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NOTICE

 
നമര:ബി1-9196/2021 07-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   െപരമായികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകികടിയമ അനിതാഭവന,

മര്ാതരത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമായികാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിലകമാര.ബി, അനിതാഭവന, മര്ാതരത്,

േബാധിപിച അേപക   െപരമായികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  . 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:ബി1-11447/2021 07-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   വിജയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനനനായര സി.ആര പലാപളളില

 പതനപരയല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിജയപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതികമാരി സി.ആര, പലാപളളില പതനപരയല,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  . 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:ബി1-10134/2021 07-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത ബി മകള 54

2 അജിത ബി മകന 50

3 അനിലകമാര ബി മകന 49

4 അഞ ബി നായര മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനിയമ മാതാവ 85

2 സതികമാരി സി.ആര ഭാര് 61

3 രഞിത് രവീനനനായര മകന 33

4 ഇന ആര നായര മകള 29
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 േകാടയം താലകില   േകാടയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിന െക വി കനത്വീടില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടയം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി ബിന.െക.വി, കനത്വീടില, േബാധിപിച അേപക   േകാടയം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  . 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:ബി1-10044//2021 07-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   ആർപകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആശ തഴകല േജകബ

വിരതിപറമില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആർപകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ റിജി സിറിയക, വിരതിപറമില, േബാധിപിച അേപക

 ആർപകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .  ൈ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. 

 
നമര:B1 10305/2021 07-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   െപരമായികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ നായർ െക പി

പൗർണമിവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമായികാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിത എം എസ , പൗർണമിവീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   െപരമായികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  . 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന.െക.വി സേഹാദരി 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റിജി സിറിയക ഭരതാവ 45

2 േജായല േജകബ റിജി മകന 13

3 ജവല ടീസ റിജി മകള 11

18442 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
നമര:B1 11426/2021 07-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   പതപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയപകാശ പി എസ  പായികാട്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പിയേമാൾ പി പി , പായികാട് , േബാധിപിച അേപക   പതപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാവ ജീവിചിരിപണ്.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 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. 

 
നമര:B1 11385/2021 07-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   മണരകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈലജ  ചാേകാ  പാറയിൽ

വടപറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണരകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െഡയിനി സി സി , പാറയിൽ വടപറമിൽ , േബാധിപിച

അേപക   മണരകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .  ൈ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. 

 
നമര:B1 10265/2021 07-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിത എം എസ ഭാര് 50

2 അഞജലി നായർ മകള 30

3 അജിത കഷൻ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതിയമ മാതാവ 78

2 പിയേമാൾ പി പി ഭാര് 39

3 അരവിന് െജ നായർ മകന 19

4 അനപിയ െജ നായർ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഡയിനി സി സി ഭാര് 46

2 െഡറിക് പി ൈലജ മകന 15
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 േകാടയം താലകില   കേരാപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉലഹനാൻ ഐപ്  പതൻപറമിൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കേരാപട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാൺസൺ  പി , പതൻപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   കേരാപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  . 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനമ  കര്ാേകാസ മകള 68

2 സരളമ ഉതപ് മകള 65

3 േജാൺസൺ  പി മകന 54
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B1 8387/2021 07-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   പതപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ എം എ  െചമരതിമടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപ അന േജാർജ , െചമരതിമടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  . 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:B1 8626/2021 07-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   േകാടയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ വി ബഞമിൻ  വളഞാറിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േതാമസ ബഞമിൻ , വളഞാറിൽ , േബാധിപിച അേപക   േകാടയം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  . 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:B1 10792/2021 18-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   കമരകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ബി ശശിധരൻ  േവലകടവിൽ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപ അന േജാർജ ഭാര് 47

2 റാനിയ ലിയാ മാതയ മകള 23

3 െടൽവിൻ അലകാണര മാതയ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ പി എ ഭാര് 58

2 ജലിയറ് ആൻ രാജ മകള 31

3 െജയസ  െബൻ രാജ മകന 20
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമരകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമ ശശിധരൻ , േവലകടവിൽ , േബാധിപിച അേപക   കമരകം വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .

 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:E4 1291/2021 07-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   പാമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലൻ സാൻലി  ൈകതകത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാമാടി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ എബിൻ സാൻലി , ൈകതകത് , േബാധിപിച അേപക   പാമാടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  . 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:E4 1291/2021 07-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   പാമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിസി വിൽസൺ  ൈകതകത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാമാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന  എബിൻ സാൻലി , ൈകതകത് , േബാധിപിച അേപക   പാമാടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  . 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമ ശശിധരൻ ഭാര് 62

2 ലക്മി വി ശശിധരൻ മകള 36

3 വിഷ വി എസ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എബിൻ സാൻലി സേഹാദരൻ 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  എബിൻ സാൻലി മകന 36
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ബി3-1896/2021             തീയതി – 22.12.2021 

 
തിരുത്തല് പരസ്യം 

 
 

23.11.2021ലെ 46-ാ ാം നമ്പര് കേരള ഗവണ്ലെന്റ് ഗസ്റ്റ് വ െയം 10,      

പ ര്ട് III േമ്മീഷണകേറ്റ ് ഓഫ് െ ന്ഡ് േവനു വിഭ ഗത്തില് കപജ് 13418-ല് 

പ്രസ്ിദ്ധീേരിച്ച ബി3-1896/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില് പകരതലന്റ കപര ് കജ ണ് പീറ്റര് 

എന്നു കേര്ത്തിട്ടുളളത്ളളത ്റ്റിപലജപപീറ്റര് എന്ന് തിരുത്തി വ യികേണ്ടത ണ്പ 

 
                                                                      (ഒപ്പ)് 
                  തഹസ്ില്ദ ര്, കേ ടയം 
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B1 10267/2021 15-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   പതപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലികമാർ കഷൻ  കാരവളിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ സലി , കാരവളിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പതപളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

10-2011  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B1 10658/2021 14-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   േവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആദർശ കഷൻ  പഴിഞാൽവടേകതിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േവളര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ രാധാകഷൻ പി െക , പഴിഞാൽവടേകതിൽ , േബാധിപിച അേപക   േവളര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-08-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .  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:B1 10687/2021 14-12-2021
 
 േകാടയം താലകില   േവളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം േശാശാമ  പാേറാമാലില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േവളര വിേലജില   പേരതയെട മകന െനബേമാൻ പി െചറിയാൻ , പാേറാമാലില, േബാധിപിച അേപക   േവളര വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ സലി ഭാര് 54

2 അനേമാൾ െക എസ മകള 22

3 അരൺകമാർ െക എസ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകമാരി റി െക മാതാവ 53
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B1 9282/2021 30-11-2021
 
  േകാടയം താലകില   മീനടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിേനായി പി േജകബ  പറപളിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മീനടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അഞ മാതയ ,  പറപളിൽ , േബാധിപിച അേപക   മീനടം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .

  ൈ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. 

 
നമര:B1 9926/2021 30-11-2021
 
  േകാടയം താലകില   േകാടയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െചലമ  മണിഭവനതിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േകാടയം വിേലജില   പേരതയെട മകന സജീവ എം ആർ , മണിഭവനതിൽ , േബാധിപിച അേപക   േകാടയം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലാലേമാൾ സഖറിയ മകള 55

2 ബിജേമാൻ പി െചറിയാൻ മകന 54

3 െനബേമാൻ പി െചറിയാൻ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഞ മാതയ ഭാര് 38

2 െബനിറ സാറാ േജകബ മകള 9

3 െബനറ്  പി േജകബ മകന 7

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാർ െക ആർ മകന 52
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നമര:B1 9692/2021 30-11-2021
 
  േകാടയം താലകില   പതപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാബ െക െക  െകാലാലയൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി സാബ , െകാലാലയൽ , േബാധിപിച അേപക   പതപളി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 സജീവ എം ആർ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമതി  കമാരൻ മാതാവ 81

2 മിനി സാബ ഭാര് 54

3 സന െക സാബ മകള 33

4 മിന െക സാബ മകള 28
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