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Kottayam District

 
Changanacherry Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2-5116/ 21 08-09-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   വാഴപളി കിഴക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ മലയിൽ  മലയി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാഴപളികിഴക് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി േതാമസ , മലയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   വാഴപളികിഴക്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാ പിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-4715/ 21 08-09-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   തെകാടിതാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി കമാരൻ  വടേകകറ് വീട

്  തെകാടിതാനം  പി  ഓ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  തെകാടിതാനം വിേലജില  െക ശാനമ , വടേകകറ് വീട

തെകാടിതാനം പി ഓ , േബാധിപിച അേപക   തെകാടിതാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി േതാമസ ഭാര് 80

2 ഷാജി എബഹാം മകള 59

3 ഷാജി േതാമസ മകന 56

4 േജാസ േതാമസ മകന 54

5 േറാഷൻ േടാമി മകള 52

6 ൈഷജ േതാമസ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ശാനമ ഭാര് 76

2 ജയ േമാൻ വി എസ മകന 53

3 വി െക ബിജലാൽ മകന 51

4 വി െക ബിേനാലാൽ മകന 50
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:സി2 -5115 / 21 08-09-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   കങഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയപകാശ േഗാപാലൻ  ജയ ഭവ

ൻ കങഴ പി ഓ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന  കങഴ വിേലജില    ഗേണശ ജി പകാശ , ജയ ഭവൻ കങഴ പി ഓ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക പി െക @ മലിക ജയപകാശ ഭാര് 47

2 ഗേണശ ജി പകാശ മകന 21

3 ൈവഷണവി ജി പകാശ മകള 11

4 ഭവാനി െക എൻ അമ 72
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Kottayam District

 
Changanacherry Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -173 / 2021 09-09-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില   ചങനാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ കാസിം, പി.എ. െപരന

ന കിഴക്, കുെവടാം കഴിയിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് റംലാ കാസിം , െപരന കിഴക്, കുെവടാം കഴിയിൽ  വീടിൽ

, േബാധിപിച അേപക   ചങനാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-02-2012  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതെന  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല കാസിം ഭാര് 56

2 റംസീന ഷിബ മകള 39

3 റിയാസ അബൾ കാസിം മകന 37

4 റഫീദ എ. കാസിം മകന 35
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