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NOTICE

 
നമര:എ4-20825/2021 10-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കടയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ റി  കടയൽ പി ഒ

കനതവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർവീസ ആനകല്ങൾകം  ആശിത നിയമനതിനം മറ് ഇതര

ആവശ്തിനം ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ചിഞ എസ  എസ ,

കടയൽ പി ഒ  കനതവീടിൽ േബാധിപിച അേപക   കടയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   07-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനറകൾ  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. 

 
നമര:എ4 -20470/2021 04-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   പയപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷപിള  റി  പയപള

ി മറിയിൽ െതങവിള  പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർവീസ ആനകല്ങൾകം ആശിത

നിയമനതിനം  മറ് ഇതര  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

ഭാര് സി ലളിത , പയപളി മറിയിൽ െതങവിള  പതൻവീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   പയപളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചിഞ എസ  എസ ഭാര് 34

2 തീർത  സി എസ മകള 12

3 തനയ സി എസ മകള 7

4 തങമ െക മാതാവ 77

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി ലളിത ഭാര് 54

2 ജി അനനകഷൻ മകന 26

3 ജി അഖിൽകഷൻ മകന 19
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നമര:എ4 - 20354/2021 04-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   ചിതറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നൗഷാദ  െകാലായിൽ  ചിതറ പി ഒ

തടതവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആകിഡന് െകയിം ലഭികനതിനം  മറ് ഇതര  ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് റസീനാ ബീവി , െകാലായിൽ  ചിതറ പി ഒ

തടതവിള വീടിൽ െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക   േബാധിപിച അേപക  അേന്ഷണവം     അവകാശ

വിചാരണയം  നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   16-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ 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. 

 
നമര:എ4-20657/2021 06-12-2021
 
 െകാടാരകര താലകില   കടയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സഭദാമ  പലിപാറ പി ഒ

മകേനരി  ഹിൽവയ   വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ അനകല്ങ ൾകം മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന അനിലാൽ  ബി എസ , കളഭം  വീടിൽ

െകാടാരകര തഹശീൽദാർ മമാെക  േബാധിപിച അേപക  അേന്ഷണവം    അവകാശ വിചാരണയം  നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റസീനാ ബീവി ഭാര് 38

2 അൻസാരി മകന 13

3 അനസീന മകള 12

4 അബൾ  റഹാൻ പിതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിലാൽ  ബി എസ മകന 54

2 ബിജ ലാൽ ബി എസ മകന 52

3 ഹരിലാൽ ബി എസ മകന 50
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