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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -6964 / 2021 25-09-2021
 
  മീനചില താലകില   കാണകാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക രാഘവൻ , കാളികാവ

കരയിൽ  കിഴേകടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാണകാരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഞയൻ , , േബാധിപിച അേപക

കാണകാരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021  -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:സി 2 -6960 / 2021 25-09-2021
 
 മീനചില താലകില   കാണകാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ആർ സജികമാർ  കാളികാവ

കരയിൽ  കിഴേകടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാണകാരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന എം ബി , , േബാധിപിച അേപക

കാണകാരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി െക േദവകി ഭാര് 80

2 െക ആർ സഞയൻ മകന 51

3 ബിന എം ബി           മരണെപട മകൻ െക ആർ
സജികമാറിെൻറ

ഭാര് 54

4 തഷാര സജികമാർ        മരണെപട മകൻ െക ആർ
സജികമാറിെൻറ

മകള 23

5 താരക സജികമാർ        മരണെപട മകൻ െക ആർ
സജികമാറിെൻറ

മകള 19

6 േതജസ കഷ സജി      മരണെപട മകൻ െക ആർ
സജികമാറിെൻറ

മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി െക േദവകി അമ 80
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നമര:സി 2 -6963 / 2021 25-09-2021
 
 മീനചില താലകില   പലിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം ൈമകിൾ  അരണാപരം

കരയിൽ  േകാടിരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലിയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബീനാ  ൈമകിൾ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021  -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:സി 2 -6647 / 2021 24-09-2021
 
 മീനചില താലകില   പവരണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിതാ േജാസ റി െജ , പവരണി

കരയിൽ വടേക പതൻ[പര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പവരണി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സനീഷ മാതയ , വടേകപതൻപര

,പവരണി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പവരണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2017 -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. 

 

2 ബിന എം ബി ഭാര് 54

3 തഷാര സജികമാർ മകള 23

4 താരക സജികമാർ മകള 19

5 േതജസ കഷ സജി മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി ൈമകിൾ മകള 65

2 ബീനാ ൈമകിൾ മകള 62

3 െഡയസി ൈമകിൾ മകള 60

4 േഡാളി ൈമകിൾ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനീഷ മാതയ ഭരതാവ 37

2 ടി സി േജാസ അചന 72
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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7952/21 28-10-2021
 
 മീനചില താലകില   ഭരണങാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമകിൾ േതാമസ പഞികേനൽ

, അളനാട പി.  ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഭരണങാനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഷരളി ൈമകിൾ, പഞികേനൽ, അളനാട പി. ഒ.

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ഇല 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:സി2-7956/21 26-10-2021
 
 മീനചില താലകില   മനിലവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനമ ൈമകിൾ, കദളിയിൽ, ഇരമാപമറ

ം  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മനിലവ വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ െക. എം. േജകബ, കദളിയിൽ, ഇരമാപമറം പി. ഒ.

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ   ഇല  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:സി2-7694/21 26-10-2021
 
 മീനചില താലകില  ളാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാമളം െജ. ഒഴകയിൽ, െനചിപഴര. പി. ഒ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷരളി ൈമകിൾ ഭാര് 56

2 അനിറ ൈമകിൾ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലികടി മാതയ സേഹാദരി 84

2 ൈമകിൾ  േമരി ( െക. എം. മറിയാമ ) സേഹാദരി 81

3 േറാസമ അഗസിൻ സേഹാദരി 64

4 െക. എം. േജകബ സേഹാദരൻ 78
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, പാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 ളാലം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാജൻ ഒ. എൻ., ഒഴകയിൽ, െനചിപഴര. പി. ഒ,പാല േബാധിപിച അേപക

ളാലം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളൾ ഇല 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:സി2-8309/21 01-11-2021
 
  മീനചില താലകില   ളാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനീഷ അഗസിന, പഞികേനല,

അനിനാട പി.  ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ളാലം വിേലജില   പേരതെന അചന ആഗസി േജാസഫ, പഞികേനല, അനിനാട പി.  ഒ.

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള  ഉണ്  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:സി2-7750/21 26-10-2021
 
 മീനചില താലകില   േമാനിപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മന േമാഹന, മടകനിരപില, കര്നാട

്  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമാനിപളി വിേലജില   പേരതെന അചന േമാഹനന എം. ഡി., മടകനിരപില, കര്നാട പി. ഒ.

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള  ഉണ്  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 രാജൻ ഒ. എൻ. ഭരതാവ 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആഗസി േജാസഫ മകന 78

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക േമാഹന അമ 56

11216 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:സി2-8335/21 01-11-2021
 
 മീനചില താലകില   പലിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷന നായര ഏറത് (മാടവ )

, അരണാപരം പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലിയനര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് രാജലകിഭായി െക. പി., ഏറത് (മാടവ ), അരണാപരം പി.

ഒ. േബാധിപിച അേപക   പലിയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ഇല. 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 രാജലകിഭായിി. െക. പി ഭാര് 55

2 അഭിജിത ആര.  കഷന മകന 28

3 അഭിജിത ആര. കഷന മകന 21
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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -7274/2021   06-10-2021
 
 മീനചില താലകില   േമലകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ എം എം  മേരാടികൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േമലകാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീനാ സകമാരൻ , മേരാടികൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േമലകാവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-07-2021  -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:സി 2-4417/2021    04-10-2021
 
 മീനചില താലകില   തലനാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി വർകി (കഞഞ് )  വാഴയിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ വർകി , വാഴയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

തലനാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2005  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീനാ സകമാരൻ ഭാര് 44

2 സബിൻ സകമാരൻ മകന 19

3 േസാനേമാൾ എം എസ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ വർകി ഭാര് 76

2 ലാലി മകള 56

3 െജസി മകള 55

4 മിനി മകള 51

5 െറജി മകള 48

6 റാണി മകള 47
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നമര:സി 2-7269/2021    04-10-2021
 
 മീനചില താലകില   കറവിലങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െജ കര്ാേകാസ  പേടരിൽ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കറവിലങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇമാനവൽ പി െക , പേടരിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കറവിലങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-09-2021  -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:സി2-7112 /2021     04-10-2021
 
 മീനചില താലകില   മീനചില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ടി േതാമസ  െചറവളിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മീനചില വിേലജില   പേരതനെറ മകന പിൻസ േതാമസ , െചറവളിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മീനചില വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

06-2017  -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:സി 2 -7020 /2021 06-10-2021
 
  മീനചില താലകില   പഞാര െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  െജ േജാസഫ

െതേകകര കരയിൽ വലിയപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഞാര െതേകകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസലിൻ െക എസ ,

െതേകകര കരയിൽ വലിയപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പഞാര െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-01-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ കര്ാേകാസ ഭാര് 72

2 പി െക ഇമാനവൽ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  െക െജ േമരികടി ഭാര് 76

2 പിൻസ േതാമസ മകന 46

3 പീതാ  േതാമസ മകള 41
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7064/2021 06-10-2021
 
 മീനചില താലകില   െവളിലാപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ  േതകമലകേനൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െവളിലാപിളി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക ആർ ശിവൻ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

െവളിലാപിളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2008  -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:സി 2 -7015/2021 06-10-2021
 
 മീനചില താലകില   ഭരണങാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാേജാ വി േജാർജ  ഇടപാടി

കരയിൽ വാളിപാകൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഭരണങാനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േനാബി േടാം ,  േബാധിപിച അേപക   ഭരണങാനം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-08-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസലിൻ െക എസ ഭാര് 55

2 കിരൺ മരിയ േജാസ മകള 23

3 േജാഫ േജാസഫ മകന 21

4 െജഫിൻ േജാസഫ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ആർ ശിവൻ മകന 59

2 ശാന മകള 48

3 മായ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േനാബി േടാം ഭാര് 42

2 േജാർഡൻ േജാേജാ മകന 16

3 നിള മരിയ േജാേജാ മകള 12

4 ൈനൽ േജാേജാ മകന 8

5 േജാ ആൻ കാരിസ േജാേജാ മകള 6
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