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NOTICE

 
:ജി2-7616/2021 04-10-2021
 
 പനലര താലകില   ഇടമളയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ പാപചൻ  െപരിങളർ കീഴിളയത

് സിജി ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േറഷൻ കടയെട ൈലസൻസ മാറനതിനം ബാങ് വസ എൽ ഐ സി

െപൻഷൻ സംബനമായ ആവശ്തിനം മറ്   ഇതര ആവശ്ങൾകമായി     അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഇടമളയല   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാറാമ പാപചൻ , െപരിങളർ കീഴിളയത് സിജി ഭവനിൽ , േബാധിപിച

അേപക   ഇടമളയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021  -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 സാറാമ പാപചൻ ഭാര് 63

2 ലിജി എസ പാപചൻ മകള 38

3 ബിജി പാപചൻ മകള 34

4 സിജി പാപചൻ മകള 32
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