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Kottayam District
Vaikom Taluk
NOTICE

21-01-2022

നമര:C1-199/2022

ൈവകം താലകില ടി വി പരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െപാനപന എന. െതേകകളതര,
െചമനതകര, ടി.വി.പരം എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ്, വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ടി വി പരം വിേലജില പേരതനെറ മകന അനീഷ കമാര പി., െതേകകളതര,
െചമനതകര, ടി.വി.പരം, േബാധിപിച അേപക ടി വി പരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-08-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ 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
വിജയമ െപാനപന
2
കസമം
3
അനീഷ കമാര പി.

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
64
42
40

21-01-2022

നമര:C1-202/22

ൈവകം താലകില മാഞര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എന.എ.വരഗീസ നേറാകരിയില, േമമറി
, മാഞര എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ്, ജി.ഐ.എസ.റിടയരെമന് െകയിം, മറ് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മാഞര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േമഴി വരഗീസ,
നേറാകരിയില, േമമറി, മാഞര, േബാധിപിച അേപക മാഞര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ 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
േമഴി വരഗീസ
2
ടിനറ വരഗീസ
3
സിനേറാ വരഗീസ

േപര

നമര:C1-265/22
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
58
30
21
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ൈവകം താലകില വടയാര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സനജ സനീഷ തണികഴി നികരതില,
(മണംപിയില പഴംെപടി) കിഴേകകര എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ്, ഇനഷറനസ െകയിം, മറ് വിവിധ
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വടയാര വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ
സനീഷ റി.വി., തണികഴി നികരതില, (മണംപിയില പഴംെപടി) കിഴേകകര, േബാധിപിച അേപക വടയാര വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാള 2709-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാവ ചിനമകടി ജീവിചിരികനതം പിതാവ മരണെപടിടളതമാണ. ൈ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
സനീഷ റി.വി.
2
ആദിത്ന റി.എസ.
3
അയന റി.എസ.

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകന
മകള

വയസ
41
15
12

22-01-2022

നമര:C1-443/22

ൈവകം താലകില കലേശഖരമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഏലിയാമ ഐസക
ൈതപറമില കലേശഖരമംഗലം എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ് , കടംബെപനഷന കടിശിക തക
ൈകപറനതിനം മറ് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
കലേശഖരമംഗലം വിേലജില പേരതയെട മകള ഹണി ഐസക, െവളയാകടിയില, കലേശഖരമംഗലം, േബാധിപിച
അേപക കലേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. ഭരതാവ ഐസക
21.07.2007ല മരണമടഞിടളതാണ. 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
ൈഷനി ഐസക
2
സൗമി ഐസക
3
ഹണി ഐസക

േപര

നമര:C1-446/22

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള
മകള

വയസ
52
47
44

22-01-2022

ൈവകം താലകില െചമ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െചലപന ഇ.െക. ഏറംകളതില
, ബഹമംഗലം, െചമ് എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ്, എം.എ.സി.റി.യില ഹാജരാകനതിനം മറ് വിവിധ
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചമ് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ,
ഏറംകളതില, ബഹമംഗലം, െചമ്, േബാധിപിച അേപക െചമ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
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നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-12-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ 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
ഉഷ
സൗമ് സി.ഇ.
രമ് േമാള
ധന്
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ഭാര്
മകള
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മകള

വയസ
59
37
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Kottayam District
Vaikom Taluk
NOTICE

13-01-2022

നമര:സി 1 -144/ 2022

ൈവകം താലകില നടവില വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നാരായണൻ ആചാരി കിഴകംേചരി നടവി
ല മറിയിൽ മയരം വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് ടിയാെൻറ േപരിലള വസ, ബാങ് സംബനമായ
ആവശ്ങൾകം ൈവകം ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി നടവില വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രാജമ എം , , േബാധിപിച അേപക
നടവില, െവളർകനം വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന 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
1
2
3
4

േപര
രാജമ എം
േരഖ എൻ
േരണ എൻ
പസാദ എൻ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മകന

വയസ
78
52
50
46

14-01-2022

നമര:സി 1 -9862/ 2021

ൈവകം താലകില കലേശഖരമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പഭാഷണതിലകൻ റി വി
കലേശഖരമംഗലം കരയിൽ തറയിൽ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് ടിയാെൻറ േപരിലള വസ, ബാങ്
സംബനമായ ആവശ്ങൾകം മറ് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
കലേശഖരമംഗലം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സമിത , , േബാധിപിച അേപക കലേശഖരമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-06-2005 -ല
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.
കമ നമര
1
സമിത
2
അന റി പി

േപര

നമര:സി 1 -9871/ 2021

This is a digitally signed Gazette.
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
49
30
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ൈവകം താലകില മാഞര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഷണവിജയൻ എം എൻ േമമറി കരയി
ൽ മതിരകാലായിൽ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് ടിയാെൻറ േപരിലള വസ, ബാങ് സംബനമായ
ആവശ്ങൾകം ടഷറിയിൽ ഹാജരകനതിനമായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മാഞര വിേലജില
പേരതനെറ ഭാര് ഉഷകമാരി ടി എൻ , , േബാധിപിച അേപക മാഞര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-03-2021 -ല 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.
കമ നമര
1
ഉഷകമാരി ടി എൻ
2
വിഷണേദവ എം െക
3
ലക്മിപീയ എം െക

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
54
24
20

10-01-2022

നമര:സി 1-9872/ 2021

ൈവകം താലകില മാഞര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക സി മാതയ മാഞർ കരയിൽ
കണാരപളിൽ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് ടിയാെൻറ േപരിലള വസ, ബാങ് സംബനമായ ആവശ്ങൾകം
േകാടയം അേസ േഹാൾ മാർകിംഗ െസനറിെൻറ റിേടൺ ഫയൽ െചയനതിനം ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി മാഞര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഏലികടി മാതയ , , േബാധിപിച അേപക മാഞര വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 2001-2021 -ല 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.
കമ നമര
1
2
3
4
5

േപര
ഏലികടി മാതയ
പീയ അനിൽ
പവീൺ മാതയ
പീന േജാസഫ
മാതകടി മാതയ

നമര:സി 1 -9245/ 2021

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകള
മകന

വയസ
71
48
45
42
40

13-01-2022

ൈവകം താലകില മളകളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സി െക കാർത്ായനി െപരവ കരയിൽ
കാർതിക നിവാസ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് ടിയാളെട േപരിലള ഭമി, ബാങ് സംബനമായ
ആവശ്ങൾകം ൈവകം സബ ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മളകളം വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ െക എൻ ജനാർദനൻ , , േബാധിപിച
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അേപക മളകളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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
1
െക എൻ ജനാർദനൻ
2
ജിജ െക െജ
3
ജിബ െക െജ

േപര

This is a digitally signed Gazette.
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകന
മകന

വയസ
74
41
39
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Kottayam District
Vaikom Taluk
NOTICE

25-01-2022

നമര:C1-266/2022

ൈവകം താലകില മാഞര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ തങപന പി.ഇ. പാലതിനചിറയില,
മാഞര എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ,ബാങ് മറ് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി മാഞര വിേലജില പേരതനെറ മകന തരണകമാര പി.റി., പാലതിനചിറയില, മാഞര,
േബാധിപിച അേപക മാഞര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-06-2021 -ലം ടിയാന ഭാര് െക.െക.സരളമ 13.04.2019 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
തരണകമാര പി.റി.
2
സവിത പി.റി.

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള

വയസ
43
41

25-01-2022

നമര:C1-204/2022

ൈവകം താലകില മാഞര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീറാം അരവിന്, ശീനിേകതനം, മാഞര
 എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ. ബാങ് സരവീസ ആനകല്ങള, മറ് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മാഞര വിേലജില പേരതനെറ പിതാവ അരവിനകമാര ആര., ശീനിേകതനം,
മാഞര, േബാധിപിച അേപക മാഞര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-08-2021 -ല അവിവാഹിതനായിരിെക മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ പിതാവ
അരവിനകമാര ആര., മാതാവ ഗിരിജാകമാരി പി.ആര എനിവര 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
ഗിരിജാകമാരി പി.ആര.

േപര
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Kottayam District
Vaikom Taluk
NOTICE

27-01-2022

നമര:C1-417/22

ൈവകം താലകില വടേകമറി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എബഹാം ഐേപാര സി ചിറയില
 പതനപര, അകരപാടം, വടേകമറി എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ് , മറ് വിവിധം ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വടേകമറി വിേലജില പേരതനെറ പിതാവ
സി.എ.ഐേപാര, ചിറയില പതനപര, അകരപാടം, വടേകമറി, േബാധിപിച അേപക വടേകമറി വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-11-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
മാതാവ സില എം.ൈസമണ, പിതാവ സി.എ.ഐേപാര എനിവര 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
സി.എ.ഐേപാര

േപര
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പിതാവ

വയസ
83

27-01-2022

നമര:C1-503/2022

ൈവകം താലകില ൈവകം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വരഗീസ എം. േറാസ ഭവന ചകനാട്,
പടിഞാറംേചരി പടിഞാെറ മറി എനയാളെട അവകാശികൾക് വസ, ബാങ് , മറ് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ൈവകം വിേലജില പേരതനെറ മകന േറായ വരഗീസ,
േറാസ ഭവന ചകനാട്, പടിഞാറംേചരി പടിഞാെറ മറി, േബാധിപിച അേപക ൈവകം, കറകചാല വിേലജ
ഓഫീസരമാര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന
14-11-2017 -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
എലസി യ.
2
േറായ വരഗീസ
3
േറാസ വരഗീസ

േപര
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Xncp-Ø¬ ]ckyw
(1)
\º¿ kn1˛6965/2021.

2021 Unkw_¿ 31.

2021 \hw- _ ¿ 23˛mw Xob- X n-bnse tI cf Kk‰v \º¿ 46 - (hm- e yw X, ]m¿ ´v III)
I- Ω o- j - W - t d‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m- K Øn¬ t]Pv \º¿ 13434- ˛ ¬ {]kn- ≤ w sNbv X
]c- k y- Ø n¬ ‘‘sshIw hnt√- P n¬ Xma- k n- ® p- h - c sh A¥- c n- ® p- t ]mb sI. F≥. bXo- { µ- Z mkv
]Sn- ™ m- ‰ pw- t Ncn ]Sn- ™ m- s d apdn- b n¬” F∂Xv ‘‘ssh°w hnt√- P n¬ Xma- k n- ® p- h - c sh
A¥- c n- ® p- t ]mb sI. F≥. bXo- { µ- Z mkv ]Sn- ™ m- ‰ pw- t Ncn ]Sn- ™ m- s d apdn- b n¬ ” F∂pw
‘‘ssh°w k¨ {Sj- d n- b n¬” F∂Xv ‘‘ssh°w k_v {Sj- d n- ” F∂pw ‘‘sshIw hnt√- P n¬
]tc-Xs‚ aI≥ tZh- Z m kv Fw. Un.” F∂X v ‘‘ssh°w hnt√- P n ¬ ]tc- X s ‚ aI≥
tZhm\- µ v , Fw. Un.” F∂pw ‘‘sshIw hnt√- P v Hm^o- k ¿ apJm- ¥ ncw” F∂Xv ‘‘ssh°w
hnt√-Pv Hm^o-k¿ apJm-¥ncw” F∂p w ‘‘Snbm ≥ 6˛5- ˛ 21, `m cy† sN√Ω 25- ˛ 11 - ˛ 2021 ˛epw
ac-W-s∏-´-Xmbpw” F∂Xv ‘‘Snbm≥ 6˛5-˛2021˛epw `mcy† sN√Ω 25-˛11-˛2014-˛epw ac-W-s∏-´-Xmbpw”
{Ia\º¿ (1) tZh-Zmkv, Fw. Un. aI≥ 45 hb v F∂Xv {Ia-\-º¿ 1 tZhm-\µv, Fw. Un. aI≥
45 hbkv F∂pw Xn-c pØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.
(2)
\º¿ kn1˛6469/2021.

2022 P\p-hcn 13.

9˛11˛ 2021˛mw Xob- X n- b nse tIc f Kk‰v \º¿ 44˛ ¬ (hm- e yw X , ]m¿ ´v III)
I- Ω o- j - W - t d‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m- K Øn¬ t]Pv \º¿ 11223- ˛ ¬ {]kn- ≤ - s ∏- S p- Ø nb
]c-ky-Øn¬ ‘‘`mcy t{]a B¿. \mb¿ 2˛5-˛2017-˛¬ ac-W-s∏´p” F∂-Xv ‘‘`mcy t{]a B¿. \mb¿
2˛3-˛2017-˛¬ ac-W-s∏´p-” F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-XmWv.
(3)
\º¿ kn1˛6292/2021.

2022 P\p-hcn 14.

23˛11˛ 2021˛mw Xob- X n- b nse tIc f Kk‰v \º¿ 46˛ ¬ (hm- e yw X , ]m¿ ´v III)
I- Ω o- j - W - t d‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m- K Øn¬ t]Pv \º¿ 13437- ˛ ¬ {]kn- ≤ - s ∏- S p- Ø nb
]c- k y- Ø n¬ ‘‘ssh°w Xmeq- ° n¬ Ipe- t i- J - c - a w- K ew hnt√- P n¬ Xma- k n- ® p- h - c th” F∂- X v
‘‘ssh°w Xmeq-°n¬ tImX-\-√q¿ hnt√-Pn¬ Xma-kn-®p-h-c th-” F∂pw ‘‘]tc-Xs‚ `mcy h’Ω
tPmk^v t_m[n- ∏ n® At]£ Ipe- t i- J - c - a w- K ew hnt√Pv Hm^o- k ¿ apJm- ¥ ncw” F∂Xv
‘‘]tc- X s‚ `mcy h’Ω tPmk^v t_m[n- ∏ n® At]£ tImX- \ - √ q¿ hnt√Pv Hm^o- k ¿
apJm-¥ncw” F∂pw XncpØn hmbn-t°-≠-XmWv.
Xmeq-°m-^o-kv,
ssh°w.

(H∏v)
Xl-io¬Zm¿.
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