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Kottayam District
Changanassery Taluk
NOTICE

29-01-2022

നമര:സി2 - 633/2022

ചങനാേശരി താലകില, െവളാവര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സി. െക. േജാസ, കണമളില
മതിലകത് വീട, മണിമല പി.ഒ., െവളാവര എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െവളാവര വിേലജില പേരതെന ഭാര് ഡാലിയ േജാസഫ, കണമളില
മതിലകത് വീട, മണിമല പി.ഒ., െവളാവര, േബാധിപിച അേപകയിേനല െവളാവര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-11-2020 -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
ഡാലിയ േജാസഫ
2
കാഡിഷ കരവിള േജാസ
3
കാഡിയ അന േജാസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
58
33
26

29-01-2022

നമര:സി2 - 632/2022

ചങനാേശരി താലകില, െവളാവര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഫിലിേപാസ െക. േതാമസ
, പാതറ വീട, മണിമല പി.ഒ., െവളാവര എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െവളാവര വിേലജില പേരതെന മകന േബാബി േതാമസ, പാതറ വീട, മണിമല
പി.ഒ., െവളാവര, േബാധിപിച അേപകയിേനല െവളാവര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകളം ഭാര്യം
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
േജാഷി േതാമസ
സാജൻ േതാമസ
േബാബി േതാമസ
റാണി േതാമസ
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകന
മകള

വയസ
52
50
46
45
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09-02-2022

നമര:സി2 - 852/2022

ചങനാേശരി താലകില, െനടംകനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശ്ാമള രാമചനൻ, വിപഞിക വീട
, കറകചാല പി.ഒ., െനടംകനം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െനടംകനം വിേലജില പേരതയെട മകന അനപ രാമചനൻ, വിപഞിക വീട,
കറകചാല പി.ഒ., െനടംകനം, േബാധിപിച അേപകയിേനല െനടംകനം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-04-2012 -ല മരണെപടതായം
പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട
രാമചനപണികര 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
അരചന രാമചനൻ
2
അനപ രാമചനൻ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന

വയസ
40
38

09-02-2022

നമര:സി2 - 718/2022

ചങനാേശരി താലകില, മാടപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സിസിലി ഈനാസ, ൈകതമറം വീട
, െപരമനചി പി.ഒ., മാടപളി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മാടപളി വിേലജില പേരതയെട മകള ലിലികടി േജാസ, മാളിേയകല തണിയില
വീട, െപരമനചി പി.ഒ., മാടപളി, േബാധിപിച അേപകയിേനല മാടപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-12-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതയെട നിയമാനസത ഏക അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാള മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭരതാവം 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
ലിലികടി േജാസ

േപര

നമര:സി2 - 755/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള

വയസ
64

09-02-2022

ചങനാേശരി താലകില, കറകചാല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഏബഹാം േജാസഫ, ഇളംകാവില
 വീട, െനടങാടപളി പി.ഒ., കറകചാല എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കറകചാല വിേലജില പേരതെന ഭാര് ൈലല േപാള, ഇളംകാവില വീട,
െനടങാടപളി പി.ഒ., കറകചാല, േബാധിപിച അേപകയിേനല കറകചാല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-05-2021 -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
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മമാെക േനരിട് ഹാജരായി േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന
ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
ൈലല േപാള
2
ടട േജാസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
61
36

11-02-2022

നമര:സി2 - 907/2022

ചങനാേശരി താലകില, െചതിപഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ റി. ഡി. േതാമസ, േതാപില വീട,
െവരര പി.ഒ., െചതിപഴ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചതിപഴ വിേലജില പേരതെന ഭാര് എലസമ േതാമസ, േതാപില വീട,
െവരര പി.ഒ., െചതിപഴ, േബാധിപിച അേപകയിേനല െചതിപഴ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-12-2019 -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
എലസമ േതാമസ
2
സന്ാ േതാമസ
3
േറാജൻ േതാമസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
65
40
38

11-02-2022

നമര:സി2 - 908/2022

ചങനാേശരി താലകില, െചതിപഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െതറമ അബഹാം, ഇടതംപായില
 വീട, കരിശംമട പി.ഒ., െചതിപഴ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചതിപഴ വിേലജില പേരതയെട മകന േതാമസ കടി അബഹാം,
ഇടതംപായില വീട, കരിശംമട പി.ഒ., െചതിപഴ, േബാധിപിച അേപകയിേനല െചതിപഴ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-11-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട ഭരതാവ ഇ. ടി. അബഹാം 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
േതാമസ കടി അബഹാം
2
േഷരലി അലകസ

േപര
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വയസ
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16-02-2022

No: C2 - 7145/2021

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Graisamma Abraham, Muttencherry (H), Thuruthy P.O,
Vazhappally West, Vazhappally West 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 Abraham Thomas @ Abraham Muttencherry
Thomas @ Thomas Abraham, Muttencherry (H), Thuruthy P.O, Vazhappally West who expired on 16-09-2019 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
Abraham Thomas @ Abraham Muttencherry Thomas @ Thomas 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
Graisamma Abraham
Aby Abraham
Anmol Abraham
Atul Abraham Muttencherry

Relationship with the Deceased
Wife
Son
Daughter
Son

Age
61
31
27
28

09-02-2022

നമര:സി2 - 852/2022

ചങനാേശരി താലകില, െനടംകനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശ്ാമള രാമചനൻ, വിപഞിക വീട
, കറകചാല പി.ഒ., െനടംകനം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െനടംകനം വിേലജില പേരതയെട മകന അനപ രാമചനൻ, വിപഞിക വീട,
കറകചാല പി.ഒ., െനടംകനം, േബാധിപിച അേപകയിേനല െനടംകനം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-04-2012 -ല മരണെപടതായം
പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട
ഭരതാവ രാമചനപണികര 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
അരചന രാമചനൻ
2
അനപ രാമചനൻ

േപര
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തതിരുത്തല് പരസസസ
നമ്പര് സതി.2 – 7916/2021

18/02/2022

11/01/2022 തതീയതതിയതിലലെ കകേരളളാ ഗസററ്റ് നമ്പര് 2, വളാലെസസ 11, ഭളാഗസ III
കേമമതീഷണകറേററ്റ്

ഓഫറ്റ്

ലെളാൻഡറ്റ്

റേവനന്യൂ

ഷതീറതില്

കപജറ്റ്

നമ്പര്

1360 ല്

പ്രസതിദതീകേരതിചതിട്ടുള്ള സതി2-7916/2021 നമ്പര് പരസസത്തതില്, പകരതയുലടെ മകേൻ
കജളാസഫറ്റ് റതി. എനറ്റ് കചേര്ത്തതിട്ടുള്ളതറ്റ് പകരതയുലടെ ഭര്ത്തളാവറ്റ് കജളാസഫറ്റ് റതി. എനറ്റ്
തതിരുത്തതി വളായതികക്കേണ്ടതളാണറ്റ്.

തളാലൂക്കേറ്റ് ഓഫതീസറ്റ് ,
ചേങ്ങനളാകശ്ശേരതി

(ഒപറ്റ്)
തഹസതില്ദളാര്
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