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Kottayam District

 
Vaikom Taluk

 
NOTICE

 
:സി 1 -5658/ 2021 07-09-2021
 
 ൈവകം താലകില   മളകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലകാണർ വി എസ  കീഴർ കരയിൽ

,േവഴപറമിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,വസ ,വാഹന ഉടമസത മാറനതിനം  മറ്  വിവിധ

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

േജാബി മാതയ  , േബാധിപിച അേപക   മളകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില .

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 1 -3239/ 2021 13-09-2021
 
  ഇടകി  ജിലയിൽ  െവളിയാമറം  ഗാമപഞായതിൽ പമാലകരയിൽ  െപായപറം  വീടിൽ      താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   ലീലാമ  റി   ഡി  ,േജാർജ്  പി  വി    എനിവരെട  അവകാശിക്   ബാങ്,വസ  സംബനമായ

ആവശ്ങൾകം െപൻഷൻ കടിശിക ലഭികനതിന ഉഴവർ ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് വിവിധ ആവശ്ങൾകമായി

ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട  മകന ലിേജാ േജാർജ് (േജാേമാൻ േജാർജ്

),  െപായപറം ,വാകാട  കര  ഞീഴർ വിേലജ ,  േബാധിപിച അേപക ഞീഴർ ,ഏറമാനർ    വിേലജ ഓഫീസരമാർ

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില   ലീലാമ റി  ഡി  01-06-

2020 -ല മരണെപടതായം ഭർതാവ േജാർജ് പി വി വളെര മമം മരണെപടിടളതാെണനം  പേരതരെട  നിയമനസത

അവകാശിയായി താെഴ പറയന ഒരാൾ   മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ലീലാമ റി  ഡി യെട മാതാപിതാകളായ

ദാനിേയൽ ,ഏലിയാമ എനിവരം േജാർജ് പി വി യെട മാതാപിതാകളായ ഔേസഫ ,േതസ് എനിവരം ജീവിചിരിപില .

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 1 -5454/ 2021 06-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാബി മാതയ ഭാര് 46

2 എമി അലകസ മകള 17

3 എഡവിൻ അലകസ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിേജാ േജാർജ് (േജാേമാൻ
േജാർജ് )

മകന 48
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 ൈവകം താലകില   ഉദയനാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിർമല വി  കിഴകംേചരി വടേകമറ

ി കരയിൽ ,നികർതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ,ബാങ് സംബനമായ ആവശ്ങൾകം മറ് വിവിധ

ആവശ്ങൾകം ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന അനീഷ എസ ,

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

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ  10-05-2021  -ലം  ഭർതാവ  െക  സഗണൻ  22  -7  -2012  -ലം

മരണമടഞിടളതാെണനം  പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 1 -5682/ 2021 06-09-2021
 
 ൈവകം താലകില   മടചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലകസ മാതയ  ആയാംകടി കരയിൽ

െവടിയാപളിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ ,ബാങ്  സംബനമായ ആവശ്ങൾകം മറ്  വിവിധ

ആവശ്ങൾകമായി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടചിറ വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് േമരികടി അലകസ   േബാധിപിച അേപക   മടചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 1 -6029/ 2021 07-09-2021
 
 ൈവകം താലകില   േകാതനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമയമ അലകസ @ േമയാമ ഷ

ാജി   േകാതനൂർ കരയിൽ ,പലാനപളിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വസ,  ബാങ്  സംബനമായ

ആവശ്ങൾകം ആശിതനിയമനം ലഭികനതിനം മറ് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാതനൂര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഷാജി പി റി , േബാധിപിച അേപക   േകാതനല

ൂര, ഒണംതരത്  വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാവ ഏലിയാമ ചാണി ജീവിചിരിപണ്. പിതാവ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽകമാർ എസ മകന 50

2 അനീഷ എസ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി അലകസ ഭാര് 67

2 ബിബിൻ വി അലകസ മകന 36

3 േറാസമി വി അലകസ മകള 34
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മരണെപടിടളതാണ.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

്  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 ഷാജി പി റി ഭരതാവ 60

2 ൈഷമ ഷാജി മകള 32

3 േരഷ ഷാജി മകള 26

4 േറാം ഷാജി മകന 25
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