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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B1 9250/2021 17-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   േവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമരാജൻ വി ആർ കളപരയൽേവള

ൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േവളര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരളാേദവി എസ, കളപരയൽ , േബാധിപിച അേപക   േവളര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-06-2021  -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:B1 8519/2021 17-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   അയരകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി  ചാക്ാർ  മാതർ ഇലം 

അയർകനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്ങൾ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയരകനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം എസ  രഗമിണി , മാതർ ഇലം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2020 -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:B1 8722/2021 26-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരളാേദവി എസ ഭാര് 57

2 ശരത േസാമരാജ മകന 30

3 ശംഭ േസാമരാജ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം എസ  രഗമിണി ഭാര് 74

2 ജയശീ വർമ മകള 51

3 രാജശീ ചാക്ാർ സഭാസ മകള 50

4 േജ്ാതിശീ  പി ചാക്ാർ മകള 48
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  േകാടയം  താലകില   മണരകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േടാം  പടിഞാറിൽ േജാസ

പടിഞാറിൽമണർകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണരകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിർമല േടാം , പടിഞാറിൽമണർകാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B1 8606/2021 27-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   ഓണംതരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  എം േജാൺ  ഒണംതരത 

നീണർ െചമേശരിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓണംതരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ സി േജാൺ , ഒണംതരത 

നീണർ െചമേശരിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഓണംതരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  . അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 നിർമല േടാം ഭാര് 48

2 േജായൽ േടാം മകന 18

3 െജഫിൻ േടാം മകന 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറനിേമാൾ തടതിൽ ൈമകിൾ മകള 54

2 െറനിേമാൾ സി േജാൺ മകള 51

3 മേനാജ സി േജാൺ മകന 48
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B19530/2021 27-10-2021
 
  േകാടയം താലകില   പതപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എബഹാം വർഗീസ  എറികാട 

കലറയൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസ േമരി  എബഹാം , എറികാട കലറയൽ, േബാധിപിച

അേപക   പതപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021  -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:B1 8386/2021 27-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   പതപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െചറിയാൻ  നടവിേലപറമിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനി െചറിയാൻ , നടവിേലപറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

04-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B1 9463/2021 17-11-2021
 
  േകാടയം  താലകില   പാമാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ  പി  ശീഗിരി  പാമാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസ േമരി  എബഹാം ഭാര് 69

2 ആനി എബഹാം മകള 46

3 വർഗീസ എബഹാം മകന 42

4 ലിലി  മറിയം എബഹാം മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി െചറിയാൻ ഭാര് 82

2 സി കര്ൻ മകന 52
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ടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാമാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമി എസ , ശീഗിരി പാമാടി, േബാധിപിച അേപക   പാമാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാവ  ജീവിചിരിപണ്   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

്ച 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. 

 
No: B1 8660/2021 17-11-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Sheela thomas Aryattuparambil 462Manganam po

vijayapuram, Vijayapuram Village, Kottayam Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before various in respect of the legal  heirs of late Binoy thomas aryattuparambil  Aryattuparambil  462

Manganam povijayapuram who expired on 01-07-2021 and that it has been reported to this office that the persons named

in the scheduled below are the legal heirs of the said late Binoy thomas aryattuparambil. that it is proposed to issue a legal

heirship certificate according to this to the applicant . . Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate

accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said

legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kottayam within 30 days from the date of

publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will  not be

considered. 

 
SCHEDULE

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ സി ജി മാതാവ 66

2 സമി എസ ഭാര് 38

3 ശീവർദ് എം മകന 14

4 ശീപാർവണ എം മകള 9

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Sheela thomas Wife 60

2 Neena Ann Thomas Daughter 34

3 Naveen Thomas Itty Ipe Son 30
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-9340/2021 06-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   നടകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമ രാജ  ചിങവനം കരയിൽ

പീടികപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടകം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി റി രാജൻ , , േബാധിപിച അേപക   നടകം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

11-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-9858/2021 13-10-2021
 
  േകാടയം താലകില   തിരവാരപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  മാതയ   കിളിരർ കരയിൽ

പതിെനടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവാരപ വിേലജില   പേരതനെറ മകള റിജ പി മാതയ , , േബാധിപിച അേപക   തിരവാരപ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-07-2019  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി റി രാജൻ ഭരതാവ 80

2 രാഖി േടാബി ആൻൂസ മകള 46

3 രശി സിബി േതാമസ മകള 42

4 ശാല േതാമസ ( മരണെപട മകൾ മഞ േതാമസിെൻറ മകൾ
)

പൗതി 31

5 സസിത േതാമസ ( ടി ടി ) പൗതി 27

6 േതാമസ വി കര്ാേകാസ ( ടി ഭർതാവ ) മകളെട ഭർതാവ 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി മാതയ ഭാര് 53

2 റിൻസി പി മാതയ മകള 30

3 റിജ പി മാതയ മകന 27
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നമര:ബി3-9896/2021 13-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   അയമനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈപേലാ േജാസഫ  പരിപ് കരയിൽ

മാലികായൽചിറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അയമനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന െബനിചൻ െക എ , , േബാധിപിച അേപക   അയമനം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-05-2021  -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:ബി1-4922/2021 13-10-2021
 
  േകാടയം താലകില   കമരകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ സി എസ  കമരകം

കരയിൽ  ചനമനഇലം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമരകം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അമൽ ശങർ സി എ , , േബാധിപിച

അേപക   കമരകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2006  -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:ബി1-6808/2021 08-10-2021
 
  േകാടയം താലകില   പാമാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െജ പീറർ  െവളർ കരയിൽ

േചർേകാണിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാമാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആലീസ പീറർ , , േബാധിപിച അേപക   പാമാടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

03-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ ഭാര് 68

2 െബനിചൻ െക എ മകന 52

3 ബീനാ മാതയ മകള 48

4 മിനിേമാൾ എം െജ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി അനർജനം മാതാവ 72

2 മായാേദവി എൻ ഭാര് 38

3 അമൽ ശങർ സി എ മകന 18
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അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-7078/2021 13-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   െപരംപായകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പശാന് രാജ  മളേശരി കരയി

ൽ കളരികൽ കാർതിക വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപായകാട വിേലജില   പേരതനെറ  മാതാവ വിജയമ ഭാര് പാർവതി

എനിവർ  േബാധിപിച അേപക   െപരംപായകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021 -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:ബി1-8090/2021 13-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   പനചികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വി രാമകഷൻ  േചാഴിയകാട

കരയിൽ  കാരിമകതിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനചികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീഗേണശ െക ആർ , , േബാധിപിച

അേപക   പനചികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ പീറർ ഭാര് 57

2 അഞ മീരാ പീറർ മകള 32

3 അഞലി പീറർ മകള 28

4 അഞന എലിസബത് പീറർ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക വിജയമ മാതാവ 64

2 പാർവതി എം ഭാര് 29

3 അൈദ്ത മകന 4

4 അർണവ മകന 1

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി രമണികടിയമ ഭാര് 67
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നമര:ബി1-8234/2021 13-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   പതപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി േജാൺ  പതപളി കരയിൽ

ദാനേവലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതമ േജാൺ , , േബാധിപിച അേപക   പതപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

07-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി1-9200/2021 08-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   അയരകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാബി േജാസഫ  ആറമാനർ

കരയിൽ പടികാമറതിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയരകനം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ അന േജാസഫ , , േബാധിപിച

അേപക   അയരകനം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2021 -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:ബി1-6813/2021 13-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   െപരംപായകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതമ  എസ എച് മൗണ്

കരയിൽ  കനേപാട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപായകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ദിവ് എം എസ , , േബാധിപിച

അേപക   െപരംപായകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

2 േശാഭാകഷൻ മകള 48

3 ശീനിവാസ െക ആർ മകന 45

4 ശീഗേണശ െക ആർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതമ േജാൺ ഭാര് 79

2 സിനി ആനി േജകബ മകള 53

3 േസാണി വി േജാൺ മകന 51

4 സമി േമരി േജാൺ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ഐ േജാസഫ പിതാവ 73
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2020 -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശിധരൻ നായർ ഭരതാവ 67

2 ദിവ് എം എസ മകള 40

3 അകയ അനീഷ (പേരതയായ ധന്ാേമാളെട മകൾ ) പൗതി 13

4 അതല് അനീഷ ( ടി ടി ) പൗതി 15
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-9970/2021 06-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   നടകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയപസാദ പി  പവൻതരത് കരയിൽ

ചിറയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിത സി , , േബാധിപിച അേപക   നടകം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2020 -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:ബി3-1896/2021 13-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   നടകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ പീറർ  പാകിൽ കരയിൽ എസ

ഇ  ഡി  എസ  െസനർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി പീറർ , , േബാധിപിച അേപക   നടകം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-12-2019  -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:ബി3-2323/2021 06-10-2021
 
  േകാടയം താലകില   അതിരമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ രാജ  പടിഞാറഭാഗം

കരയിൽ  കാരതാനം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത സി ഭാര് 44

2 ഹണി ജയപസാദ മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി പീറർ ഭാര് 70

2 േജാൺ പീറർ മകന 49

3 സിബി േജാൺ പീറർ മകന 47

4 ഷിബി പീറർ മകന 43
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അതിരമഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഡാ െക സി രാധാമണി , , േബാധിപിച

അേപക   അതിരമഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2021  -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:ബി3-3675/2021 04-10-2021
 
  േകാടയം താലകില   േപരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ ഒ എം  േപരർ കരയിൽ

ഒഴകയിൽ വീടിൽ       എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േപരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന പി സി , , േബാധിപിച അേപക   േപരര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-4761/2021 13-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   നടകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി െക രാഘവൻ, ടിയാൻ ഭാര് അമിണി

മലവടം കരയിൽ കിഴേകകറി കാട് വീടിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകം വിേലജില   പേരതരെട  മകന രാഘവൻ ശീനിവാസൻ , , േബാധിപിച

അേപക   നടകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ     25-05-2016, 20-1-2004- എനീ തീയതികളിലം  മരണെപടതായം പേരതരെട  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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഡാ െക സി രാധാമണി ഭാര് 58

2 ദിവ് ആർ മകള 28

3 ദിപ ആർ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന പി സി ഭാര് 64

2 ശാനിനി ഒ  എസ മകള 38

3 ശാലിനി ഒ  എസ മകള 36

4 സജി ഒ എസ മകന 33
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നമര:ബി3-5940/2021 13-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   േപരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക ശീധരൻ  േപരർ കരയിൽ

െനടിയകാലായിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക ഒ കമലമ , , േബാധിപിച അേപക

േപരര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021  -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:ബി3-8301/2021 06-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   ആനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ െക റി   ആനികാട

കരയിൽ  പഴയപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനികാട വിേലജില   പേരതയെട മകന േടാം പസാദ , , േബാധിപിച അേപക

ആനികാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021  -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ആർ ഷാജി മകന 61

2 സധർമ േദവദാസ മകള 56

3 അംബിക ശശി മകള 54

4 രാഘവൻ ശീനിവാസൻ മകന 51

5 േമാളമ  (മരണെപട മകൻ രാജൻ െക െക യെട ഭാര് ) മകെന ഭാര് 63

6 ുതിേമാൾ െക ആർ ( ടി മകൾ ) പൗതി 29

7 ശീത രാജ ( ടി ടി ) പൗതി 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ഒ കമലമ ഭാര് 85

2 സതികമാർ എൻ എസ മകന 61

3 അമിളി എം പകാശ (മരണെപട മകൾ എൻ െക വതമയെട
മകൾ )

പൗതി 37

4 വിഷ എം പകാശ (ടി മകൻ ) പൗതൻ 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി ഏബഹാം മകള 62
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നമര:ബി3-8303/2021 06-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   ആനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എൻ േഗാപാലകഷൻ നായർ

ആനികാട കരയിൽ സായികഷ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനികാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എ ആർ രാധാമണി , , േബാധിപിച

അേപക   ആനികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2021  -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:ബി3-8743/2021 06-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണപിള എ  കിഴകംഭാഗം

കരയിൽ േമകര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏറമാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക കല്ാണിയമ , , േബാധിപിച അേപക   ഏറമാനര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-03-2021  -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. 

 

2 േടാം പസാദ മകന 60

3 െഡയസി ഏബഹാം മകള 58

4 പി എ എം ദാസ മകന 57

5 ഫാ േറായി ഏബഹാം മകന 56

6 െസൻ െജ പി മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ആർ രാധാമണി ഭാര് 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക കല്ാണിയമ ഭാര് 74

2 രഞിത് നാരായണപിള മകന 47

3 രാേജഷ നാരായണപിള മകന 45

4 രാജീവ നാരായണപിള മകന 41
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-11390/2021 18-11-2021
 
  േകാടയം  താലകില   അതിരമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാബ റി.െക തലവണകഴി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അതിരമഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന േജാസഫ, തലവണകഴി, േബാധിപിച അേപക   അതിരമഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

10-2021  -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. 

 
നമര:B3-10447/2021 18-11-2021
 
  േകാടയം  താലകില   നടകം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി  േഗാപിനാഥ  േചനംപളളില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നടകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത പി എസ, േചനംപളളില, േബാധിപിച അേപക   നടകം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള 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:B1 7018/2021 27-08-2021
 
 േകാടയം താലകില   പതപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എൻ ഭാസരൻ  പതപളി റബ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന േജാസഫ ഭാര് 51

2 റയന സാബ മകള 21

3 നയന സാബ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത പി എസ ഭാര് 59

2 സരിഗനാഥ സി മകള 35

3 സംഗീതനാഥ സി മകള 29
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ബർ േബാർഡ കരയിൽ മടകാകാടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജിതകമാർ എം ഭാസകർ , പതപളി 

റബർ േബാർഡ കരയിൽ മടകാകാടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാ

ശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  . അതനസരിച

് 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:B1 6742/2021 27-08-2021
 
 േകാടയം താലകില   പനചികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക െചലപൻ  പനചികാട 

ചാനാനികാടൈമലംമടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനചികാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െപാനമ പി െക , പനചികാട 

ചാനാനികാടൈമലംമടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനചികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  . അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:B1 8233/2021 22-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   അയരകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െജ മാതയസ  അയർകനം

കരയിൽ ആദപളിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അയരകനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാജി മാതയസ , അയർകനം കരയിൽ ആദപളിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2004 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ ബി മകന 46

2 ആശ ഭാസകർ മകള 44

3 അജിതകമാർ എം ഭാസകർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ പി െക ഭാര് 63

2 അരൺകമാർ സി മകന 37

3 അഞലിേദവി സി മകള 31
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നമര:B1 9274/2021 28-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   വിജയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എം മാതയ  റബിനഗർ മാങാ

നം  മകേളൽ സേരാഷ ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിജയപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േപം സാഗർ േറാഷ മാതയ , റബിനഗർ 

മാങാനം മകേളൽ സേരാഷ ഹൗസ , േബാധിപിച അേപക   വിജയപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-03-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  . അതനസരിച

് 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:B1 10064/2021 08-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   ഓണംതരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എബഹാം എം സി  ഒണംതരത്

കറമളർ മലയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി   ഓണംതരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാൺസൺ  എം എ , ഒണംതരത് കറമളർ 

മലയിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഓണംതരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആഞല മാതയസ ഭാര് 81

2 േജാജി മാതയസ മകന 55

3 ജിേജാ മാതയസ മകന 54

4 േമരി േസാജൻ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാഷിനി ലിലി മാതയ മകള 46

2 േപം സാഗർ േറാഷ മാതയ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാൺസൺ  എം എ മകന 54

2 അജിത എബഹാം മകള 51
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ബി3-8425/2021     താലൂക്ക് ഓഫീസ്, ക ാട്ടയം, 

പിന് - 686001,  

കഫാണ് - 0481-2568007 

ഇ-മെയില് - tlkktm.ker@nic.in 

തീയതി –  18.11.2021 

 

തിരുത്തല് പരസയം 

 

 

05.10.2021- ാം തീ യതിയിിി 3 തീ   - ാം തീ ്പര് തീ കേരള തീ ഗവണ് െന്റ് തീ ഗസറ്റില് തീ

(വ 3യാം തീ10, തീപ ട് തീIII) തീേമ്മതഷണകേറ്റ് തീഓഫ് തീ3 ന്േ് തീേവ്വ തീവിഗ ഗതിലില് തീകപജ് തീ്പര് തീ

7 84-7 85.ല് തീപ്രസിദ്ധതേരിച്ച തീക്രെ തീ്പര് തീ(2), തീ( ) തീഅവേ ശിേളു െ തീകപരുേള് തീജക3ഷ് തീ

കെ ഹന്, തീചകേഷ് തീകെ ഹന്. േ തീഎന്ന് തീയിരുതിലി തീവ ിികേണ്ടയ ണ്. 

 തീ 

 തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ തീ(ഒപ്പ് ) 

       തീ തീ തീ തീ തീയഹസില്ദ , തീകേ ടിാം 

       തീ തീ തീ തീ തീ 
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-1975/2021 19-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   ആനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരനനായര കാകനാട് എനയാളട

െ  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനികാട

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഗിരീഷ കമാര െക എസ, കാകനാട്, േബാധിപിച അേപക   ആനികാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള 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:B3-3033/2021 18-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   നടകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാതരാകി പി.െക (മണിയമ പി.െക)

തടതില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടകം വിേലജില   പേരതയെട മകന പസാദ റി റി, തടതില, േബാധിപിച അേപക   നടകം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള 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 അമിണിയമ ഭാര് 80

2 വതല െക എസ മകള 56

3 ജയശീ െക എസ മകള 49

4 മായ നായര മകള 43

5 ഗിരീഷ കമാര െക എസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ റി.െക മകള 57

2 പസാദ റി റി മകന 54

3 ജയകമാരി റി റി മകള 50

4 േമാളി (പേരതനായ മകന വിശ്ബാബ റി റി(പസനന റി
റി)യെട ഭാര്

മകെന ഭാര് 54
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നമര:B3-10204/2021 18-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   അയമനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനന െക െക പതനപരയല

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അയമനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അശ്ന േമാഹന, പതനപരയല, േബാധിപിച അേപക   അയമനം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപിലാതതാണ.  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:B3-10767/2021 18-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   അതിരമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക അബള റഷീദ െപരാടതറ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അതിരമഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െമഹറനിസ ബീഗം എം, െപരാടതറ, േബാധിപിച അേപക   അതിരമഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

12-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള 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:B3-10929/2021 10-11-2021
 
  േകാടയം താലകില   മറമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി.ഐ പനന െതേകകരിയില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മറമലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സസന മാതയ, െതേകകരിയില, േബാധിപിച അേപക   മറമലം വിേലജ ഓഫീസര

5 അമത ബാബ (പേരതനായ മകന വിശ്ബാബ റി റി(പസനന
റി റി)യെട മകള

പൗതി 31

6 ആഷിന ബാബ (പേരതനായ മകന വിശ്ബാബ റി
റി(പസനന റി റി)യെട മകന

പൗതൻ 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസമ െക പി ഭാര് 65

2 അശ്ന േമാഹന മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമഹറനിസ ബീഗം എം ഭാര് 63

2 നസിയ റഷീദ മകള 34

3 ഷമീര റഷീദ മകന 32
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 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2011 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതനെറ  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. 

 
നമര:B3-10967/2021 18-11-2021
 
   േകാടയം  താലകില    മറമലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സസന  േജകബ

ഈരയിലേപാളചിറയല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മറമലം വിേലജില   പേരതയെട മകന മാതയ േജകബ റി, ഈരയിലേപാളചിറയല, േബാധിപിച

അേപക   മറമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:B3-10971/2021 16-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   മറമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ പി േതാമസ പായിപാടപറമില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മറമലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആഷിക േജാസഫ േതാമസ, പായിപാടപറമില, േബാധിപിച അേപക   മറമലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതനെറ  മാതാപിതാകള ജിവിചിരിപില.  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 സസന മാതയ ഭാര് 70

2 മഞ ആനി പനന മകള 39

3 മഹിമ േമരി പനന മകള 33

4 മമത എലസ പനന മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാതയ േജകബ റി മകന 41

2 സേജാ േജകബ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആഷിക േജാസഫ േതാമസ മകന 31
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
No: B3-11211/2021 16-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that SYAMALA KUMARI M S ARANYA, Aymanam Village,

Kottayam Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various

purpose in respect of the legal  heirs of late E. KESAVAN NAMBOOTHIRI ARANYA who expired on 01-09-2021 and that it

has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late E.

KESAVAN NAMBOOTHIRI. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . .

Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the

claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the

Tahasildar , Kottayam within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated

applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B3-10358/2021 18-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that DONY THOMAS THUNDIPARAMBIL, Aymanam Village,

Kottayam Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various

purpose in respect of the legal  heirs of late SHINY THOMAS THUNDIPARAMBIL who expired on 04-12-2020 and that it

has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late SHINY

THOMAS. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . . Hence, it is

proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims.

objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar ,

Kottayam within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications

and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 SYAMALA KUMARI M S Wife 67

2 RENJU E Son 40

3 REKHA P Daughter 45

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 DANY THOMAS Son 34

2 DONY THOMAS Son 29

3 DINU THOMAS Son 27
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-8515/2021 (1) 18-11-2021
 
  േകാടയം  താലകില    ആനികാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാസഫ  മതായി

ഐകരതകിടിയില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള മഞ േജാസ, കണികേനല, േബാധിപിച അേപക

ആനികാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-06-1987  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:B3-8515/2021 (2) 18-11-2021
 
  േകാടയം  താലകില    ആനികാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മറിയാമ  േജാസഫ

ഐകരതകിടിയില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനികാട വിേലജില   പേരതയെട മകള മഞ േജാസ, കണികേനല, േബാധിപിച അേപക

ആനികാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 മഞ േജാസ മകള 37
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