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NOTICE

 
നമര:എൻ 2-6004/2021 06-10-2021
 
 പതനാപരം താലകില   പടാഴി വടേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ  മാലർ എന

ന  സലത്  ഈടിവിള  വടേകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െകാലം  േകമനിധി  ഓഫീസിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാഴി

വടേകകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി , ഈടിവിള വടേകതിൽ മാലർ, പടാഴി വടേകകര , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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. 

 
നമര:എൻ2-6331/2021 29-09-2021
 
 പതനാപരം താലകില   പിടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണകടൻ പി  പിടവർ മറിയിൽ

െകാേചടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകമനിധി േബാർഡിൻെറ വാദ്കലാകാരനാർകള കടംബ

െപൻഷന അർഹത ലഭികനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പിടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക ശാരദ , പിടവർ മറിയിൽ െകാേചടത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പിടവര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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 രാധാമണി ഭാര് 54

2 രമ് മകള 33

3 രഞ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ ഭാര് 74

2 ശാനിനി എസ മകള 46

3 ഉദയൻ എൻ മകന 44

09th November 2021Revenue Department11095
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നമര:എൻ 2-6582/2021 08-10-2021
 
  പതനാപരം താലകില   വിളകടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിലി  ഇ എസ , കനിേകാട

, പളികവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട െപൻഷൻ കടിശിക ലഭികനതിനം മറ് ആവശ്ങൾകം

േവണി   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട  മകന േതാമസ േജാർജ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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. 

 
നമര:എൻ 2-1660/2021 06-10-2021
 
 പതനാപരം താലകില   പതനാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താമരാകി , ശീരംഗം ഭവൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട േപരിലള വസകൾ കയവികയം െചയനതിനം മറ്  ആവശ്ങൾകം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട സേഹാദരി െചലമ , പനല വിേലജിൽ

കയകാമൺ , േപാട്  നമർ 56  േബാധിപിച അേപക   പതനാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 േതാമസ േജാർജ മകന 34

2 േജകബ േജാർജ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചലമ സേഹാദരി 73

2 ഭവാനി സേഹാദരി 70

3 ഉണികഷൻ സേഹാദരൻ 65

4 രാധ (സൈബദ മസദ ) സേഹാദരി 50
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