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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-1886/21 03-03-2021
 
 മീനചില താലകില   കറിചിതാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന

കിഴേകെകാചപരയല,കറിചിതാനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറിചിതാനം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശീേദവി.െക.എന,

കിഴേകെകാചപരയല,കറിചിതാനം, േബാധിപിച അേപക   കറിചിതാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2018 -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. 

 
നമര:C2-1887/21 03-03-2021
 
 മീനചില താലകില   ഈരാറേപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരീതറാവതര കുപരയ

ല, ഈരാറേപട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഈരാറേപട വിേലജില   പേരതെന മകന നജീബ.െക.പി, കുപരയല, ഈരാറേപട , േബാധിപിച

്ച അേപക   ഈരാറേപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാപി ഭാര് 78

2 ലഷികടി മകള 57

3 ശീേദവി.െക.എന മകള 53

4 ഉഷാകമാരി മകള 51

5 സനി മകള 48

6 സിന മകള 47

7 ശീകമാര മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജഉമ ഭാര് 70

2 കബീര.െക.പി മകന 52

3 മജീബ.െക.പി മകന 50
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4 നജീബ.െക.പി മകന 47

5 ജാസി.െക.പി മകള 48

17386 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

 
നമര:C2-8996/21 06-11-2021
 
 മീനചില താലകില   െകാണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ.എസ.നായര, നനനം

(പിഷാരകേനല), തിടനാട. പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാണര വിേലജില   പേരതയെട മകന മന. എസ., നനനം (പിഷാരകേനല),

തിടനാട. പി. ഒ. േബാധിപിച അേപക   െകാണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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. 

 
നമര:C2-9205/21 06-12-2021
 
 മീനചില താലകില   പഞാര െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായി കര്ന മണപതില

, പഞാര സൗത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഞാര െതേകകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിന േജാരജ, മണപതില, പഞാര

സൗത്, േബാധിപിച അേപക   പഞാര െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2019 -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. 

 
നമര:C2-9204/21 07-12-2021
 
 മീനചില താലകില   പലിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.എസ.േഗാപിനാഥനനായര

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലിയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിരാേഗാപിനാഥ,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മന. എസ. മകന 44

2 മഞ. എസ. മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന േജാരജ മകന 49

2 ബിജ േജാരജ മകന 51
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ഇരവികേനല,അരണാപരം.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   പലിയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളള

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:C2-8957/21 29-11-2021
 
 മീനചില താലകില   തീേകായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയഅലകാണര കാഞപറമില(

വളികാപില),തീേകായി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തീേകായി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അലകസാതയ, കാഞപറമില(

വളികാപില),തീേകായി, േബാധിപിച അേപക   തീേകായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാേഗാപിനാഥ ഭാര് 60

2 നീതേഗാപിനാഥ മകള 39

3 മിഥനേഗാപിനാഥ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആഗിമാതയ ഭാര് 66

2 അലകസാതയ മകന 43

3 െസബാസ്നമാതയ ഭാര്യെട/ഭർതാവിെന സേഹാദരി 39
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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8977/21 06-12-2021
 
 മീനചില താലകില   കിടങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.െക.നാരായണന െചകിടിയിൽ,കിടങര

  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കിടങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സതീഷ കമാര.സി.എന,, െചകിടിയിൽ,കിടങര , േബാധിപിച അേപക   കിടങര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   13-04-2021 -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:സി2-9271/21 07-12-2021
 
 മീനചില താലകില   മീനചില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.വി.വരകി, മതകളത്, പാലാ.പി.ഒ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മീനചില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ വരകി, മതകളത്, പാലാ.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   മീനചില വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

04-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി.എന.ലീലാമ ഭാര് 76

2 സതീഷ കമാര.സി.എന മകന 54

3 സതിേമാൾ.സി.എന മകന 49

4 സത്ദാസ സി.എന മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ വരകി ഭാര് 65

2 ഷീജ ൈബജ മകള 40

3 ഷീന.എം. വി മകള 38

4 െകാചറാണി(േറാസമ വരകി) മകള 32

5 അൽേഫാൺസ വരകി മകള 28
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നമര:സി2-8974/21 06-12-2021
 
 മീനചില താലകില   ഉഴവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിന ലകാ േതാടതിൽ,െതകംഭാഗം.പി.

ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഉഴവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിൻസി ബിന, േതാടതിൽ,െതകംഭാഗം.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഉഴവര വിേലജ

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

09-2012 -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:സി2-957621 17-12-2021
 
 മീനചില താലകില   പഞാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.എൻ. ഇനിരാഭായി, മേനാജമനിരം,

േചനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഞാര വിേലജില   പേരതയെട ഭാര്യെട/ഭർതാവിെന സേഹാദരി വിജയലകി(ഗാരഡിയൻ),

േകാടയിൽ, േചനാട, േബാധിപിച അേപക   പഞാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2021 -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:സി2-5531/21 14-12-2021
 
 മീനചില താലകില   മീനചില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപൻനായര.പി.എസ അനീനാട്

(പേതട്), േമവട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മീനചില വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി. സി. സധാകരൻ, അനീനാട്, േമവട, േബാധിപിച അേപക

 മീനചില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജിൻസി ബിന ഭാര് 39

2 േസാന ബിന മകള 13

3 െസൽവിൻ ബിന മകന 10

4 െസൽന ബിന മകള 10

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി.എൻ. മേനാജകമാര മകന 53
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി. സി. സധാകരൻ മകന 60
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