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Pathanamthitta District

 
Konni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -315015/ 2021 06-11-2021
 
  േകാനി  താലകില   പമാടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞകടി  എന േയാഹനാൻ ,

താനിവിളയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പമാടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചിനമ , , േബാധിപിച അേപക   പമാടം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല  മരണെപടേപായിടളതാണ   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:എ 5 -314709/ 2021 06-11-2021
 
 േകാനി താലകില   കലഞര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർതിേകയൻ ബി , അംബികാലയം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലഞര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മലിക , ,  േബാധിപിച അേപക   കലഞര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല  മരണെപടേപായിടളതാണ  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 ചിനമ ഭാര് 82

2 രാജൻ റി  െക മകന 65

3 വതമ േതാമസ മകള 59

4 ബാബകടി റി  െക മകന 56

5 ലിസി മതായി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക ഭാര് 52

2 അമിൻ കാർതിക മകന 26

3 അനന കാർതിക മകന 23
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Pathanamthitta District

 
Konni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 5 -317107/ 2021 12-11-2021
 
 േകാനി താലകില   വി േകാടയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലചനൻ നായർ  പലരി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വി

േകാടയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനമതി എൽ , ,  േബാധിപിച അേപക   വി േകാടയം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ മൻപിനാെല  മരണെപടേപായിടളതാണ.  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 ചനമതി എൽ ഭാര് 54

2 വിനീത ചനൻ മകന 28

3 വിനീത ചനൻ മകള 22

30th November 2021Revenue Department14493
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