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Kottayam District
Vaikom Taluk
NOTICE

09-02-2022

നമര:C1-989/2022

ൈവകം താലകില കലേശഖരമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജിതിന എം.ഡി. ദിലീപഭവനം,
മറവനതരത്, കലേശഖരമംഗലം എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ്, വാഹനതിെന ഉടമസാവകാശം
മാറനതിന ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കലേശഖരമംഗലം വിേലജില
പേരതനെറ മാതാവ ജയ, ദിലീപഭവനം, മറവനതരത്, കലേശഖരമംഗലം, േബാധിപിച അേപക കലേശഖരമംഗലം,
െചമ് വിേലജ ഓഫീസരമാര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ ജയയം പിതാവ ദിലീപ എനിവര ജീവിചിരികന.
ൈ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
1
2
3
4

േപര
സ്ാതി െക.എസ.
ദിയ ജിതിന
ജിസ്ന ജിതിന
ജയ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മാതാവ

വയസ
28
9
6 മാസം
50

09-02-2022

നമര:C1-1055/2022

ൈവകം താലകില മടചിറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചാേകാചന കര്ന, ടിയാന ഭാര് േമരികട
ി ചാേകാചന, െകാടികതിയില, മധരേവലി, മടചിറ എനിവരെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ് , െപനഷന
സംബനമായ ആവശ്ങളകം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മടചിറ
വിേലജില പേരതരെട മകന സിറില പതാപ െകാടികതിയില, െകാടികതിയില, മധരേവലി, മടചിറ, േബാധിപിച
അേപക മടചിറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടി ചാേകാചന കര്ന 23-07-2016 -ലം േമരികടി ചാേകാചന 15-08-2013ലം 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
േപര
1
സിറില പതാപ െകാടികതിയില
2
െകാടികതിയില െബറ്സി െക.ചാേകാചന
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3

ബാസി ലിേജാ

മകള

40

09-02-2022

നമര:C1-1073/2022

ൈവകം താലകില െവളര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഗാപിനാഥന മാളിേയകല വീടില, വടക
ര കര, െവളര വിേലജ എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ്, മറ് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െവളര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രാജമ, മാളിേയകല വീടില, വടകര കര,
െവളര വിേലജ, േബാധിപിച അേപക െവളര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-05-2003 -ലം ടിയാെന മകന സേജഷ എം. 29.11.2019ലം
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില ൈമനര താെഴയള ലിസില കമ നമര 6 നെറ സംരകണതിലാണ.
അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് 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
8

േപര
രാജമ
എം.റി.സജീവ
സജിത ഹരിദാസ
സനേമാന ജി.
സിജ േഗാപിനാഥന
ജിനസി
ഗൗരിനന എം.എസ.
ശീനന് എം.എസ.

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകന
മകള
മകെന ഭാര്
പൗതി
പൗതൻ

വയസ
73
52
49
47
40
42
10
06

09-02-2022

നമര:C1-1138/2022

ൈവകം താലകില മടചിറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജാസഫ സി.പി. െചരവനകാലായില,
കപികാട, മടചിറ എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ് , വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മടചിറ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് അനമ പി.പി, െചരവനകാലായില,
കപികാട, മടചിറ, േബാധിപിച അേപക മടചിറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില
അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ് 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
അനമ പി.പി.
2
േജാമിന േജാസഫ
3
അനിറ േജാസഫ

േപര

നമര:C1-1176/2022
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ൈവകം താലകില വടയാര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െജ.േജാരജ് നിലംനികരത് വീടില,
തലേയാലപറമ് , വടയാര വിേലജ എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ് , വിവിധം ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വടയാര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േസാഫി േജാരജ്,
നിലംനികരത് വീടില, തലേയാലപറമ്, വടയാര വിേലജ, േബാധിപിച അേപക വടയാര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-05-2018 -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
2
3
4

േപര
േസാഫി േജാരജ്
ലിജി ആനണി
ലിനസി എന.ജി.
െജനസി. എന.ജി.
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Kottayam District
Vaikom Taluk
NOTICE

15-02-2022

നമര:C1-1246/2022

ൈവകം താലകില ടി വി പരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാജ െക. കാകനാട് വീടില,
െചമനതകര, ടി.വി.പരം എനയാളെട അവകാശികൾക് െക.എസ.ആര.ടി.സി.യില നിനള ആനകല്ം
ലഭികനതകിനം വസ, ബാങ്, വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ടി വി
പരം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന െക.െക., കാകനാട് വീടില, െചമനതകര, ടി.വി.പരം, േബാധിപിച അേപക
ടി വി പരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന പിതാവ െക.െക.കടപന മരണെപടിടളതം മാതാവ
ജീവിചിരികനതമാണ. ൈ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
1
2
3
4
5

േപര
േശാഭന െക.െക.
അന െക.ആര.
ആനന് െക.ആര.
ആേരാമല െക.ആര.
ആനനവലി

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകന
മാതാവ

വയസ
53
25
19
15
72

15-02-2022

നമര:C1-1304/2022

ൈവകം താലകില മടചിറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ റി.എഫ.ചാേകാ േതനമാകില, മടചിറ,
ടിയാന ഭാര് േതസ്ാമ ചാേകാ എനിവരെട അവകാശികൾക് േറാഡ വികസനം സംബനിച് നഷപരിഹാരം
ലഭികനതിനം വസ, ബാങ്, വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മടചിറ
വിേലജില പേരതരെട മകള വിലസമ േജകബ, േതനമാകില, മടചിറ, േബാധിപിച അേപക മടചിറ വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി റി.എഫ.ചാേകാ 1704-1999ലം ടിയാന ഭാര് േതസ്ാമ ചാേകാ 01.09.2010ലം 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
വിവിഷ േജകബ
2
വിലസമ േജാകബ

േപര
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15-02-2022

നമര:C1-1247/2022

ൈവകം താലകില നടവിെല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക.എന.രവീനനാഥന നായര
 ശീനിവാസ വീടില, പടിഞാറംേചരി വടേകമറി, നടവില എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ്, വിവിധം
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി നടവിെല വിേലജില പേരതനെറ മകള
ശീേദവി ആര., ശീമംഗലത്, പടിഞാറംേചരി വടേകമറി, നടവില, േബാധിപിച അേപക നടവിെല വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-11-2019 -ലം
ടിയാന ഭാര് ബി.സരസ്തിയമ മനപിനാെലയം 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
ശീേദവി ആര.
2
ശീലത ആര.
3
ശീകാന് ആര.

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള
മകന

വയസ
50
48
45

15-02-2022

നമര:C1-1284/2022

ൈവകം താലകില കലറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സശീല വടേക മകേളല, കലറ എനയാളെട
അവകാശികൾക് എസ.ബി.ഐ.കലറ ശാഖയില ഹാജരാകനതിനം വസ, ബാങ് , വിവിധം ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കലറ വിേലജില പേരതയെട മകന മനീഷ വി.ആര., വടേക
മകേളല, കലറ, േബാധിപിച അേപക കലറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-03-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരപിപില.
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

േപര
എ.വി.രാജന
അമിളി
അനീഷ വി.ആര
മനീഷ വി.ആര
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kn1þ8938/2021

2022 s^{_p-hcn 16

Xncp-¯Â ]c-kyw
2022 P\p-hcn 11þmw Xob-Xn-bse se tIcf Kh.Kk-äv \¼À 2 Â
]mÀ«v III bnÂ I½o-j-W-tdäv Hm^v em³Uv dh\yq hn`m-K-¯nÂ t]Pv \¼À
1398, 1399 F¶n-h-bnÂ {]kn-²o-I-cn¨ taÂ \¼À ]c-ky-¯nÂ “sh¨qÀ
hntÃ-PnÂ Xma-kn-¨p-h-csh A´-cn-¨p-t]mb ]n hn ]oXmw-_-c³ F¶Xv
]n ]n ]oXmw-_-c³” F¶v Xncp¯n hmbn-t¡--Xm-Wv.

Xmeq¡v Hm^okv ssh¡w

This is a digitally signed Gazette.
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(H-¸v)
Xl-knÂZmÀ, ssh¡w
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\¼À þkn1þ8293/2021

2022 s^{_p-hcn 19

Xncp-¯Â ]c-kyw
11/01/2022

Xob-Xn-bse

tIcf

Kh.Kk-äv

\¼À

2

Â

(hmeyw XI, ]mÀ«v III) I½o-j-W-tdäv Hm^v em³Uv dh\yq hn`m-K-¯nÂ t]Pv
1387, 1388 Â {]kn-²w sNbvXv h¶ ]c-ky-¯nÂ Ah-Im-in-I-fnÂ {Ia \¼À
“ 4. \mcmbW³ (a-c-W-s¸« aI-fpsS `À¯mhv)
5. inh-{]-kmZv (a-c-W-s¸« aI-fpsS aI³)
6. lcn-{]-kmZv (a-c-W-s¸« aI-fpsS aI³) ”
F¶-Xn\p ]Icw
“ 4. \mcmbW³ Fw BÀ þ a-c-W-s¸« aI-fpsS `À¯mhv þ 51
5. inh-{]-kmZv Fw F³ þ a-c-W-s¸« aI-fpsS aI³ þ 18
6. lcn-{]-kmZv Fw F³ þ a-c-W-s¸« aI-fpsS aI³ þ 16 ”
F¶v Xncp¯n hmbn-t¡--Xm-Wv.

Xmeq¡v Hm^okv, ssh¡w

(H-¸v)
Xl-knÂZmÀ
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