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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B1 8125/2021 24-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   ആർപകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െജ േജാസഫ  കാരയലല

ആർപകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആർപകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിബിൻ െക േജാസഫ , കാരയലലആർപകര ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -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. 

 
നമര:B1 8857/2021 19-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   േകാടയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ എം റി  േകാങാണർ മരങാട

ിൽ അയർകനം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിസിലി മാതയ , േകാങാണർ മരങാടിൽ അയർകനം

, േബാധിപിച അേപക   േകാടയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021 -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 8326/2021 22-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി ഭാര് 59

2 ബിന െക േജാസഫ മകന 38

3 ബിബിൻ െക േജാസഫ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിസിലി മാതയ ഭാര് 68

2 േതാമസ മാതയ മകന 45

3 െജയസൺ മാതയ മകന 43

4 േജായിസ േതാമസ മകള 41

5 െജയമി മാതയ മകള 39
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 േകാടയം താലകില   പാമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി അമകടിഅമ  ൈകലാസം െവള

ർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാമാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന എ ഗംഗാധരപണികർ , ൈകലാസം െവളർ , േബാധിപിച അേപക   പാമാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-09-2002  -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:B1 10065/2021 22-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   പാമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ എബഹാം  ആലങൽ പാമാട

ി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാമാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമ മാതയ ,  ആലങൽ പാമാടി ,  േബാധിപിച അേപക   പാമാടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

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 9666/2021 18-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   കേരാപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ  മാതയ  ളാകാടർ കേരാപ

ട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കേരാപട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സചിൻ െക മാതയ , ളാകാടർ കേരാപട , േബാധിപിച അേപക   കേരാപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-09-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ നാരായണപണികർ മകന 67

2 എ ഗംഗാധരപണികർ മകന 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമ മാതയ ഭാര് 54

2 പവിൻ പസാദ എബഹാം മകന 30

3 റിയ പസാദ  എബഹാം മകള 24
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നമര:B1 9238/2021 06-10-2021
 
  േകാടയം താലകില   േവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി എബഹാം  പവകളം േവളർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േവളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേവക എബഹാം , പവകളം േവളർ , േബാധിപിച അേപക   േവളര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

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:B1 5176/2021 09-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   പനചികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക  േസാമൻ  ചാനാനികാട 

പനചികാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനചികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനീഷ  കമാർ  എസ , ചാനാനികാട പനചികാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021 -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. 

 
നമര:B1 2793/2021 27-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതമ  മാതയ ഭാര് 63

2  സിേജാ മാതയ മകന 35

3  സചിൻ െക മാതയ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ എബഹാം ഭാര് 82

2 േശാഭന സസൻ  എബഹാം മകള 50

3 വിേവക എബഹാം മകന 49

4 ൈസറ  എബഹാം മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനീഷ  കമാർ  എസ മകന 45

2 അനപ എ എസ മകന 42
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 േകാടയം താലകില   മീനടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞേമാൻ െക െക  ചിരയാടപറമില

മീനടം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മീനടം  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആതിര സി  കഞേമാൻ ,  ചിരയാടപറമിലമീനടം  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ പി െക ഭാര് 50

2 ആതിര സി കഞേമാൻ മകള 24

3 ആര് സി കഞേമാൻ മകള 17
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B1 2226/2021 22-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   കേരാപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഞമ പി റി  ഉറമിൽ കേരാപ

പട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കേരാപട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാളി  െക േജാൺ , ഉറമിൽ കേരാപട, േബാധിപിച അേപക   കേരാപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-12-2020  -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. 

 
നമര:B1 2225/2021 22-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   കേരാപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പി േജാൺ  ഉറമിൽ കേരാപ

ട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കേരാപട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാളി  െക േജാൺ , ഉറമിൽ കേരാപട , േബാധിപിച അേപക   കേരാപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-11-2018  -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 2344/2021 22-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   വിജയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െജ കഷൻകടി  മാങാനം 

അമാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിജയപരം വിേലജില   പേരതയെട മകള കീർതി കഷൻ , മാങാനം അമാടി ,  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാളി  െക േജാൺ മകന 55

2 ജാൻസി  െക േജാൺ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാളി  െക േജാൺ മകന 55

2 ജാൻസി  െക േജാൺ മകള 52
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അേപക   വിജയപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2017  -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:B1 3642/2021 08-11-2021
 
  േകാടയം താലകില   വിജയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ േറാബർട്   നടാേശരി  

െകാചപറമിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിജയപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതമ മാതയ , നടാേശരി െകാചപറമിൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2020  -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 േഹന കഷൻ മകള 48

2 സിതാര കഷൻ മകള 44

3 കീർതി കഷൻ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതമ മാതയ ഭാര് 51

2 േറാബിൻ മാതയ മകന 26
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-2591/2021 25-09-2021
 
  േകാടയം  താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചാതന പാലയാംചാലില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഏറമാനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഭാഷ പി സി, പാലയാംചാലില, േബാധിപിച അേപക   ഏറമാനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

08-2017  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-5835/2021 04-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   അതിരമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.എല ലേകാസ കറകേചരില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അതിരമഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനസി ലേകാസ, കറകേചരില, േബാധിപിച അേപക   അതിരമഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

01-2014  -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. 

 
നമര:ബി3-7002/2021 25-09-2021
 
  േകാടയം താലകില   അതിരമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപംജിത് െക െക കഷഭവന

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അതിരമഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത എസ, കഷഭവന, േബാധിപിച അേപക   അതിരമഴ വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭാഷ പി സി മകന 49

2 സനില പി സി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനസി ലേകാസ ഭാര് 52

2 ആന മരിയ ലേകാസ മകള 16
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2020 -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:ബി3-8518/2021 14-09-2021
 
 േകാടയം താലകില   തിരവാർപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ പതനപരയില എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവാർപ്

വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീകമാര പി ജി, പതനപരയില, േബാധിപിച അേപക   തിരവാർപ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട 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:ബി3-8688/2021 25-09-2021
 
  േകാടയം  താലകില    െചങളം  സൗത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി.െക.സേരനന

  ശീകഷവിലാസം  എന കടി  വീടേപരളള  ഇനപസം എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങളം സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ

സേരനന, ശീകഷവിലാസം എന കടി വീടേപരളള ഇനപസം, േബാധിപിച അേപക   െചങളം സൗത് വിേലജ

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

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത എസ ഭാര് 55

2 ലജിത െക പി മകള 35

3 കവിത െക പി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപകമാര പി ജി മകന 61

2 അനിലകമാര പി ജി മകന 58

3 ശീകമാര പി ജി മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ സേരനന ഭാര് 63

2 താതികടി സേരനന മകള 61
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നമര:ബി3-9202/2021 04-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   മടമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െജ േജാണ െപരവഞികഴിയില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടമലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയാമ േജാണ, െപരവഞികഴിയില, േബാധിപിച അേപക   മടമലം വിേലജ

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

11-1970  -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:ബി3-9260/2021 25-09-2021
 
 േകാടയം താലകില   അതിരമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണ എബഹാം വരകകാലായില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അതിരമഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി േജാണ, വരകകാലായില, േബാധിപിച അേപക   അതിരമഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-9300/2021 25-09-2021
 
 േകാടയം താലകില   അതിരമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ന േതാമസ പഷകത്

കാലായില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അതിരമഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളജി െസബാസ്ന, പഷകത് കാലായില, േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ േജാണ ഭാര് 90

2 േജായി േജാണ മകന 65

3 ലീലാമ േജാബ മകള 63

4 ഏലിയാമ കര്ന മകള 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി േജാണ ഭാര് 53

2 എബിന േജാണ മകന 23

3 അലീന എലസ േജാണ മകള 22

4 അന അലേഫാനസാ േജാണ മകള 18
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021  -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. 

 
നമര:ബി3-9395/2021 04-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   അയനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക േമാഹനന  പാവനാകഴിയില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അയനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സകമാരി േമാഹനന, പാവനാകഴിയില, േബാധിപിച അേപക   അയനം വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-9468/2021 25-09-2021
 
 േകാടയം താലകില   അയനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക വാസേദവനനായര കണാട്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അയനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശീേദവി  സി,  കണാട്,  േബാധിപിച അേപക   അയനം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2020 -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 േമാളജി െസബാസ്ന ഭാര് 49

2 േഡാണ െസബാസ്ന മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകമാരി േമാഹനന ഭാര് 60

2 ജയശീ രാേജഷ മകള 37

3 േജ്ാതിലകി പി എം മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി സി ഭാര് 58

2 േദവപസാദ വാസേദവന മകന 36

3 അനനസര് വി മകന 31
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B1 7033/2021 27-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   വിജയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീഷ വി ആർ  വടകേനൽ 

വടവാതർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിജയപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനപ െസബാസ്ൻ ,  വടകേനൽ വടവാതർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2017 -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. 

 
നമര:B1 11553/2021 27-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   പാമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാരി അനിൽ  താമരകളം

പാമാടി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പാമാടി  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അനിൽകമാർ റി  എസ ,  താമരകളംപാമാടി   ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021 -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:B1 9978/2021 27-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   േവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലാല മാതയ  ഇലികൽചിറയിൽ േവളർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനപ െസബാസ്ൻ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ റി എസ ഭരതാവ 49

2 ഐശ്ര് വി മകള 20

3 അശ്ിൻ റി എസ മകന 15
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േവളര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െമയബ സഖറിയ , ഇലികൽചിറയിൽ േവളർ , േബാധിപിച അേപക   േവളര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-12-2019  -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:ബി3-2228/2021 01-12-2021
 
  േകാടയം  താലകില   മടമലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  എം  െചറിയാന ചാമകാട്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടമലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സി തമ െചറിയാന, ചാമകാട്, േബാധിപിച അേപക   മടമലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2020 -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:ബി3-10657/2021 01-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   ഏറമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എന േഗാവിനന നായര അശ്ത

ി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഏറമാനര വിേലജില   പേരതനെറ മകെന ഭാര് പീതി ആര, അശ്തി,  േബാധിപിച അേപക   ഏറമാനര വിേലജ

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

06-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാതയ  സഖറിയ മകന 43

2 െമയബ സഖറിയ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ െചറിയാന ഭാര് 83

2 ഷാബ െചറിയാന മകന 60

3 സി തമ െചറിയാന മകന 58

4 ആഷ എബഹാം മകള 56

5 ഉഷ കര്ന മകള 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി3-10786/2021 26-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   മടമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി അനിലകമാര പാലതാറില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടമലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഞ, പാലതാറില, േബാധിപിച അേപക   മടമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫിക

ററ 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. 

 

1 ഗീതാ കമാരി ജി മകള 54

2 പീതി ആര (പേരതനായ മകന ജി.േഗാപകമാറിെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 45

3 ജയകമാരി ജി മകള 50

4 കഷപിയ (പേരതനായ മകന ജി.േഗാപകമാറിെന മകള) പൗതി 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞ ഭാര് 44

2 നനന അനിലകമാര മകള 16

3 ഭാസരാംഗി മാതാവ 85
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B1 11500/2021 27-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   െപരമായികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ഷാജഹാൻ ചാതകളം 

െപരമായികാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െപരമായികാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  റസീന എൽ ,  ചാതകളം െപരമായികാട,

േബാധിപിച അേപക   െപരമായികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ ജീവിചിരിപണ്.   ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 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. 

 
നമര:B1 5741/2021 27-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   അയർകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തിവികമൻ നായർ  നീറികാട

അയർകനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അയർകനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീനാഥ  വികം , നീറികാടഅയർകനം , േബാധിപിച

അേപക   അയർകനം വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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:B1 11089/2021 27-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ബീവി മാതാവ 64

2 റസീന എൽ ഭാര് 38

3 മഹമദ ഹർഷാദ മകന 13

4 ഇൻഷാ െഷഹസീൻ മകള 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ എം ജി മാതാവ 97

2 ബീന വികം ഭാര് 59

3 ശീനാഥ  വികം മകന 33
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  േകാടയം  താലകില    വിജയപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാപിനാഥൻ  നായർ

ശാനിനിവാസിൽ  മാങാനം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിജയപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബി ശാനകമാരി , ശാനിനിവാസിൽ 

മാങാനം ,  േബാധിപിച അേപക   വിജയപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021 -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 3972/2021 27-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   പാമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ വി െക  വടേകടത് െവള

ർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാമാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജമ  റി ജി , വടേകടത് െവളർ , േബാധിപിച അേപക   പാമാടി വിേലജ

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

02-2021  -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 8359/2021 27-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   കമരകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിത വി െക  ഈരമറതിൽ കമരക

ം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമരകം വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിന െക പരേഷാതമൻ , ഈരമറതിൽ കമരകം , േബാധിപിച അേപക

കമരകം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021  -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 ബി ശാനകമാരി ഭാര് 80

2 സനിൽകമാർ പി ജി മകന 53

3 സേരഷകമാർ  പി ജി മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ  റി ജി ഭാര് 63

2 ചിലങ പണികർ മകള 20

07th December 2021Revenue Department15555
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജേമാൻ െക പി മകന 54

2 ബിനി ധനഞജയന മകള 51

3 ബിന െക പരേഷാതമൻ മകള 48
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