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Kottayam District

 
Vaikom Taluk

 
NOTICE

 
No: C-66262021 25-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Treesa Antony, Ambakkattel House, Arunoottimangalam

Muri,  Mulakkulam Village, Vaikom Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before  Appolo Hospital Enterprises Ltd. and various purposes in respect of the legal  heirs of late Ampakattu

Joseph Antony, Ambakkattel House, who expired on 26-10-1997 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 Ampakattu Joseph Antony. that it is proposed to

issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The parents of the deceased are not alive. Hence, it i

s 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 ,

Vaikom 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 Treesa Antony Wife 65

2 Asha Antony Daughter 39

3 Ashely Antony Son 38

4 Anisha Antony Daughter 28
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Kottayam District

 
Vaikom Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-6865/2021 25-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   വടേകമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ െക  ഉദയനാപരം കരയിൽ

പനൂർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടിയാളെട േപരിലള വസ ബാങ് സംബനമായ ആവിശ്ങൾകം ഫാമി

ലി െപൻഷൻ കടിശിക ലഭികവാൻ ൈവകം സബ ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകമറി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹരിദാസ പി എൻ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021 -ലഭർതാവ നാരായണൻ നായർ 10-10-2020-ലം  മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില  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:സി1-6965/2021 25-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   ൈവകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൻ യതീനദാസ  പടിഞാറം  േചര

ി പടിഞാെറ മറിയിൽ ആനനഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടിയാെൻറ േപരിലള വസ ബാങ് െപൻഷൻ

സംബദമായ ആവിശ്ങൾകം ൈവകം സൺ ടീഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈവകം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േദവദാസ എം ഡി , , േബാധിപിച അേപക

 ൈവകം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021, ഭാര് െചലമ 25-11-2021-ലം -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ 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:സി1-7107/2021 25-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാേദവി പി ആർ മകള 65

2 ശ്ാമളകമാരി പി ആർ മകള 63

3 ഹരിദാസ പി എൻ മകന 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവദാസ എം ഡി മകന 45

13434 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 ൈവകം താലകില   ഞീഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവശങരൻ നായർ ഭാര് ആനനവലിയമ

മ എ െക  കാടാമാക് കരയിൽ അറകൽ വീടിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  പേരതരെട േപരിലള വസ ബാങ്

സർവീസ േഫാറസറ   ഡിപാർടെമറിൽ  േകാടയം  ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഞീഴര വിേലജില   പേരതരെട  മകന വിനയരാജ , , േബാധിപിച അേപക

ഞീഴര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   13-01-2016, 6-6-2021-ലം  -ല മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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:സി1-7227/2021 25-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   ഞീഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരിയമ  ഞീഴർ കരയിൽ അരിേശരിൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ ബാങ് മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഞീഴര വിേലജില   പേരതയെട മകന എം ജി നാരായണൻ നായർ , , േബാധിപിച അേപക   ഞീഴര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-10-2005  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതരെട  മാതാപിതാകൾ  ജീവിചിരിപില  പേരതയെട  ഭർതാവ

മരണെപടിടളതം മകൾ അമിണിയമ 5-10-2004- മരണെപട  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 ജയരാജ വി എസ മകന 46

2 വിനയരാജ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ജി നാരായണൻ നായർ മകന 74

2 അനിൽകമാർ പി എസ (പേരതനായ മകൾ അമിണിയമയെട
മകൻ )

പൗതൻ 51

3 ബിന ( (ടി  മകൾ ) പൗതി 47

23th November 2021Revenue Department13435
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Kottayam District

 
Vaikom Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-6164/2021 11-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   േകാതനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി റി  േതാമസ, ടിയിൽ ടിയാൻ ഭ

ാര് െപണമ േജാർജ്  ഓമൂർ കരയിൽ െചറവളിപറമിൽ വീടിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  ടിയാളകളെട വസ

ത ബാങ്  സംബനമായ ആവിശ്ങൾകം െപൻഷൻ തക ലഭികനതിനം ജിലാ ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാതനൂര വിേലജില   പേരതരെട  മകള

് മഞേമാൾ , , േബാധിപിച അേപക   േകാതനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

്ന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   യഥാകമം 9-2-2009,  03-05-2021-ലം  മരണെപടതായം

പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട

മകൾ ബിന ഗപ 5-1-2014- ൽ മരണെപടിടളതം പേരതരെട െട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലാതതമാണ  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:സി 1-6238/ 021 11-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   ഉദയനാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിജി പി പി  ൈവകപയാർ കരയി

ൽ പരതികാനിലം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടിയാെന േപരിലള ബാങ് സംബനധമായ ആവിശ്ങൾകം

കാനറാ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഉദയനാപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ധന് ആർ ബി , , േബാധിപിച അേപക   ഉദയനാപരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ   പിതാവ  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 ൈലല േബബി മകള 63

2 ആൻസി േജകബ മകള 59

3 അനിൽ കിേഷാർ ഗപ (മരണെപട മകൾ ബിന ഗപതയെട
ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 61

4 സണി  ഗപത ( ടി മകൻ ) പൗതൻ 35

5 നിഹാർ ഗപ ( ടി  ടി  ) പൗതൻ 25

6 മഞേമാൾ െജയിംസ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധന് ആർ ബി ഭാര് 37
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നമര:സി1-6253/2021 11-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   കടതരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാർ എസ  െവളാേശരി

കരയിൽ മഠതിമ്ാലിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ടിയെന േപരിലള വസ ബാങ്  സംബനമായ

ആവശ്തിനം  േകാടയം  എസ  ബി  ഐ  യിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടതരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനാംബിക പി െക , , േബാധിപിച

അേപക   കടതരതി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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:സി 1-6292/2021 11-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   കലേശഖരമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ െക എം  േകാതനല

്ലർ കരയിൽ കാലാതാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടിയാെൻറ േപരിലള വസ ബാങ് സംബനമായ

ആവിശ്ങൾകം വാഹന രജിസേടഷനമായി ബനെപടം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലേശഖരമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതമ േജാസഫ , ,  േബാധിപിച അേപക

കലേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ 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:സി1-6354/2021 11-10-2021

2 സര്ൻ പി എസ മകന 15

3 ഇനൻ പി എസ മകന 14

4 ജീവൻ പി എസ മകന 10

5 വിലാസിനി മാതാവ 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനാംബിക പി െക (ചനാംബിക  സേരഷ ) ഭാര് 52

2 സര് എസ മകള 15

3 സരജ എസ മകന 11

4 സരജ എസ മകള 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതമ േജാസഫ ഭാര് 56

2 സേജാ േജാസഫ മകന 28

3 േജാസി േജാസഫ മകള 27
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  ൈവകം താലകില   കടതരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകിയമ പി ജി  മാനാർ

കരയിൽ പതനിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടിയാളെട  േപരിലള െക എസ ഇ ബി യിൽ നിനം

ലഭികവാനള ഡി എ കടിശിക ലഭികനതിനം െപൻഷൻ അനകല്ങൾ ലഭികനതിനം ഔേദ്ാഗിക ആവിശ്ങൾകം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടതരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന

പതകമാർ വി എസ , , േബാധിപിച അേപക   കടതരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ വി

എസ ശങരൻ നായർ 8-12-1983-ൽ മരണെപട പേരതയെട മാതാപിതാകൾ 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:സി1-6370/2021 11-10-2021
 
  ൈവകം താലകില   വടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായി  െക വി  തലേയാലപറമ്

കരയിൽ  കാലായിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടിയാെന  േപരിലള  വസ  ബാങ്  സംബനമായ

ആവിശ്ങൾകം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടയാര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് േമരികടി േജായി , , േബാധിപിച അേപക   വടയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി1-6433/2021 18-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   വടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീലത എസ  മിടായികനം കരയിൽ

പഞവടി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടിയാളെട  േപരിലള വസ ബാങ് സാമതിക ഇടപാടകൾകം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടയാര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി െക ചനനവലി മകള 56

2 പതകമാർ വി എസ മകന 55

3 സി െക േരണക (േരണക രാജൻ) മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി േജായി ഭാര് 65

2 ജിജി  അഗസ്ൻ മകള 44

3 ജിഷി അഗസ്ൻ മകള 42

4 ജാൻസി അഗസ്ൻ മകള 40

5 ജിേജാ അഗസ്ൻ മകന 38
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ബി സനൽകമാർ , , േബാധിപിച അേപക   വടയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട പിതാവ മരണെപടതം മാതാവ

സേരാജിനി  ജീവിചിരികനതമാണ    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:സി1-6470/2021 11-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   കടതരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക േജാർജ്  കടതരതി

കരയിൽ പണകഴി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ടിയാെൻറ േപരിലള വസ ബാങ്  കടതരതി സബ

ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടതരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഏലിയാമ േജാർജ് ,  ,  േബാധിപിച അേപക   കടതരതി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

02-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ 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:സി1-7312/2021 25-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   മാഞര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ േജാസഫ  േമമറി കരയിൽ

പടിഞാെറ പളിനിൽകം കാലായിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  േപരിലള വസ ബാങ്

േകാടയം  സൈപ േകായിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാഞര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി ചാേകാ , , േബാധിപിച അേപക   മാഞര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

11-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി സനൽകമാർ ഭരതാവ 61

2 പലവി എസ മകള 31

3 പവിത എസ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ േജാർജ് ഭാര് 80

2 േറാസമ (െറസി ) മകള 60

3 േസാഫിയാമ അലകസ മകള 57

4 സജി േജാർജ് മകന 52
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി1-7445/2021 25-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   െവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദ വി നായർ  േമെവളർ കരയിൽ

വിന നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതെൻറ േപരിലള വസ ബാങ്  ഇൻഷറൻസ േജാലി

സംബനമായ ആവിശ്ങൾകം സംസാന േകന സർകാർ സാപനങൾ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ശാനകമാരി

(ശാന വി നായർ ), , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  പിതാവ വാസേദവൻ നായർ

മാതാവ  ശാനകമാരി  @  സാനാ  വി  നായർ  എനിവർ  ജീവിചിരികന   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 േമരി ചാേകാ ഭാര് 68

2 െറനി പി സി മകള 43

3 േജാസഫ പി സി മകന 42

4 സിനിേമാൾ പി സി മകള 40

5 ഷാനിേമാൾ പി സി മകള 38

6 ജയിംസ പി സി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി (ശാന വി നായർ ) മാതാവ 66
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