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Alappuzha District

 
Chengannur Taluk

 
NOTICE

 
:സി 8 -5341/ 2021 06-09-2021
 
    െചങനര താലകില   എണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ധീരജ കമാർ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എണകാട വിേലജില   വിജി വി  ബധനർ മറിയിൽ ചാമകറിയിൽ

വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   എണകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:സി 8 -5631/ 2021 06-09-2021
 
   െചങനര താലകില   മളകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എൻ ഭദാകൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളകഴ വിേലജില   സമതി എൻ  അരീകര മറിയിൽ ഭാരതി

വിലാസം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മളകഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
:സി 8 -5836/ 2021 13-09-2021
 
   െചങനര താലകില   കരടിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമേശഖൻപിള  എനയാളെട

 അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരടിേശരി വിേലജില   കഷകമാരി  കരിടിേശരി മറിയിൽ

അർചനാ നിവാസിൽ , േബാധിപിച അേപക   കരടിേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജി വി ഭാര് 36

2 ദിയ ധീരജ മകെന ഭാര് 11

3 ധനവി ധീരജ മകള 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി എൻ ഭാര് 73

2 സിമി ഭദൻ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാരി ഭാര് 63

2 േസാണിയ രവികമാർ മകള 45

3 േസാഫിയ സേരഷ ബാബ മകള 44
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:സി 8 -5432/ 2021 31-08-2021
 
 െചങനര താലകില   െചങനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനൻ സി ആർ  ളാകേശര

ി മറിയിൽ വല്പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങനര

വിേലജില   ഉഷാ രാേജനൻ  ളാകേശരി  മറിയിൽ വല്പറമിൽ വീടിൽ ,  പേരതനെറ ഭാര്  േബാധിപിച അേപക

െചങനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021  -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. 

 
:സി 8 -5343/ 2021 01-09-2021
 
 െചങനര താലകില   െചറിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ  ഇടമറിയിൽ മറിയിൽ

ചരവിള  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചറിയനാട  വിേലജില ,

പേരതനെറ ഭാര്  തങമ  ഇടമറിയിൽ മറിയിൽ ചരവിള വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറിയനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2017 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  ഏക  മകൻ  ജീവിചിരിപില    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 ഉഷാ ഭാര് 50

2 അശ്തി മകള 32

3 േജ്ാതി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ ഭാര് 88

2 രതനമ മകെന ഭാര് 54

3 േമാനിഷാ േമാഹൻ പൗതി 32

4 ൈഷജ േമാഹൻ പൗതൻ 30
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