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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B1-10310/2021 06-11-2021
 
  േകാടയം  താലകില    പനചികാട  വിേലജില   പവനതരത്  കരയില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ

പി.െക.സകമാരന പതനപറമില എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനചികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി.എസ സനിലകമാര, പതനപറമില,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില േകാടയം താലക്  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി.എസ അനിലകമാര മകന 51

2 പി.എസ സനിലകമാര മകന 49

16th November 2021Revenue Department12173
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-10489/2021 03-11-2021
 
  േകാടയം താലകില   തിരവാരപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷേവണി കാഞിരകാട്  മഠം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തിരവാരപ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സത്നാരായണന എ.ജി,  കാഞിരകാട്  മഠം,  േബാധിപിച അേപക

തിരവാരപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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:B3-10444/2021 03-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   നടകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജയിംസ െക സഖറിയ െകാചപറമില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നടകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഏലിയാമ ജയിംസ, െകാചപറമില, േബാധിപിച അേപക   നടകം വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B3-7003/2021 02-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shaila Sebastian Kochupurackal, Athirampuzha Village,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്നാരായണന എ ജി ഭരതാവ 61

2 സഞയ െക എസ മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ ജയിംസ ഭാര് 67

2 സഖറിയാ ജയിംസ മകന 42

3 േജകബ ജയിംസ മകന 39
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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 Sebastian Jacob Kochupurackal who expired on 03-03-2021 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 Sebastian Jacob.

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

e 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

 
നമര:B3-5220/2021 03-11-2021
 

 
നമര:B3-10969/2021 09-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   മറമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.എ േജാണ മണനിലകനതില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മറമലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനി േജാണ, മണനിലകനതില, േബാധിപിച അേപക   മറമലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

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

1 Shaila Sebastian Wife 50

2 Tresitta Sebastian Kochupurackal Daughter 24

3 Colin Chacko Sebastian Son 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡയാന േതാമസ ഭാര് 54

2 േജാണ േജായിസ മകന 27

3 േതാമസ െജ പളികല മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി േജാണ ഭാര് 69

2 ജയ സിബി േജാണ മകന 37

3 േജാണ േബാബി േജാണ മകന 40

4 ജിസ എബി േജാണ മകന 43

16th November 2021Revenue Department12175
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നമര:B3-10675/2021 10-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   മറമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.െജ.േജാഷ്ാ പാറായില എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മറമലം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനീഷ ബഞമിന, പാറായില, േബാധിപിച അേപക   മറമലം വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള 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 പി ചാേകാ ഭാര് 69

2 അനീഷ ബഞമിന മകന 40

3 ഷീന എലിസബത് മകള 37
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
No: B1-10554/2021 03-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Karthik Bhaskaran Amrithanjali, Door 331, Aymanam,

Aymanam 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 K K Bhaskaran Amrithanjali, Door 331, Aymanam who expired on 31-07-

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 K K Bhaskaran. 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

 
നമര:B3-10650/2021 10-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലിന േതാമസ പാലകിയില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഏറമാനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക സി ചാണി, പാലകിയില, േബാധിപിച അേപക   ഏറമാനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

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:B3-10051/2021 28-10-2021

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

1 Prasannakumai Bhaskaran Wife 70

2 Karthik Bhaskaran Son 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സി ചാണി ഭരതാവ 83

2 േഡാണി ചാണി മകള 48

3 േസാണി ചാണി മകള 47

4 അരണ അലകസ മകന 39
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  േകാടയം താലകില   അയമനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരണ പി എസ പതചിറയില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അയമനം വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ സാബ പി  സി,  പതചിറയില, േബാധിപിച അേപക   അയമനം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

08-2021  -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:B3-9087/2021 28-10-2021
 
  േകാടയം  താലകില   േപരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷനകടി  െചടിയാര എന സി

നടെതാടിയില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േപരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കനകമ െക ജി, നടെതാടിയില, േബാധിപിച അേപക

േപരര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021  -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:B3-11027/2021 09-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   അതിരമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ െക നീലകണന നായര മടതില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അതിരമഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രതമ നായര, മടതില, േ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.  .

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള 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 സാബ പി സി പിതാവ 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കനകമ െക ജി ഭാര് 58

2 കഷപിയ െക മകള 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:B3-10440/2021 10-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   നടകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി ശശികമാര അഞലി എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടകം വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ഗീത എസ നായര, അഞലി, േബാധിപിച അേപക   നടകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -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:B3-10652/2021 10-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ജി പകാശ മൂര എനയാള

ുെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏറമാനര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമാരി അംബിക എം എം, മൂര, േബാധിപിച അേപക   ഏറമാനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3-9306/2021 10-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   മറമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവദാസ റി റി താനിയലപറമില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മറമലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി സി ഡി, താനിയലപറമില, േബാധിപിച അേപക   മറമലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

1 രതമ നായര ഭാര് 73

2 രാേകഷ നായര മകന 49

3 രജനി നായര മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത എസ നായര ഭാര് 65

2 ധന് ശശികമാര മകള 42

3 ദിവ് ശശികമാര മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി അംബിക എം എം ഭാര് 65

2 രശി പകാശ മകള 39

3 രാഹല പകാശ മകന 35

4 രാഖി പകാശ മകള 33
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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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3-4282/2021 10-11-2021
 
  േകാടയം  താലകില   മറമലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  എന ലീലാമ I/345,  കഷ,

വാരതാനഗര എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മറമലം വിേലജില   പേരതയെട മകന ടി അനിലകമാര, I/345, കഷ, വാരതാനഗര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2021  -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. 

 
നമര:B3-10361/2021 12-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   അയമനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഐ േജാണസണ കറകപറമില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അയമനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനാദ െക േജാണസണ, കറകപറമില, േബാധിപിച അേപക   അയമനം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-04-2021  -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 മിനി സി ഡി ഭാര് 53

2 സനീപ െചരവില മകന 25

3 സനപ െചരവില മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി അനിലകമാര മകന 56

2 റി അനില മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിപിന ഐ േജാണസണ മകന 40

2 വിേനാദ െക േജാണസണ മകന 35

3 വിനിത േമരി േജാണസണ മകള 36
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നമര:B3-11114/2021 12-11-2021
 
  േകാടയം താലകില   ആനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമേജാ േജാസ പതപറമില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആനികാട വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ േജാസ മാതയ, പതപറമില, േബാധിപിച അേപക   ആനികാട വിേലജ

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

09-2018  -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:B3-5074/2021 12-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   മറമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െക േജാരജ്(േജാരജ് േതാമസ)

 കണേങരില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മറമലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േറാഷന േജാരജ്, കണേങരില, േബാധിപിച അേപക

മറമലം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2017  -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 േജാസ മാതയ പിതാവ 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാഷന േജാരജ് മകന 44

2 േറാേകഷ േജാരജ് മകന 38
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നമര:B1-9194/2021 27-10-2021
 
  േകാടയം  താലകില    െപരംപായകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി.എം.കര്ന

പാേറകടിയില,എസ.എച് മൗണ്െപരംപായികാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങള ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപായകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനപ എം

കര്ന, പാേറകടിയില,എസ.എച് മൗണ്െപരംപായികാട, േബാധിപിച അേപക   െപരംപായകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-01-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B1 5068/2021 26-10-2021
 
  േകാടയം താലകില   െപരംപായകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  വി  േജാസ പാലമറം

അമലഗിരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരംപായകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞിത േജാസ േജാർജ , പാലമറം

, േബാധിപിച അേപക   െപരംപായകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-12-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാശാമ കര്ന ഭാര് 65

2 അനപ എം കര്ന മകന 37

3 അനസില എ കര്ന മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസിയാമ േജാസ ഭാര് 73

2 േജാംസി കുകളം മകള 43

3 രഞിത േജാസ േജാർജ മകന 41
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Kottayam Taluk
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നമര:B1 8143/2021 26-10-2021
 
  േകാടയം താലകില   േവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള കരിം   മാളിേയകൽ േവള

ൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േവളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഫൽ എം എ , മാളിേയകൽ , േബാധിപിച അേപക   േവളര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-05-2021  -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:B1-1655/2021 27-10-2021
 
  േകാടയം  താലകില    പനചികാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മേനാജ  േതാമസ

ഇടയാടിലമാലത്ചാനാനികാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങള  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനചികാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സസന മേനാജ,

ഇടയാടിലമാലത്ചാനാനികാട,  േബാധിപിച അേപക   പനചികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2020 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബള മജീദ അചന 85

2 െറാസീന ഭാര് 47

3 അഫല എം.എ മകന 21

4 ഹസന എം.എ മകന 17

5 ഹസന എം.എ മകന 17

6 മറിയം എം.എ മകള 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസന മേനാജ ഭാര് 43

2 െകവിന എം േതാമസ മകന 20

3 െകസിയ എം േതാമസ മകള 16
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നമര:B1-1853/2021 13-10-2021
 
  േകാടയം താലകില   പാമാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.പി.േതാമസ ചിരേടപറമില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാമാടി വിേലജില   െവളളര കരയില പേരതനെറ ഭാര് വതമ േതാമസ, ചിരേടപറമില, േബാധിപിച അേപക

പാമാടി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   .  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില േകാടയം താലക്  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B1-6821/2021 28-10-2021
 
  േകാടയം  താലകില   പനചികാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിലകമാര  എം  േഗാപി

നാലപറമില എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനചികാട വിേലജില പാതാമടം കരയില  പേരതനെറ ഭാര് സനി സനിലകമാര, നാലപറമില,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില േകാടയം താലക്  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B1-5342/2021 26-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതമ േതാമസ ഭാര് 73

2 പീതാ േതാമസ മകള 47

3 െമരലിന േതാമസ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന േഗാപി അമ 72

2 സനി സനിലകമാര ഭാര് 49

3 േഗാപിക എസ നാലപറ മകള 24

4 അരവിന് എസ മകന 20
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 േകാടയം താലകില   അരപകര വിേലജില  ആരപകര കരയില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.എന വിജയന

  െനടിയകാലായില  മണവത്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരപകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനമ വിജയന, െനടിയകാലായില

മണവത്,  േബാധിപിച അേപക   അരപകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില േകാടയം താലക്  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B1-10445/2021 26-10-2021
 
  േകാടയം  താലകില    പനചികാട  വിേലജില   പവനതരത്  കരയില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ

പി.െക.െചറിയാന  പടിവാതകല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനചികാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മഞ െചറിയാന, പടിവാതകല,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില േകാടയം താലക്  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B1-8404/2021 13-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   വിജയപരം വിേലജില  പാറമഴ കരയില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ പി.എസ

കളപരയല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിജയപരം വിേലജില   പേരതയെട മകള സ്പ െക.െക, കളപരയല, േബാധിപിച അേപക

വിജയപരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   .  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില േകാടയം താലക്   ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന വിജയന ഭാര് 61

2 വിശാന് എന.വി മകന 35

3 വിനീത വിജയന മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞ െചറിയാന ഭാര് 45

2 േസഹ അന െചറിയാന മകള 22

3 സന മാതയ െചറിയാന മകന 21
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ െക പി മകള 51

2 സിന െക െക മകള 46

3 സ്പ െക െക മകള 41
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