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NOTICE

 
:സി 2-6275/ 2021 07-09-2021
 
 മീനചില താലകില   ളാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ ഫിലിപ്  പയപാർ കരയിൽ െകാചയ

ൻ കനാൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   , േബാധിപിച അേപക   ളാലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -5913/ 2021 08-09-2021
 
 മീനചില താലകില  േമലകാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഐ കമാരൻ  േമലകാവ കരയിൽ

പാണികാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി േബാധിപിച അേപക േമലകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -6462/ 2021 07-09-2021
 
  മീനചില താലകില  തീേകായി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ പി  െക ,കമലാകി

തീേകായി കരയിൽ േപരേശരിൽ വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി േജാസഫ ഭാര് 53

2 േഡാണാ മരിയ ബിജ മകള 21

3 ഡാർവിൻ ബിജ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാമതി കമാരൻ ഭാര് 81

2 അജിതകമാർ  െക മകന 56

3 ബിന പി െക മകള 53

4 അനപ അജിത മകള 50
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    , േബാധിപിച അേപക   തീേകായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ   19-11-2013, 26 -01 -2020  എനീ

തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ 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 2 -6595/ 2021 14-09-2021
 
 മീനചില താലകില   െവളിലാപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിന വർഗഗീസ  െകാണാട

കരയിൽ  തമകേനൽ  വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     േബാധിപിച  അേപക   െവളിലാപിളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ   18-02-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട 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 േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -6594/ 2021 14-09-2021
 
 മീനചില താലകില   ഈരാറേപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻ പി എം  െതേകകര

കരയിൽ  േപഴങൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േബാധിപിച അേപക   ഈരാറേപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 സജീവ മാധവൻ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന സഖറിയാസ ഭരതാവ 38

2 റയാൻ റി ബിന മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസത് ഭാര് 54

2 സിനി ഹൈസൻ മകള 32

3 സിജ ഹൈസൻ മകന 28

4 അജമൽ ഹൈസൻ മകന 25

5 ൈസനബ അമ 76
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:സി 2 -6536/ 2021 13-09-2021
 
 മീനചില താലകില   കടപാമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീതാംബരൻ (അയപൻ പീതാംബരൻ

) വയലാകരയിൽ പതൻപരയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േബാധിപിച അേപക   കടപാമറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 2 -6596/ 2021 13-09-2021
 
  മീനചില താലകില   കടനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എൻ േസാമൻ  വീടിൽ കടനാട

കരയിൽ പതിയാമഠതിൽ  വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േബാധിപിച അേപക   കടനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 2 -6717/ 2021 16-09-2021
 
  മീനചില താലകില   മീനചില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി  േഗാപാലകഷണൻ െചടിയാർ

െപരിങാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക   മീനചില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി പീതാംബരൻ ഭാര് 78

2 ൈശലജ പി പി മകള 51

3 അനിൽകമാർ പി പി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി പിബി ഭാര് 57

2 അനപിയ എസ മകള 28

3 ബിനപിയ േസാമൻ മകള 24
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:സി 2 -6649/ 2021 16-09-2021
 
 മീനചില താലകില   ഇലയാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ േജാൺ  ആണർ കരയിൽ നിധീര

ി വളിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി േബാധിപിച അേപക    ഇലയാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -6652/ 2021 16-09-2021
 
  മീനചില താലകില   ളാലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഡാമിനിക  െവളാപാട കരയിൽ

വാഴയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േബാധിപിച അേപക   ളാലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മായാ േഗാപാലകഷണൻ ഭാര് 70

2 പീത സഭാഷ കമാർ മകള 45

3 രാേജഷ ജി മകന 43

4 രാഹൽ ജി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത ബാബ ഭാര് 46

2 സഞ ബാബ േജാൺ മകന 20

3 േസാന ബാബ േജാസഫ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ േജകബ് ഭാര് 40

2 ബിനിയ ആനേജകബ മകള 13

3 ഫാനസിയ ആന േജകബ മകള 10

4 മറിയാമ സിറിയക ഭാര് 71

5 േസാജ സാജൻ വർഗീസ മകള 53

6 േസാണി സിറിയക മകന 50

7 െസബാസ്ൻ സിറിയക മകന 45

19th October 2021Revenue Department8425
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:സി 2 -6651/ 2021 16-09-2021
 
  മീനചില താലകില ളാലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിലാൽ ഡി  െവളാപാട കരയിൽ

െകാണാട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   , േബാധിപിച അേപക ളാലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -6650/ 2021 16-09-2021
 
 മീനചില താലകില   െവളിലാപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജഗദമ റി ആർ  ഏഴാേചരി

കരയിൽ  ജയഹിന്  ഭവനിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   , ഏഴാേചരി കരയിൽ ജയഹിന് ഭവനിൽ േബാധിപിച അേപക   െവളിലാപിളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     13-12-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീേദവി മകള 60

2 അനിത ജി നായര മകള 56

3 സേനാഷ എന മകന 52

4 െക ജി ഭവാനിയമ അമ 84

5 അംബികാേദവി ജി എസ ഭാര് 61

6 സൗമ് െക എം മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി െക േകാമൻനായർ ഭരതാവ 82

2 വി െക ലതാകമാരി മകള 50

3 ഗീത രേമഷ മകള 51

8426 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -6552/ 2021 13-09-2021
 
 മീനചില താലകില   പലിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകമാർ െക െക  അരണാപരം

കരയിൽ ,കളതിനാൽപാറയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േബാധിപിച അേപക   പലിയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-02-2015 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 2 -6400/ 2021 07-09-2021
 
 മീനചില താലകില   േമലകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമലകാവ കരയിൽ ,ഇലികെതാടിയി

ൽ വീടിൽ വർഗീസ ഇ പി, േമരി വർഗീസ   എനിവരെട   അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി, േബാധിപിച അേപക      േമലകാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  വർഗീസ ഇ പി, േമരി വർഗീസ എനിവർ

യഥാകമം   11-11-2017, 14 -09 -2003 എനീ തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശിയായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 ശാന േദവകമാർ ഭാര് 67

2 െക െക വിേനാദ മകന 47

3 വിന േദവകമാർ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗസ േമരി വർഗീസ മകള 26
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