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Kottayam District
Vaikom Taluk
NOTICE

31-01-2022

നമര:C1-504/2022

ൈവകം താലകില നടവിെല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സേരനനാഥ ബാനരജി ആനനഭവന,
കിഴകംേചരി വടേകമറി, നടവില, ടിയില ടിയാന ഭാര് ആനനവലി എനിവരെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ്, െപനഷന
ആനകല്ം, േകാടയം ഡി.എം.ഒ.ഓഫീസില ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
നടവിെല വിേലജില പേരതനെറ മകള പമീള, ആനനഭവന, കിഴകംേചരി വടേകമറി, നടവില, േബാധിപിച അേപക
നടവിെല, കലേശഖരമംഗലം,തണീരമകം െതക്, കറവിലങാട വിേലജ ഓഫീസരമാര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി സേരനനാഥ ബാനരജി 24-04-1995 -ലം ഭാര്
ആനനവലി 08-01-2021 ലം മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതരെട 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
1
2
3
4
5
6
7

േപര
ജയമ
ജയപകാശ
ഗിരിജ
ഗീത
ഷാജി
സാബ
പമീള

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന
മകള
മകള
മകന
മകന
മകള

വയസ
75
73
71
69
67
64
62

29-01-2022

നമര:C1-552/2022

ൈവകം താലകില വടേകമറി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീകമാര റി.ആര. െവളാംപറമത്,
വടേകമറി എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ്, േകാപേററീവ ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വടേകമറി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി എസ.െക., െവളാംപറമത്,
വടേകമറി, േബാധിപിച അേപക വടേകമറി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പിതാവ രാമകഷപിള മരണമടഞിടളതം
മാതാവ ആനനവലിയമ 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.
കമ നമര

േപര
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1
2
3

ശീേദവി എസ.െക.
യദ ശീകമാര
ആനനവലിയമ

ഭാര്
മകന
മാതാവ

48
25
80

29-01-2022

നമര:C1-569/2022

ൈവകം താലകില െവചര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വി.െക.േബാസ വിളങാട്, ഇടയാഴം
എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ്, കാറിെന ഉടമസാവകാശം മാറനതിന ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െവചര വിേലജില പേരതനെറ മകന അജയ േബാസ വി., വിളങാട്, ഇടയാഴം,
േബാധിപിച അേപക െവചര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-04-2021 -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.
കമ നമര
1
മിനി േബാസ
2
അജയ േബാസ വി.
3
വിജയ േബാസ വി.

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
52
30
28

29-01-2022

നമര:C1-642/2022

ൈവകം താലകില ഉദയനാപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രേമശന എം.വി. ൈചതം വീടില,
ഇരമഴികര എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ്, െപനഷന ആനകല്ം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഉദയനാപരം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഡി േബബി ശശികല, ൈചതം വീടില,
ഇരമഴികര, േബാധിപിച അേപക ഉദയനാപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-03-2021 -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.
കമ നമര
1
ഡി. േബബി ശശികല
2
ചിന രേമശ
3
ചിത രേമശ

േപര

നമര:C1-676/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
60
29
25

29-01-2022

ൈവകം താലകില കടതരതി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അനിയന റി.സി. േതാപില,
കടതരതി എനയാളെട അവകാശികൾക് വസിത, ബാങ്, ആശിതനിയമനം, മരണാനനര ആനകല്ം ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കടതരതി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് പലരിേമാള
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എസ., േതാപില, കടതരതി, േബാധിപിച അേപക കടതരതി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന പിതാവ െചലപന
മരണെപടിടളതം മാതാവ സരസമ റി.പി.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.
കമ നമര
1
പലരിേമാള എസ.
2
പജാേമാള റി.എ.
3
സരസമ റി.പി.

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മാതാവ

വയസ
44
19
78

31-01-2022

നമര:C1-678/2022

ൈവകം താലകില ഞീഴര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പസീന സജി കഴിെകാമില, മരേങാലി
, ഞീഴര എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ്, വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ഞീഴര വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ സജി െക.െക., കഴിെകാമില, മരേങാലി, ഞീഴര,
േബാധിപിച അേപക ഞീഴര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാള 21-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാവ കമലവം പിതാവ അപകടന െക.യം
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
1
സജി െക.െക.
2
അനന എസ.െക.
3
അഭിജിത് സജി

േപര
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Xncp-Ø¬ ]ckyw
\º¿ kn1˛6370/2021.

2022 P\p-hcn 18.

2021 \hw- _ ¿ 23˛- m w Xob- X n- b nse tIcf Kk‰v \º¿ 46- ˛ ¬ (hmeyw X, ]m¿´v ˛ III)
I-Ωo-j -W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 13438-˛¬ {]kn≤oI-c n® ]c-ky-Øn¬
‘‘Pm≥kn AK-Ãy≥ aIƒ 40’’ F∂Xv ‘‘Pn≥kn AK-Ãy≥ aIƒ 40’’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.
Xmeq-°m-^o-kv,
ssh°w.

(H∏v)
Xl-io¬Zm¿.
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