
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 51

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  28

Tuesday, 28th December 2021

1197 ധനു 13

13th Dhanu 1197

1943 െപൗഷം 7

7th Pousha 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-10106/21 15-12-2021
 
  മീനചില  താലകില    രാമപരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക.ജി.  ദാേമാദരനനായര

ഭകിവിലാസ,രാമപരംബസാര.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർട ിഫികറ ിനായി    രാമപരം  വ ിേലജ ില    പേരതനെറ  മകന   ഡി .പസാദ,

ഭകിവിലാസ,രാമപരംബസാര.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   രാമപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021 -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. 

 
നമര:C2-8975/21 06-12-2021
 
  മീനചില  താലകില    മീനചില  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ജാനകി  കഷന ,കിഴവളില

, മേതാലി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മീനചില വിേലജില   പേരതയെട മകന മധകമാര.െക, കിഴവളില, മേതാലി.പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഡി.പസാദ മകന 54

2 ഡി.അജിതകമാര മകന 53

3 ഡി.രാേജഷ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി.െക മകള 69

2 ചനേശഖരനനായര മകന 68

3 ഇനിരാകഷന മകള 63

4 ഗിരിജാകഷന മകള 62

5 ഗീതാകഷന മകള 60

6 ഹരികമാര.െക മകന 57

7 മധകമാര.െക മകന 54

18452 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:C2-8972/21 03-12-2021
 
 മീനചില താലകില   കിടങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   േജാസ.പി.െക, പവതങല, േചരപങല

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കിടങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െകവിന േജാസ, പവതങല, േചരപങല, (മാതാപിതാകള ഇല) േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2019  -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

ല ഭ ി ക ന  ആ േ ക പ ങ ള   സ ് ീ ക ര ി ക ന ത ല ാ ത ത മ ാ ക ന .

 

 
നമര:C2-9207/21 02-12-2021
 
  മീനചില താലകില   ളാലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ശശി,മറതില,  കരര.പി.ഒ,പാലാ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ളാലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി  ശശി,  മറതില, കരര.പി.ഒ,പാല, േബാധിപിച അേപക   ളാലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

09-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാവജീവിചിരിപണ്,പിതാവ മരണെപട 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:C2-9206/21 02-12-2021
 
  മീനചില  താലകില    കാണകാരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ    െസബാസ്ന  മാതയ

(േദവസ്ാ),െപാതീടയില,  െവമളി.  പി.ഒ,കാണകാരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

8 ജയകാര.െക മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റീനി  േജാസ ഭാര് 51

2 െകവിന േജാസ മകന 21

3  െകലവിന േജാസ മകന 21

4 പീറര േജാസ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി ശശി ഭാര് 57

2 ശാരി ശശി മകള 33

3  ശരണ് ശശി മകള 28

4 രാജമ മാതാവ 80
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ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാണകാരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി

െസബാസ്ന,  െപാതീടയില,  െവമളി.  പി.ഒ,കാണകാരി,  േബാധിപിച അേപക   കാണകാരി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2014 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-9547/21 17-12-2021
 
  മീനചില  താലകില    പലിയനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ    അഗസിന  േതാമസ

കയാലയകം,അരണാപരം,  പാലാ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പലിയനര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  േതാമസ  അഗസിന,

കയാലയകം,അരണാപരം,  പാലാ, േബാധിപിച അേപക   പലിയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി െസബാസ്ന ഭാര് 81

2 ഷാജി െസബാസ്ന മകന 54

3 ലൗലിേമാള. പി. െസബാസ്ന മകള 50

4  േജാസ.പി.െസബാസ്ന മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ അഗസ്ന മകന 47

2 അനജ ഫിലിപ് മകള 45

3 അരണ അഗസ്ന മകന 41

4 അജയ അഗസ്ന മകന 35
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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-9542/21 17-12-2021
 
  മീനചില താലകില   െവളിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.ഡി.നീലകണന നമതിരി

േതവാരതമഠം, പതേവലി, െവളിയനര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദാേമാദരന നമതിരി. റി.  എന,

േതവാരതമഠം, പതേവലി, െവളിയനര , േബാധിപിച അേപക   െവളിയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2008 -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:C2-9546/21 18-12-2021
 
  മീനചില താലകില   കടപാമറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന.എം.ശിവരാമന നായര

  മഞനംകഴിയില,  വയലാ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടപാമറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക. എന.ശാന, മഞനംകഴിയില,

വയലാ, േബാധിപിച അേപക   കടപാമറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-02-2021  -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 ദാേമാദരന നമതിരി. റി. എന മകന 66

2 അജയകമാര. എന മകന 62

3 ഉണികഷന.എന മകന 58

4 സമ.റി.എന മകള 54

5 സജ. എന മകള 46

6 ഉമാേദവി അനരജനം ഭാര് 84

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക. എന.ശാന ഭാര് 71

2 അപരണ. എം.എസ മകള 41

3 അനപമ.എം.എസ മകള 39

4 അരവിന്.എം.എസ മകന 33
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നമര:C2-9229/21 06-12-2021
 
 മീനചില താലകില   െവളിലാപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിേജാ മാതയ പനേചപിളില,

െവളിലാപിളി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളിലാപിളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബസി ജിേജാ, പനേചപിളില, െവളിലാപിളി ,

േബാധിപിച അേപക   െവളിലാപിളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-05-2021  -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. 

 
നമര:C2-9230/21 06-12-2021
 
 മീനചില താലകില   കറവിലങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒാണററി ക്ാപറ്ന ൈപേലാ.

പി.െജ.എസഎം,  പാറമറതില,  കറവിലങാട  .പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറവിലങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ

കമാര േപാള, പാറമറതില, കറവിലങാട .പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കറവിലങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-9228/21 14-12-2021
 
  മീനചില താലകില   െവളിലാപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാരജ  മാതയ ,മണകല

കളപരയില(മണകല ),രാമപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െവളിലാപിളി  വിേലജില    പേരതനെറ  മാതാവ  േമരി  മാതയ,  മണകല

കളപരയില(മണകല ),രാമപരം, േബാധിപിച അേപക   െവളിലാപിളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബ്ലസി ജിേജാ ഭാര് 46

2 അജയ  ജിേജാ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഷി മകള 59

2 േജാഷിേപാള മകന 57

3 സേനാഷ കമാര േപാള മകന 54

4 സ്പാമ േപാള മകള 51

5 േസാണിയ േപാള മകള 50
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ ഉണ്

പിതാവഇല 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:C2-8979/21 02-12-2021
 
 മീനചില താലകില   രാമപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. എം. േജാസഫ,കുപരയല, കടപ

ുലം. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാമപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളി േജാസഫ, കുപരയല, കടപലം., േബാധിപിച അേപക   രാമപരം വിേല

ജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

23-10-2018 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പിനസിേമാള കര്ാേകാസ ഭാര് 40

2 ആനഡിന േജാരജ മകന 6

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാളി േജാസഫ ഭാര് 68

2 സാം േജാസഫ ഭാര്യെട/ഭർതാവിെന സേഹാദരി 50

3 സാജന േജാസഫ മകന 48

4 സിദ േജാസഫ മകന 43
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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-8996/21 06-12-2021
 
  മീനചില  താലകില    െകാണര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാധ.എസ.നായര

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

അനനരാവകാശ  സർട ിഫികറിനായി    െ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:C2-9577/21 18-12-2021
 
  മീനചില  താലകില   കിടങര വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക.പി.േഗാപിനാഥന നായര

 ശീവതം,കിടങര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിടങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശ്ാം.ജി.നായര, ശീവതം,കിടങര , േബാധിപിച അേപക

കിടങര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2020  -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. 

 
നമര:സി2-8959/21 29-11-2021
 
  മീനചില താലകില   രാമപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദര  മാരാര,  നനിനിയമ,

ആേളാതമലയില, കടപലം പി. ഒ., രാമപരം എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാമപരം വിേലജില   പേരതരെട മകന ശീജിത്. ഡി., ആേളാതമലയില, കടപലം

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 ശ്ാം.ജി.നായര മകന 50

2 ലകി.എസ.നായര മകള 43
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പി. ഒ., രാമപരം േബാധിപിച അേപക   രാമപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ദാേമാദര മാരാര   28-07-1997 -ല മരണെപടതായം നനിനിയമ 20-07-

2016  -ല  മരണെപടതായം  പേരതരെട  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 ശീകല മകള 58

2 ശീജ. ഡി. മകള 52

3 ശീേലഖ മകള 50

4 ശീജിത്. ഡി. മകന 48
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