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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 11289/21 21-10-2021
 
 അടര  താലകില   പനളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.െക.സകമാരൻപിള   മലഞരവിൽ വീട,

 േതാനൂർ, പനളം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ് ആവശ്തിന  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക .എസ , മലഞരവിൽ വീട,  േതാനൂർ, പനളം , േബാധിപിച അേപക

 പനളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   13-11-2020  -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 2 11287/21 21-10-2021
 
  അടര  താലകില   പനളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ കരീം അബൽ റഹാൻ  ഷീജ

മൻസിൽ,   മങാരം  ,പനളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജാ കരീം,  ഷീജ മൻസിൽ , മങാരം

,പനളം, േബാധിപിച അേപക   പനളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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 ചനിക .എസ ഭാര് 68

2 മഞ.സി മകള 47

3 മിത.സി മകള 42

4 മിന ചനിക മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജാ കരീം ഭാര് 51

2 അബൾ ഷാന മകന 33

3 അബൾ ഷാഫി മകന 28

4 അബൾ െഷഹിൻ മകന 20

02th November 2021Revenue Department9851
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 11194/21 21-10-2021
 
  അടര  താലകില   കടമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭരതൻ.റി   വലിയവിളയിൽ വീട ,

കടമനാട   വടക്,  കടമനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േശാഭന എസ , വലിയവിളയിൽ വീട ,

കടമനാട  വടക്, കടമനാട, േബാധിപിച അേപക   കടമനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 
:സി 2 11286/21 21-10-2021
 
  അടര  താലകില   പനളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.രാധാകഷൻ പാണിപറത്  വീട

മങാരം,പനളം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി.പി.എൽ, പാണിപറത് വീട മങാരം,പനളം ,

േബാധിപിച അേപക   പനളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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 േശാഭന എസ ഭാര് 52

2 അനീഷ.ബി മകന 31

3 അന.എസ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി.പി.എൽ ഭാര് 64

2 നീതലകി.ആർ മകള 42

3 നിപൺേദവ.ആർ മകന 37
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-1025/2021 23-09-2021
 
 അടര  താലകില   കരമാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദാമ  പവണാoമഠതിൽ െതേകതി

ൽ വീടിൽ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരമാല വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീലത , , േബാധിപിച അേപക   കരമാല   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

04-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-10273/2021 23-09-2021
 
 അടര  താലകില   ഏറത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപൻ  വയല മറിയിൽ തറവിളപതൻ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏറത് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബിന സി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ഏറത് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

03-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2-9073/2021 23-09-2021
 
 അടര  താലകില   െകാടമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറായി ടി െക  ഇടതിട മറിയിൽ

േമേലതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാൻസി േറായി , , േബാധിപിച അേപക   െകാടമണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലത മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 61

2 വിേനാദ സി മകന 39

3 ബിന സി മകള 37

02th November 2021Revenue Department9853
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-02-2021  -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. 

 
:സി2-10297/2021 17-09-2021
 
 അടര  താലകില   െകാടമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി േജാൺ  െകാടമൺ മറിയിൽ

ചരവിളയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലാലി േജാൺ , , േബാധിപിച അേപക   െകാടമണ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-08-2021  -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. 

 
:സി2-9696/2021 17-09-2021
 
 അടര  താലകില   അങാടികള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ              എൻ രാധാേദവിയമ

െകാടമൺ ഈസ്  പി  ഒ  കളതിനാൽ പതൻ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങാടികള വിേലജില   പേരതനെറ ഭരതാവ ജി

േഗാപിനാഥൻ നായർ , , േബാധിപിച അേപക   അങാടികള വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    20-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 ജാൻസി േറായി ഭാര് 54

2 റിേജാ േറായി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലാലി േജാൺ ഭാര് 61

2 ലിേജാ േജാൺ മകന 34

3 ഷിേജാ േജാൺ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി േഗാപിനാഥൻ നായർ ഭരതാവ 86

2 ജി ഗീത മകള 61
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:സി2-9762/2021 17-09-2021
 
 അടര  താലകില   പനളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയലകി പി  മടിയർേകാണം മറിയിൽ

കനെകടി  െതേകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനളം വിേലജില   പേരതയെട അമ പഷവതി , , േബാധിപിച അേപക   പനളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ         17-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  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. 

 
:സി2-10174/2021 17-09-2021
 
 അടര  താലകില   അടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാർ ഡി  പറേകാട മറിയിൽ കഷ

വിലാസം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി എൻ , പറേകാട മറിയിൽ കഷ വിലാസം വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   അടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -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. 

 
:സി2-9761/2021 18-09-2021
 
 അടര  താലകില   കടമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എം ഡാനിേയൽ  കടമനാട വടക

്  മറിയിൽ ചരവിള പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫിലിപ് ഡാനിേയൽ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

3 ജി രവികമാർ മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീനാഥ െക ജി മകന 13

2 ശീകമാർ െക ജി മകള 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി എൻ ഭാര് 40

2 കഷകമാർ എം എസ മകന 17

02th November 2021Revenue Department9855
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-10063/2021 17-09-2021
 
 അടര  താലകില   പനളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി െക ശ്ാമള  കടയാട മറിയിൽ കഴതംമടി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനളം വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ ശീമരകൻ , , േബാധിപിച അേപക   പനളം വിേലജ

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

12-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-10064/2021 17-09-2021
 
 അടര  താലകില   പനളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശ ജി  മങാരം മറിയിൽ േസാപാനം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമണി പകാശ , , േബാധിപിച അേപക   പനളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

07-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതാമസടി ഡി മകന 52

2 ഫിലിപ് ഡാനിേയൽ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ എം പി അമ 79

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി പകാശ ഭാര് 67
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-10351/ 2021 28-09-2021
 
 അടര  താലകില   അടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലവകമാർ എ െജ  കണംേകാട മറിയിൽ

കടവങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സകമാരി െക ജി , കണംേകാട മറിയിൽ കടവങൽ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   അടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2021 -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. 

 
:സി2-10315/2021 28-09-2021
 
  അടര  താലകില   ഏറത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ,തങമ െക   ഏറത്മറിയിൽ

െതങവിളയിൽ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏറത് വിേലജില   പേരതരെട  മകള ഇനമതി െക , ഏറത്മറിയിൽ െതങവിളയിൽ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   ഏറത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   28-03-2004, 11-1-2020-ലം  മരണെപടതായം പേരതരെട  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. 

 
:സി2-10286/2021 25-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകമാരി െക ജി ഭാര് 51

2 ഗംഗാേദവി െക എൽ മകള 24

3 അമിണിയമാൾ അമ 90

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ െക മകള 65

2 രതനകമാരി െക മകള 60

3 ചനിക െക മകള 54

4 നിർമലാേദവി െക മകള 49

5 ഇനമതി െക മകള 44
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 അടര  താലകില   കരമാല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതീഷ കമാർ ആർ  കരമാല മറിയിൽ

ഗീതാ ഭവനം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  കരമാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അശ്തി എ , കരമാല മറിയിൽ ഗീതാ ഭവനം വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക  കരമാല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2020 -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. 

 
:സി2-10367/2021 25-09-2021
 
 അടര  താലകില   ഏനാദിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയശീ എം ആർ  കറമകര മറിയി

ൽ സര്ചക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏനാദിമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അനിൽ സി െക െബാകാേറാ , കറമകര മറിയിൽ

സര്ചക വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഏനാദിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:സി2-10352/2021 25-09-2021
 
 അടര  താലകില   അടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ വി ശീകമാർ  പനിവിഴ മറിയിൽ നയൻ

ചിത വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്   എൻ സി സശീലാകമാരി , പനിവിഴ മറിയിൽ നയൻ ചിത വീടിൽ

, േബാധിപിച അേപക   അടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അശ്തി എ ഭാര് 34

2 ആേരാമൽ ആർ മകന 14

3 ഗൗരി ആർ മകള 8

4 ഗീതാ േദവി അമ 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽ സി െക െബാകാേറാ ഭരതാവ 55

2 ഗൗരി സി എ െബാകാേറാ മകള 25

3 േഗാവിന് സി എ െബാകാേറാ മകന 21
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-11155/2021 01-10-2021
 
 അടര  താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി ചനൻപിള  േതാടവാ  മറിയിൽ

വാേലത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നീത ആർ നായർ , േതാടവാ  മറിയിൽ വാേലത് വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   പളികല 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. 

 
:സി2-10287/2021 23-09-2021
 
അടര  താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എൻ ഹനീഫ, പാത്മത്  പഴകളം

പടിഞാറ മറിയിൽ ബീന മൻസിലിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില   പേരതരെട  മകള ബീന പി , പഴകളം പടിഞാറ മറിയിൽ

ബീന മൻസിലിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    13-06-2016, 11-7-2020-ലം  മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:സി2-10204/2021 23-09-2021
 
അടര താലകില  പനളം-െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ നായർ  െപാങലട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ സി സശീലാ കമാരി ഭാര് 59

2 ചിത എസ മകള 34

3 നയന എസ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നീത ആർ നായർ ഭാര് 42

2 നനന സി മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന പി മകള 44
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ി  മറിയിൽ  കിഴേകപതേശരി  െതേകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനളം-െതേകകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ

രവീനൻ , , േബാധിപിച അേപക   പനളം-െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-12-2013 -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 ജയശീ രവീനൻ ഭാര് 52

2 വിഷ െക ആർ മകന 28
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-9219/2021 18-09-2021
 
 അടര  താലകില   െപരിങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സധാകരപണികർ  െകാചതണി

ൽ  വീടിൽ  േപാതടി  മറിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ   സർടിഫികറിനായി   െപരിങനാട വിേലജില   പേരതനെറ  മകന  മന എസ , െകാചതണിൽ   വീടിൽ

േപാതടി  മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം   മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:സി2-9665/2021 18-09-2021
 
 അടര  താലകില   െപരിങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി  േകാടിയാട് വീടിൽ മലേമക

ര  മറിയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിങനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അരൺകമാർ എസ , േകാടിയാട് വീടിൽ മലേമകര

മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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. 

 
:സി2-9938/2021 18-09-2021
 
 അടര  താലകില   ഏഴംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻകടി ആർ  മകളവിളയിൽ വീടിൽ

അറകാലികൽ പടിഞാറ മറിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏഴംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക ഇനിരാമ , മകളവിളയിൽ വീടിൽ അറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിശാസധ െക മകള 45

2 മന എസ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരൺകമാർ എസ മകന 34

2 അശ്തി എസ നായർ മകള 30
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കാലികൽ പടിഞാറ മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഏഴംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 െക ഇനിരാമ ഭാര് 71

2 റജി ആർ മകന 48
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 11193/21 21-10-2021
 
 അടര  താലകില   കടമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനീഷ. ബി  കാവിളയിൽ വീടിൽ, മണടി

കാലായ പടിഞാറ,കടമനാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േജാലി സംബനമായ ആനകല്ങൾ ൈകപറന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമനാട വിേലജില   പേരതനെറ അചന

ഭാസകരൻ നായർ , കാവിളയിൽ വീടിൽ, മണടി  കാലായ പടിഞാറ,കടമനാട , േബാധിപിച അേപക   കടമനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ 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. 

 
:സി 2 10915/21 27-10-2021
 
  അടര   താലകില    അടര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഷാഹൽ  ഹമീദ   പായികാട്

തറയിൽ,പറേകാട,അടർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷല.ആർ, പായികാട് തറയിൽ,പറേകാട,അടർ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ  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 ഭാസകരൻ നായർ അചന 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷല.ആർ ഭാര് 53

2 ഷാഹല മകള 32

3 ഷാൻ.എസ മകന 29

4 ഷർമി.എസ മകള 27

5 ഫാതിമ ബീവി അമ 72
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 12344/21 29-10-2021
 
 അടര  താലകില   കടമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരികടി േതാമസ  പാമടിൽ ജാൻസി വില

ല കടമനാട വടക്   കടമനാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േതാമസ പി േതാമസ , പാമടിൽ

ജാൻസി വില കടമനാട വടക്   കടമനാട ,  േബാധിപിച അേപക   കടമനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഭർതാവം മാതാപിതാകളം 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. 

 
:സി 2 9212/21 27-10-2021
 
  അടര  താലകില   െപരിങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗസികടി    േജാസ നിവാസ

, മണപളി,െപരിങനാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിങനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാസ.എം.ജി , േജാസ നിവാസ, മണപളി,െപരിങനാട

, േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   ഭർതാവം മാതാപിതാകളം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാൻസി പി േതാമസ മകള 60

2 അലകസ പി േതാമസ മകന 55

3 േതാമസ പി േതാമസ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസ.എം.ജി മകന 55

2 ആലീസ സാം മകള 50

3 ലിസി.ജി മകള 49

4 കഞകഞമ മകള 47
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-10498/2021 30-09-2021
 
 അടര  താലകില   പനളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീലകണഠ ശർമ ബി  േതാടേകാണ

ം മറിയിൽ വാതൂർ െതേക ഇലം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീലത ടി എൻ , േതാടേകാണം മറിയിൽ

വാതൂർ െതേക ഇലം വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   പനളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021  -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 ശീലത ടി എൻ ഭാര് 50

2 ഗായതി എൻ ശർമ മകള 24

3 ഗൗതം എൻ ശർമ മകന 18
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-9631/2021 17-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Babitha Krishnan,  Nakshatra (Mani Mandiram), Thuvayoo

r North, Manakala P O, Erathu Village, Adoor Taluk of Pathanamthitta District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before various purposes  in respect of the legal heirs of late V R Ramakrishnan who expired on 23-

06-2021 and that it has been reported to this office that the person named in the scheduled below is  the legal heirs of the

said late V R Ramakrishnan. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . 

Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the

claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the

Tahasildar , Adoor within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated

applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: C2-10429/2021 28-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Usha Devi, Ushas, Mudiyoorkonam P O, Pandalam Village

, Adoor Taluk of Pathanamthitta District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various

purposes  in respect of the legal  heirs of late M N Divakaran Pillai who expired on 13-11-2018 and that it has been reported

to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late M N Divakaran Pillai. that it

is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a lega

l heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the

issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Adoor within 30 days from the

date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be

considered. 

 
SCHEDULE

 
No: C2-10430/2021 25-09-2021
 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Babitha Krishnan Daughter 41

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Usha Devi Wife 63

2 Santhosh D Pillai Son 41
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  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that Elizabeth Mathew,  Nediyakalayil,  Chayalode P O,

Ezhamkulam Village, Adoor Taluk of Pathanamthitta District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before various purposes  in respect of the legal  heirs of late Abraham G who expired on 28-07-2021 and that it

has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late

Abraham G. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is

proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims.

objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar ,

Adoor within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications

and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Elizabeth Mathew Wife 51

2 Abel Abraham Son 22

3 Ginsu Abraham Daughter 20
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-10671/2021 03-09-2021
 
 അടര  താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരി െക എസ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല

വിേലജില   പേരതയെട മകള സരഭി െക എസ ,  െതങമം മറിയിൽ  കനിേമൽ തറയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

പളികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ 14 -9-2020 -ൽ മരണെപട. 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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  അടര  താലകില   അങാടിയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജി ചാേകാ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങാടിയൽ

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ സജി , ചനനപളി മറിയിൽ ഇലവിനാൽ എബിൻ വിലയിൽ , േബാധിപിച അേപക

 അങാടിയൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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 സരഭി െക എസ മകള 19

2 സരജ െക എസ മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ സജി ഭാര് 49

2 എബിൻ സജി മകന 27

3 ബിബിൻ സജി മകന 20
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