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NOTICE

 
(1)

 
നമര:എഫ4-9005/2021 10-09-2021
 
   േചരതല താലകില   കതിയേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി രേമഷ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കതിയേതാട വിേലജില   േരഖ ശീനാഥ എസ  ബാബി ഭവൻ

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കതിയേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(2)

 
നമര:എഫ4-8184/2021  13-08-2021
 
   േചരതല താലകില   ൈതകാടേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈതകാടേശരി വിേലജില   േശാഭന  മംഗലേശരി വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   ൈതകാടേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(3)

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖ ശീനാഥ എസ ഭാര് 48

2 അർജൻ ആർ നായ് മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ഭാര് 62

2 സലിൻ എം എസ മകന 42

3 സൗമ് ശിവദാസൻ മകള 37

28th September 2021Revenue Department7815
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നമര:എഫ4-8982/2021 10-09-2021
 
    േചരതല  താലകില    പടണകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാജ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പടണകാട വിേലജില   ചനികാരാജ  ചാരത വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-02-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(4)

 
നമര:എഫ4-9371/2021 17-09-2021
 
    േചരതല താലകില   പനവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേവകാനനൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനവളി വിേലജില   ൈഷലജ റി റി  മഞാടിതറ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   പനവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ  മാതാവ    ജീവിചിരിപണ്.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 ചനികാരാജ ഭാര് 70

2 സമിതാരാജ മകള 46

3 നിതാരാജ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ റി റി ഭാര് 42

2 കനകമ പീതാംബരൻ അമ 67

3 ആദർശ മകന 19

4 അഭിനവ മകള 7
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