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NOTICE

 
നമര:സി2 12110/21 17-11-2021
 
 അടര  താലകില   െപരിങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ കമാർ രാഹൽ നിവാസ,

കരവാറ,െപരിങനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്ങൾ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരിങനാട  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സധ.എം,  രാഹൽ നിവാസ,

കരവാറ,െപരിങനാട, േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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:സി2 12007/21 17-11-2021
 
  അടര   താലകില    കരമല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബി.ശ്ാമളാേദവി,  ശീതിലകം

േതാപിൽ,കരമാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,ടഷറി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരമല വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീലകി.എസ, ശീതിലകം േതാപിൽ,കരമാല, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:സി2 12449/21 17-11-2021
 
  അടര   താലകില    പളികല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േസാമരാജൻ  പാലവിള

വടേകതിൽ,പഴകളം പടിഞാറ,പളികൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മരണാനനര ആനകല്ങൾ ൈകപറനതിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ മാതാവ 73

2 സധ.എം ഭാര് 53

3 രാഹൽ സേനാഷ മകന 22

4 ആര് സേനാഷ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലകി.എസ മകള 48
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ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളികല വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ

ശാരദ,  പാലവിള  വടേകതിൽ,പഴകളം  പടിഞാറ,പളികൽ, േബാധിപിച അേപക   പളികല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻ അവിവാഹിതനായി മരണെപടിടളതം പിതാവ ജീവിചിരിപിലാതതമാണ 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:സി2 12396/21 17-11-2021
 
 അടര  താലകില   ഏറത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാഭന. റി,പതൻവിള താെഴതിൽ,ഏറത

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആശിതനിയമനം,മരണാനനര ആനകല്ങൾ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ഏറത്  വിേലജില    പേരതയെട  മകള  വിഷപിയ.എസ,  പതൻവിള

താെഴതിൽ,ഏറത്, േബാധിപിച അേപക   ഏറത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ മരണെപട േപായിടളതം മാതാവ

ജീവിചിരിപളതം ആണ. 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:സി2 11120/21 17-11-2021
 
 അടര  താലകില   ഏനാദിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ എം.ബി സേനാഷ ഭവൻ

, മങാട,ഏനാദിമംഗലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏനാദിമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള േസഹ.എസ, സേനാഷ ഭവൻ,

മങാട,ഏനാദിമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   ഏനാദിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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 ശാരദ മാതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാമൻ.പി ഭരതാവ 48

2 വിശാഖ.എസ മകന 28

3 വിഷ.എസ മകന 27

4 വിഷപിയ.എസ മകള 25
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നമര:സി2 12728/21 17-11-2021
 
  അടര  താലകില   െപരിങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ േകാശി മറതിൽ രാജ

ഭവൻ,ഇ.വി.നഗർ-1,  കരവാറ,െപരിങനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  ആർ.റി.ഒ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലിേജാ രാജ,

മറതിൽ രാജ ഭവൻ,ഇ.വി.നഗർ-1,  കരവാറ,െപരിങനാട,  േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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 േലഖാ.ജി ഭാര് 44

2 സാന.എസ മകള 22

3 േസഹ.എസ മകള 20

4 െപാനമ മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി രാജൻ ഭാര് 58

2 ലിേജാ രാജ മകന 36

3 ഷിേജാ രാജ മകന 33
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Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 12327/21 18-11-2021
 
 അടര  താലകില   ഏനാദിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ എൻ.സി ചാേങത

്  പതൻവീട,പതങര,ഏനാദിമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏനാദിമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാകമാരി,

ചാേങത് പതൻവീട,പതങര,ഏനാദിമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   ഏനാദിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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. 

 
നമര:സി2 7935/21 19-11-2021
 
  അടര   താലകില    കടമനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   നാരായണൻനായർ.െക

ആനനപിളിൽ,മണടി  കാലായ പടിഞാറ,കടമനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മരണാനനര ആനകല്ങൾ

ൈകപറനതിന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമനാട വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തിയമ.െജ, ആനനപിളിൽ,മണടി  കാലായ പടിഞാറ,കടമനാട, േബാധിപിച അേപക

കടമനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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 ഉഷാകമാരി ഭാര് 49

2 ഐശ്ര് വിജയകമാർ മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തിയമ.െജ ഭാര് 82

2 ലളിതാംബിക.എസ. മകള 62

3 േലഖാകമാരി മകള 50

4 ശീകല.ജി മകെന ഭാര് 47

5 േദവികാ മേഹഷ പൗതി 20
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നമര:സി2 13176/21 19-11-2021
 
   അടര   താലകില    അങാടികള  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പസാദ.ആർ

ശാനിനിേകതനം,അങാടികൽ െതേകകര,അങാടികൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ.റി.ഓ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങാടികൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ.െക,

ശാനിനിേകതനം,അങാടികൽ െതേകകര,അങാടികൽ, േബാധിപിച അേപക   അങാടികൽ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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. 

 
നമര:സി2 13179/21 19-11-2021
 
 അടര  താലകില   അങാടികള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദകമാർ.എസ, മറപളിൽ

ചരവിൽ,അങാടികൽ െതേകകര, അങാടികൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങാടികൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷ.എസ.,

മറപളിൽ ചരവിൽ,അങാടികൽ െതേകകര, അങാടികൽ, േബാധിപിച അേപക   അങാടികൽ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ് 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. 

 
നമര:സി2 2955(A)/19 19-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ.െക ഭാര് 53

2 വനന.പി.െജ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ.എസ ഭാര് 38

2 ആവണി പസാദ മകള 11

3 ആരവ.പി മകന 5

4 ചനമതി മാതാവ 66
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  അടര   താലകില    തമമണ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എം.ഒ.  േകാശി  മഠതിൽ ലവ

ലാൻഡ,തമമൺ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തമമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േതാമസ എം േകാശി, മഠതിൽ ലവ

ലാൻഡ,ഇടപളി െസൗത്,കണയനർ താലക്,െകാചി, േബാധിപിച അേപക   തമമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2015  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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. 

 
നമര:സി2 2955(B)/19 19-11-2021
 
  അടര   താലകില    തമമണ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  എ തങമ മഠതിൽ ലവ

ലാൻഡ,തമമൺ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട  മകന േതാമസ എം  േകാശി,  മഠതിൽ ലവ ലാൻഡ,ഇടപളി

െസൗത്,കണയനർ താലക്,െകാചി, േബാധിപിച അേപക   തമമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2015 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 12795/21 20-11-2021
 
 അടര  താലകില   കടമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ േകാളനി നമർ 6, തവയർ

െതക്,കടമനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  ആവശ്ങൾക്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസൻ വർഗീസ മകള 66

2 എലിസബത് െചറിയാൻ മകള 64

3 േകാശി ഉമൻ മകന 62

4 േതാമസ എം േകാശി മകന 59

5 ബിജ എം േകാശി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസൻ വർഗീസ മകള 66

2 എലിസബത് െചറിയാൻ മകള 64

3 േകാശി ഉമൻ മകന 62

4 േതാമസ എം േകാശി മകന 59

5 ബിജ എം േകാശി മകന 51
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷമാർ.ബി, േകാളനി നമർ 6,

തവയർ െതക്,കടമനാട, േബാധിപിച അേപക   കടമനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭർതാവം

ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 12993/21 20-11-2021
 
 അടര  താലകില   ഏഴംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ.വി നമ്ാതിരി ഗീതാഭവൻ,ഏഴംകള

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏഴംകളം വിേലജില    മകന വി.രഘനാഥ, ഗീതാഭവൻ,ഏഴംകളം, േബാധിപിച അേപക   ഏഴംകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   27-08-2021 -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭാര്യം 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 സേനാഷമാർ.ബി മകന 48

2 സനിതാകമാരി മകള 42

3 സിന.സി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി.രഘനാഥ മകന 61

2 വി.രാജീവ മകന 59

30th November 2021Revenue Department14463
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 13246/21 23-11-2021
 
  അടര  താലകില   കടമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ സാമേവൽ വി.സി.എസ

ഭവൻ,തവയർ  െതക്,കടമനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാൺ സാമവൽ,

വി.സി.എസ ഭവൻ,തവയർ െതക്,കടമനാട,  േബാധിപിച  അേപക   കടമനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021  -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:സി2 11106(A)/21 20-11-2021
 
  അടര   താലകില    െപരിങനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാജപൻ  െക.ക

െ  തണിതറയിൽ,മണപളി,െപരിങനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങനാട വിേലജില    മകന റി.ആർ.സേരഷമാർ,

തണിതറയിൽ,മണപളി,െപരിങനാട, േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭാര്യം

ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം  േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 11106(B)/21 20-11-2021
 
  അടര   താലകില    െപരിങനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എൻ.സേരാജിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാൺ സാമവൽ മകന 56

2 െറയചൽ മാതയ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി.ആർ.സേരഷമാർ മകന 49

2 റീനാ അജിത് മകള 38

14464 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



ി  തണിതറയിൽ,മണപളി,െപരിങനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െപരിങനാട  വിേലജില    പേരതയെട  മകന

റി.ആർ.സേരഷമാർ, തണിതറയിൽ,മണപളി,െപരിങനാട, േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട ഭർതാവം മകളം 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:സി2 12878/21 20-11-2021
 
  അടര   താലകില    കരമല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക.എൻ.രവീനനാഥ  കറപ്

ഗംേഗാതി,കരമാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എസ.ബി.ലത, ഗംേഗാതി,കരമാല, േബാധിപിച അേപക

കരമല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതനെറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:സി2 12699/21 20-11-2021
 
   അടര   താലകില    ഏഴംകളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മേനാജ  േജാൺ

ഇഞകേലാടിൽ,െനടമൺ,ഏഴംകളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ.റി.ഒ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ഏഴംകളം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  െറയചൽ  േതാമസ,

ഇഞകേലാടിൽ,െനടമൺ,ഏഴംകളം, േബാധിപിച അേപക   ഏഴംകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതനെറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ   സംരകണതിലാണ.

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 റി.ആർ.സേരഷമാർ മകന 49

2 റീനാ അജിത് മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ.ബി.ലത ഭാര് 58

2 മാള എൽ മകള 36

3 മന.ആർ മകന 32
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറയചൽ േതാമസ ഭാര് 46

2 േഗാറിയ മേനാജ മകള 17

3 െപയസി മേനാജ മകള 13
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 11666/21 20-11-2021
 
  അടര  താലകില   കരമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ ചനേശഖരകറപ്  പാലമറത്

െതേകതിൽ,കരമാല  െതക്  പി.ഓ,  കരമാല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരമല വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനിൽകമാർ.സി,

പാലമറത് െതേകതിൽ,കരമാല െതക് പി.ഓ, കരമാല, േബാധിപിച അേപക   കരമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതനെറ  ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 9377/21 20-11-2021
 
 അടര  താലകില   ഏറത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സ്ർണമ േവണവിലാസം,പതേശരിഭാഗം,

ഏറത്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏറത് വിേലജില   പേരതയെട മകന ജി.േവണേഗാപാലൻ, േവണവിലാസം,പതേശരിഭാഗം, ഏറത്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:സി2 12545/21 20-11-2021
 
  അടര  താലകില   അടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉതമൻ പനംതണിൽ,പറേകാട,അടർ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ.സി മകന 53

2 സശീലാകമാരി പി.ആർ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല.ജി മകള 51

2 േവണേഗാപാലൻ.ജി മകന 49

3 േഗാപാലകഷൻ ഭരതാവ 70
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമംഗല, പനംതണിൽ,പറേകാട,അടർ, േബാധിപിച അേപക   അടര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

09-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതനെറ 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 സമംഗല ഭാര് 61

2 സജിത മകന 38

3 ശീജിത.പി.എൻ മകന 36
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 13175/21 17-11-2021
 
  അടര   താലകില    െകാടമണ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക.െക.േഗാപാലൻനായർ

േഗാകലം,െകാടമൺ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വൽസലകമാരി.ബി, േഗാകലം,െകാടമൺ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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:സി2 12614/21 17-11-2021
 
  അടര   താലകില    െകാടമണ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാജമ.െക.സി  ആതിര,

ഇടതിട,െകാടമൺ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾ  ലഭികന  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന ശരത േമാഹൻ,

ആതിര, ഇടതിട,െകാടമൺ, േബാധിപിച അേപക   െകാടമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 12542/21 17-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വൽസലകമാരി.ബി ഭാര് 65

2 രാേജഷമാർ നായർ മകന 43

3 സിത െറജികമാർ നായർ മകള 40

4 ദീപാ നായർ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശരത േമാഹൻ മകന 42

2 അരൺ േമാഹൻ മകന 38
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 അടര  താലകില   കരമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനമ സാമവൽ ഷിബ നിവാസ,പറനൽ

പി.ഒ,കരമാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ ലഭികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരമല വിേലജില    പേരതയെട  മകന സാജൻ സാമവൽ,  കറികാടിൽ

ഹിൽവയ,കരമാല, േബാധിപിച അേപക   കരമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 12546/21 17-11-2021
 
  അടര   താലകില    ഏനാദിമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാജചനൻ.എ

ൻ  പതൻപരയിൽ,മാരർമറി,പതവൽഏനാദിമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആർ.റി.ഒ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏനാദിമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭാ

രാജൻ, പതൻപരയിൽ,മാരർമറി,പതവൽഏനാദിമംഗലം,  േബാധിപിച അേപക   ഏനാദിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

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. 

 
നമര:സി2 13245/21 22-11-2021
 
 അടര  താലകില   കടമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമനാഥവാര്ർ.റി.െക സിതാ ഭവൻ

,  മണടി,കടമനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾലഭികന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സരിത.പി, സിതാ

ഭവൻ, മണടി,കടമനാട, േബാധിപിച അേപക   കടമനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ ഭാര്യം

മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാംസൺ േകാശി മകന 57

2 ശാനി മാമൻ മകള 55

3 സാജൻ സാമവൽ മകന 52

4 ലിനി സാമവൽ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭാ രാജൻ ഭാര് 52

2 ആനന് രാജൻ മകന 21
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ം 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 സിത.പി മകള 42

2 സരിത.പി മകള 40
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