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Vaikom Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 1 -6445 / 2021 04-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   മാഞര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം േഗാപകമാരൻ നായർ  മാഞർ

കരയിൽ ലകി നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ .ബാങ് ആവശ്ങൾകം െപൻഷൻ ലഭികനതിന

സബ ടഷറി ,േകാടയത്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാഞര

വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ ജി നായർ , , േബാധിപിച അേപക   മാഞര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില എം േഗാപകമാരൻ നായർ  11-06-

2021 -ലം ഭാര് തങമണി േഗാപകമാർ 4 -5 -2008 -ലം  മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ 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. 

 
നമര:സി 1 -6468 / 2021 04-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   മളകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ കഞപൻ  മളകളം െതേകക

ര കരയിൽ െവണമറം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ ,ബാങ് ആവശ്തിനം ഫാമിലി െപൻഷൻ ലഭികന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളകളം വിേലജില   പേരതനെറ മകള േമരി

വി ഒ , , േബാധിപിച അേപക   മളകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില മറിയാമ കഞപൻ  21-12-2019  -ലം  ഭർതാവ കഞപൻ വളെര മൻപം

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ ജി നായർ മകന 44

2 രേപഷ ജി നായർ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ രാജപൻ മകള 62

2 േജാണി വി ഒ മകന 60

3 ലീലാ ചാേകാ മകള 58

4 േമരി വി ഒ മകള 52

5 ഓമന വി ഒ മകള 50
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നമര:സി 1 -6469 / 2021 04-10-2021
 
 ൈവകം താലകില   നടവിെല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ നായർ പി എൻ  കിഴകംേചര

ി െതേകമറിയിൽ കരയിൽ വളളിവിലാസം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ ,ബാങ് ആവശ്തിനം ൈവകം

ധനലകി ബാങ് ,മറ് ധനകാര്സാപനങൾ എനിവിടങളിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നടവിെല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആർ എൻ പദീപ , , േബാധിപിച അേപക   നടവിെല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

രാധാകഷൻ നായർ 01-05-2021 ലം ഭാര് േപമ ആർ നായർ ൨ -5 -2017 -ലം  മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമംഗല പി മകള 55

2 ആർ എൻ പദീപ മകന 54

3 പി േഹമാറാണി (േഹമാ കഷകമാർ ) മകള 52

09th November 2021Revenue Department11223
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