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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
:എൻ 2 -7012/ 2021 18-10-2021
 
 പതനാപരം താലകില   പിറവനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ  വി െക  െവടിതിട

ട  എന  സലത്  വലിയപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െക  എസ  റി  പി  -യിൽ  നിനള

േകാമൻേസഷൻ െകയിം ലഭികനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പിറവനർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാരദ വി െക , വലിയപറമിൽ വീട മകടവ െവടിതിട , േബാധിപിച അേപക

പിറവനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 ശാരദ വി െക വലിയപറമിൽ വീട
മകടവ െവടിതിട

ഭാര് 79

2 േവണേഗാപാൽ             "
"

മകന 50

3 രാജേഗാപാൽ                  "
"

മകന 48

4 ബാലേഗാപാൽ                "
"

മകന 44
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
:എൻ 2-6177/2021  24-09-2021
 
  പതനാപരം താലകില   വിളകടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ പിള  കളീക

ൽ  പതൻവീട  വിളകടി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  കടിശിക  ലഭികനതിന  ടഷറിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം എസ ബി ഐ  വിളകടി ഗാമ പഞായത് എനിവിടങളിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറം   ആവശ്തിനം

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിളകടി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന േറായി

ചനേശഖരൻ പിള , കളീകൽ പതൻവീട വിളകടി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   വിളകടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എൻ2-6134/2021 23-09-2021
 
 പതനാപരം താലകില   പടാഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിസീന എസ  കാേദശ ഭവൻ പനപാവ

്  പടാഴി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െകാലം പി  എഫ  ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്    ആവശ്തിനം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാഴി വിേലജില   പേരതയെട മകള ജസി േമാൾ സി ,

കാേദശ ഭവൻ പനപാവ പടാഴി , േബാധിപിച അേപക   പടാഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   10-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. പേരതയെട ഭർതാവ 24 വർഷമായി കടംബെത ഉേപകിച് േപായിടളതാണ  അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:എൻ2-6302/2021 28-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറായി ചനേശഖരൻ പിള മകന 55

2 റീന സി എസ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജസി േമാൾ സി മകള 25

2 െബറി േമാൾ സി മകള 24
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 പതനാപരം താലകില   പതനാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െബൻസി െബനി  മണിൽ പത

ൻ പരയൽ വീടിൽ  മഞളർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സർവീസ സാമതിക ആനകല്ങൾ  എനിവ

ലഭികനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനാപരം വിേലജില

പേരതയെട അചന െബനി േകാശി ,   േബാധിപിച അേപക   പതനാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ   സംരകണതിലാണ.

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 ഷാലിേയാ േതാമസ കര്ൻ ഭരതാവ 40

2 ഏദൻ ഷാലിേയാ കര്ൻ മകന 9
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