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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
:എൻ2-5699/2021 23-09-2021
 
 പതനാപരം താലകില   തലവര വിേലജില കര എന സലത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക തളസീധര

ൻ ഉണിതാൻ  തിരവാതിര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതകമാരി റി ,േബാധിപിച അേപക

തലവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-07-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 പതകമാരി റി ഭാര് 58

2 ദിവ് പി മകള 32

3 ദിപിൻ റി മകന 29
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
:എൻ 2 -4065/ 22021 10-09-2021
 
 പതനാപരം താലകില   തലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി േയാഹനാൻ  നടേതരി എന

ന സലത് െചനർ ചരവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ െറയിൽേവയിെല െപൻഷൻ ഭാര്യായ

േലയമ റാേഹലിന ലഭിചെകാണിരനതം ടിയാൾ 28  -03  -2017  -ൽ മരണെപട്  േപായിടളതമാണ .ടി  െപൻഷൻ

അവിവാഹിതയായ തെൻറ  േപരിൽ  തടർന്  ലഭികനതിന  േവണി        ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലവര വിേലജില   പേരതനെറ മകള േമരികടി ൈവ , നടേതരി എന സലത് െചനർ ചരവിള

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-09-2009  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ 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. 

 
: എൻ 2 -5724/ 2021 13-09-2021
 
  പതനാപരം താലകില   പടാഴി  വടേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺസൺ പി വി

താഴത്  വടക്  എന സലത്  പലയരഴികത്  േജാബിൻ  ഭവനിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാഴി വടേകകര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി എസ സസമ , പലയരഴികത് േജാബിൻ ഭവൻ താഴത് വടക് , േബാധിപിച അേപക

പടാഴി വടേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ ചിരണികൽ പതൻ വീട
െകാടമൺ

മകള 68

2 േജാൺ ൈവ െചനർ ചരവിള വീട
നടേതരി

മകന 64

3 ദാസമ ൈകതേവലിൽ കിഴേകകര വീട
കരവാറ അടർ

മകള 55

4 സസമ കാലായികനിൽ വീട
തകണമംഗൽ

മകള 52

5 േമരികടി ൈവ െചനർ ചരവിള വീട
നടേതരി

മകള 48

6 ഐസക            " മകന 45
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എൻ 2 -5698/ 2021 13-09-2021
 
  പതനാപരം താലകില   പിടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജി േയാഹനാൻ  കുംപറ

ത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പിടവർ കാനറാ ബാങിലള സ്ർണപണയം,കാർഷിക വായപ എനിവയമായി

ബനെപടം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പിടവര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര്  ലീലാമ േജാൺ ,  കുംപറത് വീട  പിടവർ ,  േബാധിപിച അേപക   പിടവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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 പി എസ സസമ  പലയരഴികത്
േജാബിൻ ഭാവൻ താഴത് വീട

ഭാര് 57

2 േജാബിൻ പി െജ          "             " മകന 34

3 ജിബി േജാൺസൺ       "             " മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ േജാൺ കുംപറത് വീട പിടവർ ഭാര് 64

2 ലിബ എം േജാൺ    "        " മകള 38
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