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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:7345/21 20-11-2021
 
 െചങനര താലകില   പലിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വികമനപിള േസാപാനം, പലിയര

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പലിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദീപക വി പിള, േസാപാനം, പലിയര, േബാധിപിച അേപക   പലിയർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

04-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:6935/21 01-11-2021
 
 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പസാദ പടിഞാറം മറി പതന

 വീട, െചറിയനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറിയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധാമണി എസ, പടിഞാറം മറി പതന വീട, െചറിയനാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:6932/21 01-11-2021
 
  െചങനര താലകില   ആല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലതാഉമന െതങിനൈമതറ,

േകാടകളഞി, ആല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാ വി പിള ഭാര് 54

2 ദീപക വി പിള മകന 28

3 ദീപ വി പിള മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധാമണി എസ ഭാര് 51

2 അശ്തി എസ മകള 19

30th November 2021Revenue Department14531
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സർടിഫികറിനായി   ആല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഉമന കരവിള, െതങിനൈമതറ, െകാടകളഞി, ആല,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമന കരവിള ഭരതാവ 64

2 ലിബ കരവിള ഉമന മകന 30
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