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Thiruvananthapuram District
Kattakada Taluk
NOTICE

27-01-2022

നമര:A3/12217/21

കാടാകട താലകില വിളപില വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജയൻ ആർ ജയദീപം എആർഎ -123,
വി പി 20/849 എ, അചതേറാഡ, അേലറി, പളിയറേകാണം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് സർവീസ
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വിളപില വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ദീപ ഒ
െക , ജയദീപം എആർഎ -123, വി പി 20/849 എ, അചതേറാഡ, അേലറി, പളിയറേകാണം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക
വിളപില, കവടിയാർ വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപണ് ൈ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
1
ദീപ ഒ െക
2
ലകി െജ
3
േഗാമതി ജി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മാതാവ

വയസ
41
11
79

07-02-2022

നമര:A3/4188/22

കാടാകട താലകില വിളപില വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജി ചനേശഖരൻ നായർ േരവതി
അരവിപറം േറാഡ േപയാട പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വിളപില വിേലജില പേരതനെറ മകന അജിത സി , ചനകാനം പതൻവിള
െചറപാറ േപയാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക വിളപില വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-09-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ
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
1
എസ ലീലാവതി അമ
2
അജിത സി
3
എൽ ജയശീ

േപര
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വയസ
76
51
50
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07-02-2022

നമര:A3/18224/21

കാടാകട താലകില കളതമൽ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശിവകമാർ എസ ശിവൻ ഭാവന
കാരീഞൽ ലകം വീട അമലതിൻകാല പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കളതമൽ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് അനേമാൾ റി ജി
, ശിവൻ ഭാവന കാരീഞൽ ലകം വീട അമലതിൻകാല പി ഒ , േബാധിപിച അേപക കളതമൽ വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-05-2016 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപണ് ൈ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
1
2
3
4

േപര
അനേമാൾ റി ജി
േദവനന എ
ശിവനന് എ
ഓമന

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മാതാവ

വയസ
32
10
8
63

07-02-2022

നമര:A3/4720/22

കാടാകട താലകില മലയിൻകീഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ആദർശ ആർ എസ തിരവാതിര
മലയിൻകീഴ മേചൽ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി മലയിൻകീഴ വിേലജില പേരതനെറ പിതാവ രാേജഷ ആർ , തിരവാതിര മലയിൻകീഴ മേചൽ പി ഒ ,
േബാധിപിച അേപക മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപണ് 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
1
ഷിനി എസ ആർ

േപര

നമര:A3/14865/21

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ

വയസ
49

07-02-2022

കാടാകട താലകില മാറനൂർ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീമതി സി കളതിൻകര വീട
പലയൻകഴി കവളേശരി പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മാറനൂർ വിേലജില പേരതയെട മകന സേരഷ പി , കളതിൻകര വീട
പലയൻകഴി കവളേശരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക മാറനൂർ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാ
രണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-09-2020 -ല മരണെപടതായം
പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട
ഭർതാവ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത
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ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം
േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
സേരഷ പി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
42

07-02-2022

നമര:A3/4688/22

കാടാകട താലകില വിളവർകൽ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സേരഷ പി അശ്തി ചിറേകാണ
ം െലയൻ, േപയാട പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി വിളവർകൽ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ശീകല എൽ പി , അശ്തി ചിറേകാണം െലയൻ, േപയാട
പി ഒ , േബാധിപിച അേപക വിളവർകൽ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപണ്
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
1
2
3
4

േപര
ശീകല എൽ പി
ഉണികഷൻ എസ
ഗായതി എസ
എ സാവിതി

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മാതാവ

വയസ
50
25
22
80

04-02-2022

നമര:A3/4442/22

കാടാകട താലകില വീരണകാവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശശാങൻ എസ ആദിത് ഭവൻ,
തടാം വിള വീട, ആനാേകാട വീരണകാവ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ആശിതനിയമനം ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വീരണകാവ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േരവതി ചനൻ വി
, ആദിത് ഭവൻ, തടാം വിള വീട, ആനാേകാട വീരണകാവ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക വീരണകാവ, വിളപിൽ
വിേലജഓഫീസരമാർ മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 17-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപണ് ൈ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
1
േരവതി ചനൻ വി
2
ആദിശങർ എസ ആർ
3
അഭയശങർ എസ ആർ

േപര

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

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
38
17
15
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4

ശാരദാമ

മാതാവ

71

04-02-2022

നമര:A3/4633/22

കാടാകട താലകില ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം സത്രാജൻ കാലായിൽ
വീട കടമറ പഴനാട പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ടഷറി, ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില പേരതനെറ മകന ചിത രാജ എസ , കാലായിൽ വീട
കടമറ പഴനാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന ഭാര് 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
1
ചിത രാജ എസ
2
നിഷ രാജൻ വി എസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള

വയസ
52
43

03-02-2022

നമര:A3/15981/21

െനടമങാട താലകില പാേലാട വിേലജിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ തങചൻ ഡി എൻ ഇലവിൻേകാണത്
വീട കരിമൺേകാട, പാേലാട പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് െപൻഷൻ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വീരണകാവ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ പി െജ , െജ എൽ നിവാസ
പനിേയാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക വീരണകാവ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
ൈ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
1
ഷീജ പി െജ
2
ആഷിത റി എസ

േപര

നമര:A3/4855/22

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
51
2

10-02-2022

കാടാകട താലകില വീരണകാവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മണിയനാശാരി കനവിള പതൻ
വീട, േതാടമറ, കാടാകട പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വീരണകാവ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് പതിനി , കനവിള പതൻ വീട,
േതാടമറ, കാടാകട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക വീരണകാവ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ
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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
1
പതിനി
2
ദീപ പി

േപര

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

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള

വയസ
62
40
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Thiruvananthapuram District
Kattakada Taluk
NOTICE

10-02-2022

നമര:A3/17670/21

കാടാകട താലകില മലയിൻകീഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ തങപൻ നാടാർ റാണി ഭവൻ,
അനിയർേകാണം െകാേലാട പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് മറ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മലയിൻകീഴ വിേലജില പേരതനെറ മകള േശാഭിതറാണി , റാണി ഭവൻ,
അനിയർേകാണം െകാേലാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക മലയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-11-2007 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന ഭാര്
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
1
േശാഭിതറാണി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള

വയസ
56

10-02-2022

നമര:A3/4821/22

കാടാകട താലകില ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഞബായി റി ൈമലാടംപാ
റ വീട, േപെരേകാണം വാഴിചൽ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ടഷറി ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ എൻ
കഷൻകടി , ൈമലാടംപാറ വീട, േപെരേകാണം വാഴിചൽ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക ഒറേശഖരമംഗലം വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1610-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. 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
1
എൻ കഷൻകടി
2
ധന് െക െക
3
ദിവ് െക െക

േപര

നമര:A3/18181/21

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകള
മകള

വയസ
70
41
33

10-02-2022

കാടാകട താലകില കീഴാറർ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സരസ്തിയമ, വി ദാേമാദരൻ പിള
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തണൽ, കണർേകാണം , മണാേകാണം പി ഒ എനിവരെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കീഴാറർ വിേലജില പേരതരെട മകൻ കമാർസാബ ഡി
എസ , തണൽ, കണർേകാണം , മണാേകാണം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക കീഴാറർ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാനകാർ യഥാകമം 03/02/2019,
28-09-2021 - എനി തീയതികളില മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ 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
1
കമാർസാബ ഡി എസ
2
ബിനറാണി എസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള

വയസ
53
50

10-02-2022

നമര:A3/4842/22

കാടാകട താലകില വിളവർകൽ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ റി ശിവൻകടി േജ്ാതിസ ഭവൻ
, െപാറയിൽ മലയിൻകീഴ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് സർവീസ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വിളവർകൽ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ബിന െജ എ , േജ്ാതിസ ഭവൻ,
െപാറയിൽ മലയിൻകീഴ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക വിളവർകൽ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ
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
1
ബിന െജ എ
2
ആദർശ എസ
3
അഞന ബി എസ

േപര
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ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
49
27
19
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Xncp-¯Â ]ckyw
\w. F3/16558/21

2022 s^{_p-hcn 2

21.12.2021 þmw Xob-Xn-bnse 50þmw \¼À tIcf kÀ¡mÀ Hm¬sse³ KkänÂ
hmeyw X ]mÀ«v III Â I½ojWtdäv Hm^v emâv dh\yq hn`mK¯nÂ t]Pv \¼À 17230
Â {]kn²oIcn¨ taÂ \¼À ]cky¯nÂ tcJ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p¶ taÂ hnemkw
Imhp-hnf ]p¯³hoSv F¶Xv Ipf-hpw-Xe ]p¯³hoSv F¶v Xncp¯n hmbn-t¡-Xm-Wv.

Xmeq-¡m-^okv
Im«m-¡S

(H¸v)
Xl-knÂZmÀ
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