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Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 13483/21 29-11-2021
 
  അടര   താലകില    െകാടമണ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സി.റി.സറിയ  ചരവിള

വടേകതിൽ,െകാടമൺ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആർ.റി.ഓ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െകാടമണ  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  അനമ  സറിയ,  ചരവിള

വടേകതിൽ,െകാടമൺ, േബാധിപിച അേപക   െകാടമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2021  -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 13495/21 26-11-2021
 
 അടര  താലകില   പനളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.വി.രാേജനൻ രാജിഭവൻ,മനാളം,അട

ർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ.റി.ഒ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പനളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള രാജിേമാൾ.ആർ, കരകേശരിൽ,മടിയർേകാണം,പനളം, േബാധിപിച അേപക

പനളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭാര്യം 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 13381/21 25-11-2021
 
   അടര   താലകില    അടര  വ ിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മാതയ  േജാൺ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ സറിയ ഭാര് 75

2 െസനേമാൻ.എസ മകന 47

3 സജേമാൻ സറിയ മകന 44

4 ബിനേമാൾ അലകാണർ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജിേമാൾ.ആർ മകള 45

2 ബിജി രാേജനൻ മകള 43
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അനിതാഭവനം,കണേങാട,അടർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർട ിഫികറ ിനായി    അടര  വ ിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  മറ ിയാമ  മാതയ ,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021 -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 13383/21 29-11-2021
 
  അടര   താലകില    കരമല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എം.ജി.ശശിധരൻപിള

മതകൽ,പഴികാട,കരമാല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആർ.റി.ഒ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാ ശശിധരൻ, മതകൽ,പഴികാട,കരമാല,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2019 -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 മറിയാമ മാതയ ഭാര് 58

2 അനിതാ മാതയ മകള 31

3 അജി മാതയ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാ ശശിധരൻ ഭാര് 61

2 അജീഷമാർ.എസ. മകന 38

3 അനീഷമാർ ശശിധരൻ മകന 33
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