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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
:എച3-7268/2021 07-09-2021
 
 ആലവ താലകില   െചങമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജി െക ആർ  െചങമനാട കരയി

ൽ ലകി ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചങമനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  റീന ,  െചങമനാട കരയിൽ ലകി ഭവൻ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 റീന ഭാര് 50

2 െഷറിൻ സജി മകള 30

3 ഷാേരാൺ എസ മകന 24
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
:എച്\3 - 7844/ 2021 17-09-2021
 
  ആലവ താലകില   മറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശൗര ഭാര് െചറചി  പിരാരർ കരയിൽ

കാചപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മറര വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ വിൻെസന് , , േബാധിപിച അേപക   മറര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2001 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 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 േബബി പൗതൻ 70

2 േജാസ പൗതൻ 67

3 േമരി പൗതി 62

4 ആനണി പൗതൻ 56

5 െജസി പൗതി 59

6 വിൻെസന് പൗതൻ 54

7 േസവ്ർ പൗതൻ 65

8 േമാളി പൗതി 50

9 ഷീബ പൗതി 49
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Aluva  Taluk
Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F®v.3˛9697/2020. 2021 sk]v‰w_¿ 10.

30˛3˛2021˛mw Xob-Xn-bnse 13˛-mw \-º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v
Hm^v em‚ v dh\yq hn`m -KØn¬ 2461˛ -mw t]Pn¬ {Ia\º-¿ (2) - Bbn  {]kn -≤oIcn®
ta¬ \º¿ ]c -ky -Øn¬ ]tc -Xs‚ ho´p -t]c v Ic -bmw -] -dºv F∂p -≈Xv Be-∏m´ v
F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Beph. Xl-io¬Zm¿.
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