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Kottayam District

 
Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി -2-924/ 2021 18-09-2021
 
 കഞിരപിളി താലകില   എരേമലിെതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പി മസഫാ റാവതർ

വയലംതലകൽ വീട ,എരേമലി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ലഭികനതിനം മറ് വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേമലിെതക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി എം

ഐഷാബീവി  ,  വയലംതലകൽ വീട  ,എരേമലി  പി  ഒ  ,  േബാധിപിച  അേപക   എരേമലിെതക്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എം ഐഷാബീവി ഭാര് 78

2 ജാസമിൻ ഹാരിഷ മകള 58

3 ജബി ഷാജഹാൻ മകള 51
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Kottayam District

 
Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 / 2216 / 2021 17-09-2021
 
 കഞിരാപിളി താലകില   മണിമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ വർഗീസ  S/o ടി.െജ. വർഗീസ

്  തടിയിൽ പാകൽ വീട , മകട പി.ഒ . എനയാളെട  അവകാശികൾക്  റബർ േബാഡിൽ ഹരാകനതിനം മറ് വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണിമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക.

പി.  േഗസി,  തടിയിൽ പാകൽ വീട ,  മകട പി.ഒ .,  േബാധിപിച അേപക   മണിമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 / 3331 / 2021 17-09-2021
 
 കഞിരാപിളി താലകില   എരേമലിവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിേജാ പി. എബഹാം S/o

പി.എം.എബഹാം  പാലകടിയിൽ വീട  ,  പഞവയൽ പി.ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     ഭാര് േഡാണ മരിയ ൈമകിൾ , പാലകടിയിൽ വീട ,

പഞവയൽ പി.ഒ., േബാധിപിച അേപക   എരേമലിവടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021  -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക.പി. േഗസി ഭാര് 61

2 ബീനാേമാൾ ബാബ മകള 33

3 ബിനേമാൻ ബാബ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഡാണ മരിയ ൈമകിൾ ഭാര് 25

2 േജാവാൻ മരിയ ലിേജാ മകള 3

3 ജാനറ് േമാണിക ലിേജാ മകള 1
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