadavil (H), Near S. B. High Scholl,
Vazhappally East, Vazhappally East Village, Changanassery Taluk of Kottayam District has filed an application of a legal
heirship certificate to produce before various purpose in respect of the legal heirs of late Marykutty George Attukadavil
(H), Near S. B. High Scholl, Vazhappally East who expired on 12-01-2021 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 Marykutty George. 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 , 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.
SCHEDULE
Sl.No
1
2
3
4

Name of the Legal Heirs
A. G. George
Rini Elizabeth George
Roy George
Rose Mary

Relationship with the Deceased
Husband
Daughter
Son
Daughter

Age
84
58
56
52
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