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NOTICE

 
നമര:സി 1 -8045/ 2021 08-11-2021
 
 ൈവകം താലകില   െവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശൻ എം െക  േമെവളർ കരയി

ൽ  മേതടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടിയാെൻറ  േപരിലള  വസത,  ബാങ്  സംബനമായ

ആവശ്ങൾകം മറ്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളര

വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിധീഷ  പകാശ , , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021  -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. 

 
നമര:സി 1 -2145/ 2021 28-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   ടി വി പരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലൗകമാർ  കണെകടേശരി കരയിൽ

മനയചിറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടിയാെൻറ  േപരിലള വസത ,  ബാങ്,  പി  എഫ  ആനകല്ം

ലഭികനതിനം മറ്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ടി വി പരം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത ലൗകമാർ , , േബാധിപിച അേപക   ടി വി പരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2010  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ പിതാവ ഭാസകരൻ ജീവിചിരികനതം മാതാവ ശാനമ മരണെപടിടളതാണ. 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:സി 1 -6598/ 2021 25-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷല പകാശൻ ഭാര് 50

2 നിധീഷ പകാശ മകന 30

3 നീത പകാശ മകള 29

4 നാരായണി മാതാവ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത ലൗകമാർ ഭാര് 48

2 അൈദ്ത മകന 20
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  ൈവകം താലകില   മാഞര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സണി എം പി   മാനാർ മറിയിൽ

മണിേതാടിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടിയാെൻറ  േപരിൽ ഉള വസത,  ബാങ്  സംബനമായ

ആവശ്ങൾകം മറ് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാഞര

വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് മിനി സണി , , േബാധിപിച അേപക   മാഞര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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:സി 1 -6731/ 2021 25-10-2021
 
  ൈവകം താലകില   െചമ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി   കാടികന്  കരയിൽ

ൈവകംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടിയാളെട േപരിലള വസത, ബാങ്, ഇൻഷ്റൻസ, െപൻഷൻ

സംബനമായ  ആവശ്ങൾകം  ൈവകം  സബ  ടഷറിയിൽ  ഹാജരാകനതിനം  സർകാർ  അർദ  സർകാർ

സാപനങളിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്  വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചമ് വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാഹേലയൻ വി െക , ,  േബാധിപിച അേപക   െചമ്,

വയലാർ കിഴക്  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021- ലം ഭർതാവ കഷൻ വളെര മനപം മരണമടഞിടളതാെണനം  പേരതയെട

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 1 -6765/ 2021 25-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   േകാതനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് സി വി  കറമളർ ക

രയിൽ െവടംതടതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടിയാെൻറ േപരിലള വസത, ബാങ് സംബനമായ

ആവശ്ങൾകം മറ് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാതനൂര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി സണി ഭാര് 48

2 േസാന സണി മകള 21

3 സരജ സണി മകന 18

4 േഡാണ സണി മകള 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ വി െക (ശാരദ ) മകള 70

2 ബാഹേലയൻ  വി െക മകന 66

3 സതി വി എൻ (സതി ) മകള 55
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് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനമ േജാർജ് , , േബാധിപിച അേപക   േകാതനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിര

ം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2020 -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:സി 1 -6766/ 2021 25-10-2021
 
  ൈവകം താലകില   േകാതനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക മാതയ   മാഞർ ക

രയിൽ ആകാംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടിയാെൻറ േപരിലള വസത, ബാങ് സംബനമായ

ആവശ്ങൾകം മറ് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാതനൂര

് വിേലജില   പേരതനെറ മകന െകവിൻ മാതയ , , േബാധിപിച അേപക   േകാതനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ പിതാവ കര്ൻ മതായി,  മാതാവ ഏലികടി കര്ൻ 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 അനമ േജാർജ് ഭാര് 70

2 ബിന േജാർജ് മകള 45

3 െബനി േജാർജ് മകന 40

4 ബിൽന േജാർജ് മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി മാതയ ഭാര് 55

2 െകവിൻ മാതയ മകന 32

3 കവിത മാതയ മകള 31
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Kottayam District

 
Vaikom Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 1 -6860/ 2021 25-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   വടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലാലപൻ എം ഡി  വടകംഭാഗം കരയി

ൽ  മണപറത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടിയാെൻറ  േപരിലള  വസത,  ബാങ്  സംബനമായ

ആവശ്ങൾകം മറ്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടയാര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  വിമല ലാലപൻ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വടയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021 -ലം മകൻ

ഫിജിലാൽ 04 -09 -2020 -ലം  മരണമടഞിടളതായം 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:സി 1 -6874/ 2021 29-10-2021
 
  ൈവകം താലകില   ൈവകം   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞകടി   പടിഞാറംേചരി

പടിഞാെറമറി കരയിൽ കായിപറത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടിയാെൻറ േപരിലള വസത , ബാങ്

സംബനമായ  ആവശ്ങൾകം  ആധാരം  പണയതിൽ  നിനം  എടകനതിനം  മറ്  വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈവകം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനാദ െക െക ,

, േബാധിപിച അേപക   ൈവകം , വടേകമറി  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-1986 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ടിയാൻ ഭാര് ദാകായണി കഞകടി 01 -04 -

2001  -ലം  മരണമടഞിടളതാെണനം മകളിൽ െക കരണാകരൻ ,  അംബിക  എനിവർ  മരണെപടിടളതമാണ.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല ലാലപൻ ഭാര് 55

2 അനിൽ ലാൽ മകന 35

3 ഗീത വിജയൻ (പേരതനായ മകൻ ഫിജിലാലിെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 28

4 ആദിനാഥ എം ഫിജിലാൽ (പേരതനായ മകൻ ഫിജിലാലിെൻറ
മകൻ  )

പൗതൻ 08

5 ആദിേദവ എം ഫിജിലാൽ  (പേരതനായ മകൻ ഫിജിലാലിെൻറ
മകൻ  )

പൗതൻ 04

6 അഥിേദവ് എം ഫിജിലാൽ  (പേരതനായ മകൻ
ഫിജിലാലിെൻറ മകൾ   )

പൗതി 04

7 അധീശ്ർ എം ഫിജിലാൽ  (പേരതനായ മകൻ ഫിജിലാലിെൻറ
മകൻ  )

പൗതൻ 06 മാസം
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 1 -6966/ 2021 25-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   ൈവകം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ വിജയകമാർ  പടിഞാറിൻേചരി

െതേകമറിയിൽ വല്ാറമത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടിയാെൻറ േപരിലള വസത, ബാങ്,  ഗ്ാസ

കണകൻ എനിവ സംബനിചം മറ് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ൈവകം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന വിജയകമാർ , , േബാധിപിച അേപക   ൈവകം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2020 -ലം

മകൻ അർജൻ വിജയ 19  -07  -2019  -ൽ  അവിവാഹിതനം   സനാനരഹിതനമായി    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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 1 -7042/ 2021 25-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   മാഞര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഡി പേതാസ @  പേതാസ േദവസ്

 മാഞർ േതവർവാകയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടിയാെൻറ േപരിൽ ഉള വസത, ബാങ് സംബനമായ

ആവശ്ങൾകം ഉടമൻേചാല താലക് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാഞര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജനൻ റി പി , , േബാധിപിച അേപക

മാഞര വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ മകള 80

2 ഭാർഗവി മകള 66

3 േമാഹനൻ െക െക മകന 59

4 സതീശൻ െക മകന 57

5 വിേനാദ െക െക മകന 53

6 രേമശൻ (പേരതനായ മകൾ അംബികയെട ഭർതാവ ) മകളെട ഭർതാവ 53

7 വിഷണ  രേമശൻ  (പേരതനായ മകൾ അംബികയെട മകൻ
)

പൗതൻ 30

8 ബിന ആർ  (പേരതനായ മകൾ അംബികയെട മകൻ  ) പൗതൻ 29

9 െക ആർ ഷീബ (പേരതനായ മകൻ െക  കരണാകരെൻറ
മകൾ )

പൗതി 47

10 െക ഷിബ (പേരതനായ മകൻ  െക കരണാകരെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 41

11 െക രാധ  (പേരതനായ മകൻ  െക കരണാകരെൻറ ഭാര്  ) മകെന ഭാര് 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന വിജയകമാർ ഭാര് 51

2 അശ്തി വിജയ മകള 31
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2017  -ലം  ഭാര്  ചിനമ പേതാസ 18-10-2019  -ലം   മരണെപടിടളതാെണനം

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:സി 1 -7275/ 2021 25-10-2021
 
  ൈവകം താലകില   ഉദയനാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസവ്ർ േജാസഫ ഇലികൽ

(േബബി),  എൽസമ  േസവ്ർ  @  എൽസമ  േബബി   പടിഞാെറകരയിൽ  ഇലികൽ  വീടിൽ   എനിവരെട

അവകാശികൾക്   ടിയാളകളെട േപരിലള വസത ,  ബാങ്,  െപൻഷൻ സംബനമായ ആവശ്ങൾകം മറ്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉദയനാപരം വിേലജില   പേരതരെട  മകള

ആശ േസവ്ർ , , േബാധിപിച അേപക   ഉദയനാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം    29-06-2010 , 22 -08 -2020 എനീ തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതരെട 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജനൻ റി പി മകന 64

2 േമരികടി എന തങമ മകള 59

3 ശ്ാംകമാർ മകന 57

4 അജിത റി എസ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഭിലാഷ േസവ്ർ (അഭിലാഷ േജാസഫ ) മകന 43

2 ആശ േസവ്ർ മകള 41
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Kottayam District

 
Vaikom Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-7348/2021 29-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   വടേകമറി വിേലജില  പടിഞാേറമറി കരയിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക റി വർഗീസ

,  ആറമംഗലത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ, ബാങ് സംബനമായ ആവശ്ങൾകം മറ്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന േജാബി വർഗീസ

േബാധിപിച അേപക   വടേകമറി, ആമൂർ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2020 -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:സി1-7456/2021 29-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   മളകളം വിേലജില  കനപിളി  കരയിൽ   താമസിചവരെവ    അനരിചേപായ  ബാബ റി എം,

ചളായിേകാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള സർവിസ ആനകല്ം ലഭികനതിനം

ആശിതനിയമനതിനം, വസ, ബാങ് സംബനമായ മറ് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അശ്ിൻ ബാബ േബാധിപിച അേപക   മളകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാണി വർഗീസ ഭാര് 68

2 േജാബി വർഗീസ മകന 46

3 േജാസന വർഗീസ മകള 44

4 ജിഷ വർഗീസ മകള 42

5 ജിേജാ വർഗീസ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന പി ആർ ഭാര് 51

2 അശ്ിൻ ബാബ മകന 21

3 അനന ബാബ മകന 15
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നമര:സി1-7458/2021 29-10-2021
 
  ൈവകം താലകില   വടയാര വിേലജില  തലേയാലപറമ്  കരയിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകീ

ർ ഹൈസൻ,   പടേശരിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള വസ, ബാങ് സംബനമായ

ആവശ്ങൾകം മറ് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

ഭാര് െസബീന  േബാധിപിച അേപക   വടയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -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. 

 
നമര:സി1-7459/2021 29-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   െക എസ മംഗലം വിേലജില ഇടവടം കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻപിള

ള  ആർ,   രാഗരശി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടിയാെൻറ  േപരിലള  വസ,  ബാങ്  സംബനമായ

ആവശ്ങൾകം മറ് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

ഭാര് കഷകമാരി  േബാധിപിച അേപക  െക എസ മംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി1-7514/2021 29-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   കടതരതി വിേലജില െക എസ പരം കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ജി

േജാർജ്,   എതലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടിയാെൻറ േപരിലള വസ, ബാങ്  സംബനമായ

ആവശ്ങൾകം  യണിയൻ  ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്  വിവിധ     ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് കാരമ േജാർജ് േബാധിപിച അേപക   കടതരതി വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസബീന ഭാര് 40

2 മഹമദ സഫവാൻ പി എസ മകന 10

3 മഹമദ യാസീൻ പി എസ മകന 5

4 അലീമ മാതാവ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാരി ഭാര് 61

2 രാേഗഷ എം മകന 39

3 രശമി (രശമി മരളീധരൻ) മകള 36

4 രാഹൽ എം മകന 32
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

02-2021  -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:സി17515/2021 29-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   കടതരതി വിേലജില പാലകര കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൽേഫാൺസ

ാ േജാസഫ,   കഴിേവലിൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  ടിയാളെട േപരിലള വസ, ബാങ്, എൽ ഐ സി

സംബനമായ ആവശ്ങൾകം മറ് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന  െടറൻസ േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക   കടതരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    12-04-2021-ലം   ഭർതാവ േജാൺ

േജാസഫ    4-5-2004-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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാരമ േജാർജ് ഭാര് 75

2 െഡയസി േജാർജ് മകള 52

3 സിനിേമാൾ േജാർജ് (സിനിേമാൾ സിബി ) മകള 48

4 രാജൻ േജാർജ് മകന 47

5 ജയൻ േജാർജ് മകന 43

6 രജനി േജാർജ് മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െടറൻസ േജാസഫ മകന 48

2 െക ആദർശ േജാസഫ മകന 45
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