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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 13006/21 17-11-2021
 
 അടര  താലകില   ഏനാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി.രാധാകഷൻനായർ െകാണരഴികത്

വീട,ഏനാത്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഏനാത്  വിേലജില   പേരതനെറ  മകന ഗേണശൻ.ആർ,  െകാണരഴികത്  വീട,ഏനാത്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021 -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  13007/21 17-11-2021
 
  അടര   താലകില    ഏനാത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ചാേകാ  പതൻവിള  വീട,

ഇളംഗമംഗലം,ഏനാത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏനാത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനമ(െപണമ), പതൻവിള വീട,

ഇളംഗമംഗലം,ഏനാത്, േബാധിപിച അേപക   ഏനാത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2011  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിടിരിപില

 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.ലത ഭാര് 55

2 ശീവലി സേരഷ മകള 35

3 മരേകശൻ മകന 31

4 ഗേണശൻ.ആർ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ (െപണമ) ഭാര് 76

2 ലീലാമ.പി.ചാേകാ മകള 57

3 സസൻ.പി.ചാേകാ മകള 55

4 േടാമി.പി.ചാേകാ മകന 53

5 േസാഫിയ.പി..സി മകള 50

6 േതസ്ാ.പി.ചാേകാ മകള 48
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നമര:സി2 13008/21 17-11-2021
 
   അടര   താലകില    അടര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എൽ.േഗാമതിയമ

മ  സമിതാലയം,പറേകാട,അടർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അടര  വിേലജില   പേരതയെട  മകള സമിത.ജി,

സമിതാലയം,പറേകാട,അടർ, േബാധിപിച അേപക   അടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2010 -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. 

 

7 സിസിലി.പി.ചാേകാ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി.സഭദ മകള 72

2 ലളിതമ.ജി മകള 70

3 റി.റി. കലാധരൻ മകന 68

4 സേകശിനി.ജി മകള 66

5 സമിത.ജി മകള 61

6 രഘനാഥൻ.റി.റി മകന 59

7 ജി.രജത മകള 56
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 12543/21 20-11-2021
 
   അടര   താലകില    അങാടികൽ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എൻ.ലളിതാമ

വലിയപറമിൽ,അങാടികൽ വടേകകര,അങാടികൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങാടികൽ വിേലജില   പേരതയെട

മകന െജ.ജയിൻ, വലിയപറമിൽ,അങാടികൽ വടേകകര,അങാടികൽ, േബാധിപിച അേപക   അങാടികൽ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 13177/21 12-11-2021
 
  അടര   താലകില    പനളം-െതേകകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എം.ഭാസരകറപ

് പീതിഭവൻ,െപരമളികൽ,പനളം െതേകകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പനളം-െതേകകര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  പവീൺ.ബി,

പീതിഭവൻ,െപരമളികൽ,പനളം െതേകകര, േബാധിപിച അേപക   പനളം-െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -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 11717/21 17-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജ.ജീൻ മകള 61

2 െജ.ജയിൻ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജാേദവി.റി ഭാര് 57

2 പീതി.ജി മകള 33

3 പവീൺ.ബി മകന 30
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  അടര  താലകില   അങാടികൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തളസിഭായി(തളസി)  മലനട

വടേകതിൽ,അങാടികൽ െതേകകര മറി, െകാടമൺ കിഴക് പി ഓ, അങാടികൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങാടികൽ വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ വികമൻ, മലനട വടേകതിൽ,അങാടികൽ െതേകകര മറി,െകാടമൺ കിഴക് പി ഓ, അങാടികൽ, േബാധിപിച

അേപക   അങാടികൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2021 -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. 

 
No: C2 12121/21 17-11-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may  be  concern  that  Sherly  John  Charuvilayil,  Thuvayoor  South  P.O,

Kadampanad Village, Adoor Taluk, Pathanamthitta District, Kerala, Kadampanadu Village, Adoor Taluk of Pathanamthitta

District has filed an application  of a legal heirship certificate to obtain Pension benefits in respect of the legal  heirs of late

C.O.John Charuvilayil, Thuvayoor South P.O, Kadampanad Village, Adoor Taluk, Pathanamthitta District, Kerala who expired

on 08-07-2013 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 C.O.John. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .

Wife and parents of the deceased are no more. 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

 
നമര:സി2 12182/21 17-11-2021
 
   അടര   താലകില    ഏനാദിമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ജി.എസ.കവി

ത പതിയവീട,കറമകര,ഏനാദിമംഗലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ഏനാദിമംഗലം  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ  എൻ.ബാലചനൻ,

പതിയവീട,കറമകര,ഏനാദിമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   ഏനാദിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021 -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വികമൻ ഭരതാവ 64

2 നിശബിന.റി മകള 43

3 നിഷബീന(നിഷ അഗർവാൾ) മകള 40

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

1 Sherly John Daughter 48

2 Jamson John Son 46

3 Jimson John Son 44
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പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപണ് 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ.ബാലചനൻ ഭരതാവ 65

2 അജയേഘാഷ.ബി മകന 30

3 അരവിന്േഘാഷ.ബി മകന 21
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