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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 - 7065/2021 30-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില,  പായിപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വി. െക. ഭാസരകറപ്, ൈപനംപറ

കിഴേകതില  വീട,  പളികചിറ,  പി.ഒ.,  പായിപാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പായിപാട വിേലജില പേരതെന ഭാര് രമണികടി ഭാസരകറപ്,

ൈപനംപറ കിഴേകതില വീട, പളികചിറ, പി.ഒ., പായിപാട, േബാധിപിച അേപകയിേനല പായിപാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2021 -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. 

 
നമര:സി 2 - 7047/2021 30-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, ചങനാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ ഇ. റി., ഇലംപളി വീട

, െപരന കിഴക് പി.ഒ., ചങനാേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചങനാേശരി വിേലജില പേരതെന ഭാര് േതസ്ാമ േതാമസ, ഇലംപളി വീട,

െപരന കിഴക് പി.ഒ.,  ചങനാേശരി,  േബാധിപിച അേപകയിേനല   ചങനാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-10-2021  -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. 

 
നമര:സി 2 - 7041/2021 30-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണികടി ഭാസരകറപ് @ രമണികടി സി. െക. ഭാര് 74

2 രജനി അനില മകള 43

3 രജിത മേനാജ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ േതാമസ ഭാര് 54

2 ജസിൻ േതാമസ മകന 26
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  ചങനാേശരി  താലകില,  തെകാടിതാനം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സമ  െക.  എൻ.,

െകാടിനാടകേനല പതപറമില വീട, തെകാടിതാനം പി.ഒ., തെകാടിതാനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തെകാടിതാനം വിേലജില   പേരതയെട

സേഹാദരി സനി (പി. എൻ. സനികമാരി), കേനല വീട, മാനരതി പി.ഒ., െനടംകനം, േബാധിപിച അേപകയിേനല

തെകാടിതാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരത അവിവാഹിതയായിരന. 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. 

 
നമര:സി 2 - 6991/2021 27-11-2021
 
  ചങനാേശരി താലകില, തെകാടിതാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി.  സി. െസബാസ്ൻ,

തിനപറമില  വീട,  േകാടമറി  പി.ഒ.,  തെകാടിതാനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തെകാടിതാനം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േമരി

െസബാസ്ൻ, തിനപറമില വീട, േകാടമറി പി.ഒ., തെകാടിതാനം, േബാധിപിച അേപകയിേനല   തെകാടിതാനം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന  നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

് 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. 

 
നമര:സി 2 - 6667/2021 30-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, േതാടയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാളി േജാസഫ, പതൻപറമില

,  ഇരവചിറ  പി.ഒ.,  േതാടയാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാടയാട വിേലജില   പേരതയെട മകന െജനിറ് പി. േജാസ, പതൻപറമില,

ഇരവചിറ പി.ഒ., േതാടയാട, േബാധിപിച അേപകയിേനല   േതാടയാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിതകമാരി െക. എൻ. സേഹാദരി 51

2 സനി (പി. എൻ. സനികമാരി) സേഹാദരി 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി െസബാസ്ൻ ഭാര് 75

2 െചറിയാൻ െസബാസ്ൻ മകന 45

3 അനമ െസബാസ്ൻ മകള 42

4 െസഫി െസബാസ്ൻ മകള 32
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ഭരതാവ 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. 

 
നമര:സി 2 - 6640/2021 30-11-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, േതാടയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ പി. െജ., പതൻപറമില

  വീട,  ഇരവചിറ  പി.ഒ.,  േതാടയാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാടയാട വിേലജില   പേരതെന മകന െജനിറ് പി. േജാസ, പതൻപറമില വീട,

ഇരവചിറ പി.ഒ.,  േതാടയാട, േബാധിപിച അേപകയിേനല േതാടയാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2021 -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. 

 
നമര:സി 2 - 6197/2021 01-12-2021
 
  ചങനാേശരി  താലകില,  േതാടയാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.  െജ.  േജാസഫ കടി,

േചാതിരകേനല  വീട,  േതാടയാട  പി.ഒ.,  േതാടയാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാടയാട വിേലജില   പേരതെന മകന സിജി േജാസഫ,

േചാതിരകേനല വീട, േതാടയാട പി.ഒ., േതാടയാട, േബാധിപിച അേപകയിേനല   േതാടയാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-08-2021 -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജമിറ് പി. േജാസ മകന 36

2 െജലിറ് പി. േജാസ മകന 32

3 െജനിറ് പി. േജാസ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജമിറ് പി. േജാസ മകന 36

2 െജലിറ് പി. േജാസ മകന 32

3 െജനിറ് പി. േജാസ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ േജാസഫ ഭാര് 75
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നമര:സി 2 -7151/2021 01-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, കങഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. എം. ജൈബരിയത്, പേളാലില

  വീട,  കങഴ  പി.ഒ.,  കങഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കങഴ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െമഹബബ പി. പി., പേളാലില വീട,

കങഴ പി.ഒ., കങഴ, േബാധിപിച അേപകയിേനല  കങഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2021  -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. 

 
നമര:സി 2 - 7144/2021 01-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില,  വാഴപളളി െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ കടി േജാരജ്

,  പളിയല  വീട,  തരതികര,  വാഴപളി  പടിഞാറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാഴപളളി െവസ് വിേലജില   പേരതെന ഭാര് സാലിമ

േതാമസ, പളിയല വീട, തരതികര, വാഴപളി പടിഞാറ, േബാധിപിച അേപകയിേനല വാഴപളളി െവസ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

04-2021  -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. 

 

2 സിജി േജാസഫ മകന 56

3 സാസി േജാസഫ @ സാസി േജാമി േജാസഫ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമഹബബ പി. പി. ഭരതാവ 65

2 ഫിരദൗസ പി. െമഹബബ മകള 33

3 ഫിേറാസ പി. െമഹബബ മകന 30

4 ഷരീഫാ ബീവി മാതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാലിമ േതാമസ ഭാര് 67

2 ദീപ േമരി േതാമസ (ദീപ േസാണി) മകള 43

3 ദീപ േജാരജ് േതാമസ മകന 38

4 ദീപി അന േതാമസ മകള 35
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Kottayam District

 
Changanassery Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-7098/2021 30-11-2021
 
  Notice is  hereby given to all  to  whom it  may be concern that  C.C.  Tom Chackoppadam house,  I  E Nagar  PO,

Thrikkodithanam, Thrikkodithanam 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  George  Jacob  Tom

Chackoppadam house, I E Nagar PO, Thrikkodithanam who expired on 11-12-2018 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 George Jacob Tom. that it is

proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The deceased was unmarried. 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

 
No: C2-6842/2021 30-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that V. A. Annamma Kocheril house, Puthanchanda P O ,

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 T.V.Skaria,   Kocheril house, Puthanchanda P O ,

Vakathanam  who expired on 03-12-2019 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 T.V.Skaria,  . that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . Parents of the deceased are not alive. Hence, it is proposed to issue a legal heir shi

p 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 Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 C.C. Tom Father 72

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

1 V.A. Annamma Wife 77

2 Anil Zachariah Son 50

3 Anupa Sam Daughter 48
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നമര:സി 2 - 7191/2021 02-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, വാഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാരജ വി. റി., വാേലല വീട, വാഴര

പി.ഒ.,  വാഴര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വാഴര വിേലജില   പേരതെന മകന േതാമസ േജാരജ,  വാേലല വീട,  വാഴര പി.ഒ.,  വാഴര,

േബാധിപിച അേപകയിേനല വാഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 - 7188/2021 02-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, മാടപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജഗദീശൻ റി. വി., താനിമടില വീട,

മാടപളി  പി.ഒ.,  മാടപളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാടപളി വിേലജില   പേരതെന മകന ജയപസാദ റി. െജ., താനിമടില വീട,

മാടപളി പി.ഒ., മാടപളി, േബാധിപിച അേപകയിേനല മാടപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-11-2021 -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. 

 
നമര:സി 2 - 7189/2021 02-12-2021
 
 ചങനാേശരി താലകില, മാടപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജിേമാൻ റി. െക., േതാടതില

വീട,  മാടപളി  പി.ഒ.,  മാടപളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാടപളി വിേലജില   പേരതെന മകള ആശ രാജീവ, േതാടതില വീട, മാടപളി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാശാമ േജാരജ ഭാര് 72

2 േതാമസ േജാരജ മകന 46

3 േജാജി േജാരജ മകന 43

4 േജാളി േജാരജ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ജഗദീശൻ ഭാര് 55

2 ജയ റി. െജ. മകള 34

3 ജയപസാദ റി. െജ. മകന 28
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പി.ഒ., മാടപളി, േബാധിപിച അേപകയിേനല മാടപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത

ഏക അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാള മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം, ഭാര്

അംബജാകിയം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശ രാജീവ മകള 31
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