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                                               തിരുത്തൽ പരസ്യം 

സ഻2 11033/21                     ത഼യത഻: 20/12/2021 

                2021   നവംബർ 9 ലല 44 നമ്പർ കേരള 
ഗസറ്റ഻ൽ ലഺൻഡ് റവനയഽ വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ കേജ് നമ്പർ 11105-ൽ 
പ്േസ഻ദ്ധ഼േര഻ച്ച കമൽനമ്പർ േരസയത്ത഻ൽ അവേഺശ഻േളുലെ േട്ട഻േയ഻ൽ 
പ്േമ നമ്പർ 2 ആയ഻ വന്ന കേര് റാബ഻ റ഻യ കറഺയ഻ എന്ന് ത഻രഽത്ത഻ 
വഺയ഻കേണ്ടതഺണ്. 

                              

                                 തഹസ഻ൽദഺർ  

 

സ഻2 10428/21                     ത഼യത഻: 20/12/2021 

                2021   നവംബർ 9 ലല 44 നമ്പർ കേരള 
ഗസറ്റ഻ൽ ലഺൻഡ് റവനയഽ വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ കേജ് നമ്പർ 11104-ൽ 
പ്േസ഻ദ്ധ഼േര഻ച്ച കമൽനമ്പർ േരസയത്ത഻ൽ അവേഺശ഻േളുലെ േട്ട഻േയ഻ൽ 
പ്േമ നമ്പർ 2 ആയ഻ വന്ന കേര് രഺകേശവര഻.ആർ. എന്ന് ത഻രഽത്ത഻ 
വഺയ഻കേണ്ടതഺണ്. 

                              

                                 തഹസ഻ൽദഺർ 
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                 തിരുത്തൽ പരസ്യം 

 

സ഻2 11192/21                        ത഼യത഻ : 23/12/2021 

                                

                 2021 നവംബർ 16 ലല 45 നമ്പർ കേരള ഗസറ്റ഻ൽ 
ലഺൻഡ് റവനയഽ വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ കേജ് നമ്പർ 12093-ൽ പ്േസ഻ദ്ധ഼േര഻ച്ച 
കമൽ നമ്പർ േരസയത്ത഻ൽ അവേഺശ഻േളുലെ േട്ട഻േയ഻ൽ പ്േമ നമ്പർ 1 
ആയ഻ പ്േസ഻ദ്ധലെെഽത്ത഻യ കേര് കശഺഭ വ഻ശവൻ എന്ന് ത഻രഽത്ത഻ 
വഺയ഻കേണ്ടതഺണ്. 

                                  തഹസ഻ൽദഺർ 

28th December 2021Revenue Department18387
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 12739/21 09-12-2021
 
   അടര   താലകില    അടര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േതാമസ  േജാർജ്

േകായിപറത്,കണേങാട,അടർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സസൻ േജാർജ്,

േകായിപറത്,കണേങാട,അടർ, േബാധിപിച അേപക   അടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിചിരിപില 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സസൻ േജാർജ് ഭാര് 69

2 ജിബ േജാർജ് േതാമസ മകന 46

3 ജിന അചാമ േജാർജ് മകള 41
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