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Kottayam District

 
Vaikom Taluk

 
NOTICE

 
:സി1-5683/2021 15-09-2021
 
 ൈവകം താലകില   ഉദയനാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേമാദ ആർ വി  രജി ഭവൻ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം വസ,ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഉദയനാപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അശ്തി എ , രജി ഭവൻ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ പിതാവ പി വി വിജയൻ മാതാവ വതല വിജയൻ

എനിവർ ജീവിചിരികന. 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. 

 
:സി1-5889/2021 15-09-2021
 
 ൈവകം താലകില   മടചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ൻ ,ഭാര് സേരാജിനി െക ജി

ആയാകടി കരയിൽ സനി നിലയം വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വസ,ബാങ് സംബനമായ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടചിറ വിേലജില   പേരതരെട  മകള സമ എസ എസ

,മറതിൽ,െവളാേശരികര,കടതരതി  , േബാധിപിച അേപക   മടചിറ കടതരതി വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   05-05-2021,30-12- 2016

എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതരെട 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. 

 
:സി1-6102/2021 15-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അശ്തി എ ഭാര് 38

2 നകത പേമാദ മകള 8

3 നിഹാൽ പേമാദ മകന 1

4 വതല വിജയൻ അമ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനി എസ എസ (സനി രാജൻ) മകള 48

2 സമ എസ എസ മകള 46
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  ൈവകം  താലകില   െവളര വിേലജില  വടകര  കരയിൽ  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  രാജൻ എസ

ൈതപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ,ബാങ് സംബനമായ ആവശ്ങൾകം സൗത് ഇന്ൻ

ബാങിൽ ഹാജാരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിനമായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് കനക രാജൻ , ൈതപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ പിതാവ ശിവനാചാരി ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കനക രാജൻ ഭാര് 43

2 രഞിത് റി ആർ മകന 21

3 രശി റി ആർ മകള 17

4 രമണി ശിവനാചാരി അമ 69
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Kottayam District

 
Vaikom Taluk

 
NOTICE

 
:സി1-6116/2021 15-09-2021
 
 മണാർകാട താലകിൽ മണാർകാട രണ് വിേലജിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് പി എം @ സാബ ക

െ െജ  പാലകാട ജിലയിൽ മണാർകാട താലകിൽ മണാർകാട രണ് വിേലജിൽ  െതങര പി  ഒ,  കിഴകയിൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ,ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്ങൾകം  മറ്  വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടതരതി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ

േജാസഫ പി  എം  ,  പവേകാട്,  കാഞിരതാനം,  േകാതനൂർ  ,  േബാധിപിച  അേപക  േകാതനൂർ,  േപരർ,

കറവിലങാട, കടതരതി, മണാർകാട രണ് വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

പേരതൻ  അവിവാഹിതനം  സനാനരഹിതനം  ആണ.  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം എം േതാമസ സേഹാദരൻ 75

2 േതസ്ാമ കര്ൻ സേഹാദരി 71

3 െസബാസ്ൻ പി എം സേഹാദരൻ 67

4 ഫിേലാമിന വർഗീസ സേഹാദരി 65

5 േജാസഫ പി എം സേഹാദരൻ 61

6 പി എം ജയിംസ സേഹാദരൻ 60
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