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26th MAY 2020] COMMISSIONERATE OF LAND REVENUE 3641 

അമ്പ് ല 

നമ്പർ എ4-2315 2020 . 2020 ഫെബ്രുവരി 17. 

ല പ്പുഴ താലൂ ക്കിൽ പുന്ന പ് വില്ലേ ജിൽ 
കള്ളാട്ടുകുളം വീട്ടിൽ ഏലി എന്നവർ മരിച്ചുപോയെന്നും 
വിവിധ ആവശ്യത്തിന് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ട് പരേതയുടെ മകൻ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ച് 
അപേ ക്ഷ യിൻ മേൽ ബന്ധ പ്പെട്ട വില്ലേജാഫീ സർവഴി 
അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ ടിയാൾ 20-10-1998 -ാം തീയതി 
മരിച്ചു പോയെന്നും പരേതയുടെ അവകാശികളായി താഴെ 
പറയുന്ന ആറ് പേരാണ്ഉള്ളതെന്നും അറിവായിരിക്കുന്നു. 

വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിന് മുകളിൽ 
പറഞ്ഞ മൂന്നുപേരും ആണ് പരേതന്റെ നിയ മാ നു സത 
അ വ കാ ശികളെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് 
ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ 30 ദിവ സ ത്തി നകം ഈ 
ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗമായും 
കാലാവധി കഴിഞ്ഞും ലഭിക്കുന്ന ആ ക്ഷേ പ ങ്ങൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

താലൂക്കാഫീസ്, 
മാവേലിക്കര. 

( ഒപ്പ്) 
തഹശീൽദാർ. 

പേര് കമ 
നമ്പർ 

പരേതയുമായുള്ളവയസ് 
ബന്ധം 

KOTTAYAM DISTRICT 
മകൻ 69 1 അപ്പച്ചൻ കള്ളാട്ടുകുളം 

2 കുഞ്ഞ്കുഞ്ഞ്കള്ളാട്ടുകുളം 
Meenachil Taluk 

70 3 
പരസ്യം 

3 അനുപമ കൊച്ചുപറമ്പ് മകൾ 65 

നമ്പർ സി2-607712020. 2020 മാർച്ച് 6. 57 
4 കുഞ്ഞമ്മ മാളിയേക്കൽ 

മരണപ്പെട്ട മകളുടെ മകൾ 

5 കുഞ്ഞുമോൻ മാളിയേക്കൽ മകൻ 50 3 3 

6 മോഹനൻ മാളിയേക്കൽ 52 : 1 3 

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ പൂവരണി 
വില്ലേജിൽ വിളക്കുമാടം കരയിൽ ഇടച്ചേരിപൗവ്വത്ത് വീട്ടിൽ 
എ . എസ്. ആന്റണി എന്നയാൾ 15-1-2020- ൽ മരണമടഞ്ഞിട്ടുള്ള 
താണ്. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിന് ഒരു 

സർട്ടിഫിക്കറ്റിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്ക പ്പെട്ട 
അപേക്ഷയിൻമേൽ പൂവരണി വില്ലേ ജാ ഫീസർ മുഖേന 

വിചാരണ നടത്തി വ രു ത്തിയ രേഖ കൾ 

പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും പരേതന്റെ നിയ മ പ ര മാ യ 
അവകാശികൾ താഴെ പറയുന്നവരാണെന്ന് കാണുന്നു. 

മേൽപ്പറഞ്ഞവരാണ്പരേതയുടെഅവകാശികളെന്നുള്ളതിന് 
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
ആക്ഷേപമുളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 

30 ദിവസത്തിനുളളിൽ രേഖാമൂലം അമ്പലപ്പുഴ തഹശീൽദാർ 
മുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാ തപാൽ 
മാർഗ്ഗമോ വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

അവ കാശ 

അവ കാശ 

പേര് താലൂക്കാഫീസ്, 
അമ്പലപ്പുഴ. 

( ഒപ്പ്) 
തഹശീൽദാർ. 

പരേതനുമായുള്ള വയസ് കമ 
നമ്പർ ബം 

എ . സഖറിയാസ് മകൻ 63 
Mavelikkara Taluk 

2 ഡെയ്സി ജോസ് മകൾ 61 

പരസ്യം 3 മാത്യു ആന്റണി മകൻ 57 

4 ജോസ് ആന്റണി 9 5 55 

നമ്പർ സി1-2275 2020. 2020 ഫെബ്രുവരി 26. 5 എലിസബത്ത് സ്കറിയ മകൾ 52 

6 മേഴ്സി ഷാജി 50 3 1 

7 മകൻ 43 
ഒ . ജോണി റ്റോണിയോ 

ജെസ്സി ആന്റണി 8 മകൾ 46 

മാവേ ലി ക്ക ര താ ലൂ ക്കിൽ തെക്കേക്കര വില്ലേജിൽ 
പല്ലാരി മം ഗലം മുറിയിൽ കോട്ടാൽ വ ട ക്ക തിൽ വീട്ടിൽ 
ബാബു , കെ . 1-12 -2 019 - ാം തീയതി മരിച്ചു പോ യി 

ട്ടുളളതിനാൽ അവകാശികളെ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ന ൽ ക ണമെ ന്ന് കാണിച്ച് പരേതന്റെ ഭാര്യ ടിയിൽ 
ലളിത ബാബു ബോധിപ്പിച്ചു വന്ന അപേക്ഷയിൻ മേൽ 
തെക്കേക്കര വില്ലേജാഫീസർ മുഖേന അവകാശ വിചാരണ 
നടത്തി വരുത്തിയ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും 
പരേതന്റെ നിയമപരമായ അവകാശികൾ താഴെ പറയുന്ന 
വരാണെന്ന് കാണുന്നു . 

ആയതിനാൽ ടി ആവശ്യത്തിലേക്കുള്ള പരേതന്റെ നിയ 
മാനുസൃത അവകാശികൾ മേൽ വിവരിച്ചവർ മാത്രമാണ് 
എന്ന് കാണിച്ച് ഒരു അ ന ത രാ വ കാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ 
പരാതിയോ ഉള്ളപക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 
30 ദിവസത്തിനകം ഈ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത തീയതിക്ക് ശേഷവും തപാൽ 
മാർഗ്ഗവും ലഭി ക്കു ന്ന ആ ക്ഷേ പ ങ്ങളും പരാ തി കളും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

പേര് പരേതനുമായുള്ള വയസ് കമ 
നമ്പർ ബന്ധം 

1 ഭാര്യ 39 

2 
ലളിതാബാബു 

ജോർജ് ജസ്റ്റിൻ ബാബു 
ശ്രുതി മേരി ബാബു 

മകൻ 19 
താലൂക്കാഫീസ്, 
മീനച്ചിൽ. 

( ഒപ്പ്) 
തഹശീൽദാർ. 3 മകൾ 18 

69 


