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Alappuzha District
Cherthala Taluk
NOTICE

10-02-2022

നമര:എഫ4-1242/2022

േചരതല താലകില തണീരമകംവടക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഭാരഗവന സി. െക. കേനല
വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
തണീരമകംവടക് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സപസന ആര., കേനല വീട, േബാധിപിച അേപക തണീരമകംവടക്
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 05-04-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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
1
സപസന ആര.
2
േസാണിേമാള സി. എസ
3
വിനീത ബി.

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
59
39
36

10-02-2022

നമര:എഫ4-1402/2022

േചരതല താലകില വയലാരഈസ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജിേനാ പതവലനികരത് വീ
ട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
വയലാരഈസ് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് മദല, പതവലനികരത് വീട, േബാധിപിച അേപക വയലാരഈസ് വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1003-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപില ൈമനര താെഴയള ലിസില കമ നമര 1 നെറ
സംരകണതിലാണ. 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
1
മദല
2
അഭിന ജിേനാ (ൈമനര)

േപര

വയസ
35
12

10-02-2022

നമര:എഫ4-1442/2022
േചരതല താലകില

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള

പാണാവളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നാരായണേമേനാന
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െകാലംപറമില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പാണാവളി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ചനമതിയമ, െകാലംപറമില, േബാധിപിച അേപക
പാണാവളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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
1
ചനമതിയമ
2
ഗീത
3
ജയകമാര

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
88
59
55

10-02-2022

നമര:എഫ4- 1447/2022

േചരതല താലകില േചരതലെതക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശാരദ പളിയലചിറ വീട
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
േചരതലെതക് വിേലജില പേരതയെട മകെന ഭാര് വിജയമ, പളിയലചിറ വീട, േബാധിപിച അേപക
േചരതലെതക് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകള,ഭരതാവ ജീവിചിരിപില 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
1
വിജയമ- മരണെപട മകന അപകടെന ഭാര്
2
അജീഷ എ.-മരണെപട മകന അപകടെന മകന
3
ആരിഷ എ. -മരണെപട മകന അപകടെന മകന
നമര:എഫ4-1457/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകെന ഭാര്
പൗതൻ
പൗതൻ

വയസ
65
38
33

10-02-2022

േചരതല താലകില തറവര െതക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീമതി പി. എസ െകാലങാടെവള
ി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
തറവര െതക് വിേലജില പേരതയെട മകന സനില, െകാലങാടെവളി, േബാധിപിച അേപക തറവര െതക് വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1901-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകള, ഭരതാവ ജീവിചിരിപില 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.
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കമ നമര
1
സനില
2
സജ

േപര
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51
46
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Alappuzha District
Cherthala Taluk
NOTICE

10-02-2022

നമര:എഫ4-1259/2022

േചരതല താലകില പടണകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശശിധരന, ശാനകമാരി
പീടികപറമില എനീയാളകളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പടണകാട വിേലജില പേരതരെട മകന അനിലകമാര, പീടികപറമില, േബാധിപിച അേപക
പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാളകള യഥാകമം 20-03-2021, 26/07/2020 -ല മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതരെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില
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
1
ശിവപസാദ (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില)
2
അനിലകമാര
3
അജിത്കമാര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകന

വയസ
34
28
25

10-02-2022

നമര:എഫ4-1460/2022
േചരതല താലകില

തണീരമകംവടക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ തൗഫീഖ റി. എന.
നികരതില എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി തണീരമകംവടക് വിേലജില പേരതനെറ മാതാവ സീനത്,
നികരതില, േബാധിപിച അേപക തണീരമകംവടക് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതന അവിവാഹിതനായിരന
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
1
2
3
4

േപര
താജദീന
സീനത്
തസ നി റി. എന.
ഫാതിമ താജദീന

നമര:എഫ4-1382/2022

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
പിതാവ
മാതാവ
സേഹാദരി
സേഹാദരി

വയസ
60
52
28
20

10-02-2022
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േചരതല താലകില പടണകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാമചനന ,ശാരദ താനികല വീട
് എനീയാളകളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
പടണകാട വിേലജില പേരതരെട മകള രമ, താനികല വീട, േബാധിപിച അേപക പടണകാട വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകള യഥാകമം
29-07-2021, 17/7/2021 -ല മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതരെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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
1
രമ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള

വയസ
54

10-02-2022

നമര:എഫ4-1403/2022

േചരതല താലകില േചരതലവടക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക. സത്പസാദ നിരവതി
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
േചരതലവടക് വിേലജില പേരതനെറ മകന സേനാഷ എസ., കഷകപ വീട, േബാധിപിച അേപക േചരതലവടക്
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 15-01-2003 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകള, ഭാര് ജീവിചിരിപില 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
1
2
3
4

േപര
ബീന േമാഹനചനന (െമാഴി േരഖെപടതിയിടില)
സേനാഷ എസ.
സഞീവ എസ.
സതീഷ സത്പസാദ

നമര:എഫ4- 1414/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന
മകന
മകന

വയസ
67
62
60
58

10-02-2022

േചരതല താലകില മാരാരികളംവടക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പങജാകന വടേകെവളി വീട
് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
മാരാരികളംവടക് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രാധിക പി. െക., വടേകെവളി വീട, േബാധിപിച അേപക
മാരാരികളംവടക് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില ൈമനര താെഴയള
ലിസില കമ നമര 1 നെറ സംരകണതിലാണ. 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.

This is a digitally signed Gazette.
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കമ നമര
േപര
1
രാധിക പി. െക.
2
േജ്ാതിരദാസ വി. പി. (ൈമനര)

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
50
11

10-02-2022

നമര:എഫ4-1436/2022

േചരതല താലകില കതിയേതാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ബാലചനഭട്, പിയാഭായി നനനം
വീട എനീയാളകളെട അവകാശികൾക് വിവിദ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കതിയേതാട വിേലജില പേരതരെട മകന പശാന് ബി., നനനം വീട, േബാധിപിച അേപക
കതിയേതാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാളകള യഥാകമം
26-03-2004, 11.12.2021 -ല മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതരെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില
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
1
പശാന് ബി.
2
പസാദ ബി.

േപര

This is a digitally signed Gazette.
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മകന
മകന

വയസ
43
37
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Alappuzha District
Cherthala Taluk
NOTICE

10-02-2022

നമര:എഫ4-1377/2022

േചരതല താലകില തണീരമകംെതക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം. വി. േവലായധന
െതേകചിറയില വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി തണീരമകംെതക് വിേലജില പേരതനെറ മകന മേനാജ റി. വി., െതേകചിറയില വീട, േബാധിപിച
അേപക തണീരമകംെതക് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകള, ഭരതാവ ജീവിചിരിപില
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
1
മേനാജ റി. വി.
2
റി. വി. വിേനാദ
3
സേരഷ ബാബ റി. വി.

േപര
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മകന
മകന
മകന

വയസ
50
48
46
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തിരുത്തല് പരസ്യം
നമ്പര് : എഫ്4-9726/2021

15/02/2022

09/11/2021 ലെ കേരള ഗസറ്റ് നം 44. ല് (വാല്യം 10 പാര്ട്ട് III) കമ്മീഷണറേറ്റ്
ഓഫ് ലാന്റ് റവന്യു വിഭാഗത്തില് 11138 പേജില് എഫ്4-9726/2021 നമ്പരായി
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരസ്യത്തിലെ പരേതന്റെ നിയമാനുസൃത അവകാശികളായി
താഴെപ്പറയുന്നവര് മാത്രമേയുള്ളു എന്നതിനു പകരം പരേതരുടെ നിയമാനുസൃത
അവകാശികളായി
താഴെപ്പറയുന്നവര് മാത്രമേയുള്ളു എന്നും നാലാമത്തെ
അവകാശിയുടെ പേര് ജറി എന്നതിനു പകരം ജെറി എന്നും ടിയാളുടെ
പരേതരുമായുള്ള ബന്ധം മകന് എന്നതിനു പകരം മരണമടഞ്ഞ മകള്
ജെസ്സിയുടെ മകന് എന്നും തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ്.
ചേര്ത്തല

ഒപ്പ്
തഹസില്ദാര്
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തതിരുത്തല് പരസസസ

നമര എഫഫ4-9811/2021

8/02/2022

23/11/2021 ലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നസ 46. ല് (വവാലെസസ 10 പവാര്ടറ്റ് III) കേമമ്മീഷണകറേററ്റ്
ഓഫറ്റ് ലെവാനറ്റ് റേവനന്യു വതിഭവാഗത്തതില് 13347 കപജതില് എഫറ്റ് 4- 9811/2021 നമ്പരവായതി
പ്രസതിദമ്മീകേരതിച്ച പരസസത്തതിലലെ പകരതലന മകേള് രഞതിനതികദേവതി ലകേ കബവാധതിപതിച്ച
അകപക്ഷ എന്നതതിനു പകേരസ പകരതലന മകേള് രഞതിനതികദേവതി ലകേ എസറ്റ്
.കബവാധതിപതിച്ച അകപക്ഷ എനസ ഒന്നവാമലത്ത അവകേവാശതിയുലടെ കപരറ്റ് രഞതിനതികദേവതി
ലകേ എന്നതതിനു പകേരസ രഞതിനതികദേവതി ലകേ എസറ്റ് എനസ തതിരുത്തതി
വവായതികക്കേണ്ടതവാണറ്റ് .
കചേര്ത്തലെ

ഒപറ്റ്
തഹസതില്ദേവാര്
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തതിരുത്തല് പരസസസ
നമ്പര് എഫഫ 4-9487/2021

തതീയതതി : 9/02/2022

9/11/2021 ലലെ കകേരള ഗസറഫ നസ.44 ല് (വവാലെസസ 10 പവാര്ടഫ III) കേമതീഷണകറേറഫ ഓഫഫ
ലെവാനഫ റേവനന്യു വതിഭവാഗത്തതില് 11151,11152 കപജതില് എഫഫ 4-9487/2021 നമ്പരവായതി
പ്രസതിദതീകേരതിച്ച പരസസത്തതിലലെ രണവാമലത്ത അവകേവാശതിയുലടെ കപരഫ കമരതിക്കുടതി
സതി. എസ. എന്നതതിനു പകേരസ കമരതിക്കുടതി സതി. എ. എന്നഫ തതിരുത്തതി
വവായതികക്കേണതവാണഫ .
കചേര്ത്തലെ

ഒപഫ
തഹസതില്ദവാര്
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തതിരുത്തല് പരസസസ
നമ്പര് എഫഫ 4-13430/2021

തതീയതതി :9/02/

28/12/2021 ലലെ കകേരള ഗസറഫ നസ 51 ല് (വവാലെസസ 10 പവാര്ടഫ III) കേമതീഷണകറേറഫ
ഓഫഫ ലെവാനഫ റേവനന്യു വതിഭവാഗത്തതില് 18411 കപജതില് എഫഫ 4-13430/2021 നമ്പരവായതി
പ്രസതിദതീകേരതിച്ച പരസസത്തതിലലെ ഒനവാമലത്ത അവകേവാശതിയുലടെ കപരഫ സകരവാജതിനതി
പതി. എസഫ. എനതതിനു പകേരസ സകരവാജതിനതി പതി. എന. എനഫ തതിരുത്തതി
വവായതികക്കേണ്ടതവാണഫ .
കചേര്ത്തലെ

ഒപഫ
തഹസതില്ദവാര്
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