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Kottayam District
Meenachil Taluk
NOTICE

14-01-2022

നമര:C2-550/22

മീനചില താലകില ളാലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി രവീനനാഥന പിള ദരശന, െനചിപഴര പ
ി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
ളാലം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് പി ആര സരസമ, ദരശന, െനചിപഴര പി ഒ, േബാധിപിച അേപക ളാലം വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 2412-2021 -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
1
പി ആര സരസമ
2
രഘനാഥ രവീനനാഥ
3
സിത രവീനനാഥന പിള

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
73
49
47

03-01-2022

നമര:C2-173/22

മീനചില താലകില ളാലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഡാ.െക സി േബബി ഓലികല,
മാരേതാമ ചരച് േറാഡ.പാലാ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ളാലം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േഗസി േബബി, ഓലികല, മാരേതാമ ചരച്
േറാഡ.പാലാ, േബാധിപിച അേപക ളാലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-01-2020 -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
1
2
3
4
5

േപര
േഗസി േബബി
േഡാ.അലകസ േബബി
ദീപാ ബിേനാ
ദീപി സനില
െമറിന േജാസ

നമര:C2-329/22

This is a digitally signed Gazette.
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകള
മകള

വയസ
73
47
44
44
39

11-01-2022
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മീനചില താലകില േമാനിപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഓമനകഞ് മടകതറയില
േമാനിപളി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി േമാനിപളി വിേലജില പേരതയെട മകള ബീന മേനാജ , മടകതറയില േമാനിപളി, േബാധിപിച
അേപക േമാനിപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-09-2021 -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
1
ബീന മേനാജ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള

വയസ
45

20-01-2022

നമര:C2-726/12

മീനചില താലകില കടപാമറം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഷാജി േജാസഫ മണവാങല, കടപാമറ
ം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
കടപാമറം വിേലജില പേരതനെറ മകന ഐബിന േജാ ഷാജി, മണവാങല, കടപാമറം, േബാധിപിച അേപക
കടപാമറം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-03-2015 -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
1
ഐബിന േജാ ഷാജി
2
എമി മരിയ ഷാജി

േപര
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള

വയസ
26
29
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Kottayam District
Meenachil Taluk
NOTICE

04-01-2022

നമര:C2-527/22

മീനചില താലകില േമലകാവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ൈമകിള വി എം വടപലത്, ഇടമറക
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
േമലകാവ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് അനകടി ൈമകിള, വടപലത്, ഇടമറക , േബാധിപിച അേപക േമലകാവ
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 09-02-2021 -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
1
അനകടി ൈമകിള
2
രേമഷ ൈമകിള
3
രമ് ൈമകിള

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
70
44
37

19-01-2022

നമര:C2-729/22

മീനചില താലകില േമലകാവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക എം േജകബ കീരീപാകല, ഇരമാപ
ര എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
േമലകാവ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് അനമേജകബ, കീരീപാകല, ഇരമാപ, േബാധിപിച അേപക േമലകാവ
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 25-11-2019 -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
1
2
3
4

േപര
അനമേജകബ
ജിം മാതയ
സലില േജകബ
സിത േജകബ

നമര:C2-478/22
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
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വയസ
69
46
43
41
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മീനചില താലകില പവരണി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി െജ േജാസഫ പാകടതില,
കിഴപറയാര പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പവരണി വിേലജില പേരതനെറ മകന റബി േജാസഫ, പാകടതില, കിഴപറയാര പി ഒ, േബാധിപിച
അേപക പവരണി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-01-2022 -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
1
2
3
4
5
6
7
8

േപര
മറിയാമ േജാസഫ
േജാേജാ എബഹാം
ജിജി േതാമസ
റബി േജാസഫ
ഷീബ ജയശങര
മഞ മാതയ
േബാബിന േജാസഫ
േജാരജ് േജാസഫ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകന
മകള
മകള
മകന
മകന

വയസ
76
55
53
52
49
46
45
39

18-01-2022

നമര:C2-627/22

മീനചില താലകില രാമപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക ആര ശശീനന കിഴേകനാത്
വീടീല.രാമപരം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി രാമപരം വിേലജില പേരതനെറ മകന ഉലാസ ശശി, കിഴേകനാത് വീടീല.രാമപരം, േബാധിപിച
അേപക രാമപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-09-2020 -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
1
2
3
4

േപര
ഉഷാ ശശീനന
ശരത ശശി
ഉലാസ ശശി
ശ്ാമിലി ശശി

നമര:C2-1110/22

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകള

വയസ
55
32
26
24

29-01-2022

മീനചില താലകില മനിലവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െജയിംസ േജകബ നമടാകത്. മനിലവ
് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
മനിലവ വിേലജില പേരതനെറ മാതാവ േതസ്ാമ ചാേകാ, നമടാകത്. മനിലവ, േബാധിപിച അേപക മനിലവ
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വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 22-10-2021 -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
1
അന കര്ാേകാസ
2
േതസ്ാമ ചാേകാ

േപര
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ഭാര്
മാതാവ

വയസ
34
63
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Kottayam District
Meenachil Taluk
NOTICE

10-01-2022

നമര:C2-661/22

മീനചില താലകില
കറവിലങാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ടി വി േറാസമ
തറപെതാടിയില,കറവിലങാട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കറവിലങാട വിേലജില പേരതയെട മകള ഷിബി േടാമി, പീടികയില,കറവിലങാട,
േബാധിപിച അേപക കറവിലങാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-03-2021 -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
1
ബിബി േജാസഫ
2
ഷിബി േടാമി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള

വയസ
57
54

17-01-2022

നമര:C2-672/22

മീനചില താലകില കാണകാരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക എം മാതയ കുങല,പടിത
താനം കാണകാരി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കാണകാരി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ മാതയ, കുങല,പടിതാനം കാണകാരി,
േബാധിപിച അേപക കാണകാരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-12-2021 -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
1
േതസ്ാമ മാതയ
2
ഡിമില മാതയ
3
നിഖില മാതയ

േപര

നമര:C2-161/22

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
65
33
31

03-01-2022

മീനചില താലകില ഭരണങാനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േടാം േതാമസ തറേപല,ഭരണങാന
ം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
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സർടിഫികറിനായി ഭരണങാനം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് നിമി െസബാസ്ന, തറേപല,ഭരണങാനം പി ഒ,
േബാധിപിച അേപക ഭരണങാനം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-01-2020 -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
1
2
3
4

േപര
നിമി െസബാസ്ന
ദിയ േടാം
റിയ േടാം
ഇതള േടാം

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മകള

വയസ
49
19
17
10

13-01-2022

നമര:C2-449/22

മീനചില താലകില
പലിയനര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സജീവ എം എന
മണപതില,പലിയനര പി ഒ പാല എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പലിയനര വിേലജില പേരതനെറ മകന ശരത സജീവ, മണപതില,പലിയനര
പി ഒ പാല, േബാധിപിച അേപക പലിയനര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-12-2021 -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
1
ശരത സജീവ
2
ശരണ സജീവ
3
സിന സജീവ

േപര

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

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
ഭാര്

വയസ
26
21
50
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Kottayam District
Meenachil Taluk
NOTICE

16-12-2021

നമര:C2-10303/21

മീനചില താലകില േമലകാവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അചാമ േജാണ , േജാണ ഡാനിയല
 ചവരനാനികല.(അസംബനാപാറയില) േമലകാവ പി ഒ എനയാളകളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന
ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േമലകാവ വിേലജില പേരതരെട മകന േജാരളി േജാണ,
ചവരനാനികല.(അസംബനാപാറയില) േമലകാവ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക േമലകാവ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ശീമതിഅചാമ േജാണ 06-08-2019 ലം ശീ േജാണ ഡാനിയല 17/07/2021 ലം 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
1
േജാരളി േജാണ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
40

13-01-2022

നമര:C2-671/22

മീനചില താലകില കാണകാരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഞേമാന െക െക
െനടിയകാലായില തണതില കേരാട് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാണകാരി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രാജമ, െനടിയകാലായില തണതില
കേരാട്, േബാധിപിച അേപക കാണകാരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-08-2020 -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
1
രാജമ
2
മിത ബിജ
3
മന ടി െക

േപര

നമര:C2-9994/21

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
65
43
41

25-11-2019

മീനചില താലകില പവരണി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സാബകമാര പി എസ െവടികല
കിഴപറയാര എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
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സർടിഫികറിനായി പവരണി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ശീകല എം ജി, മഴിതാനത് മഠതില കേരാട്, േബാധിപിച
അേപക പവരണി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 05/07/2019 നം 07/07/2019 നം ഇടയില
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
1
ശീകല എം ജി
2
വിഷ വി എസ
3
േദവിക വി എസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
-

24-01-2022

നമര:C2-810/22

മീനചില താലകില തലപലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക ജി രാമക്ഷന ശീപതം. പാശനാല
പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി തലപലം വിേലജില പേരതനെറ മകന അനനക്ഷന, ശീപതം. പാശനാല പി ഒ, േബാധിപിച
അേപക തലപലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-07-2021 -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
1
ഗീത െക െക
2
അനനക്ഷന
3
േരവതി ക്ഷന

േപര

This is a digitally signed Gazette.
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
56
21
30
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Kottayam District
Meenachil Taluk
NOTICE

20-01-2022

നമര:C2-811/22

മീനചില താലകില െവളിലാപിളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക ജി രവീനന കറപന
പറമില,ഏഴാേചരി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െവളിലാപിളി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സജ രവീനന, കറപന പറമില,ഏഴാേചരി, േബാധിപിച
അേപക െവളിലാപിളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-10-2020 -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
1
സജ രവീനന
2
അേമഘ െക ആര
3
അേഷഘ െക ആര

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
51
22
16

13-01-2022

നമര:C2-670/22

മീനചില താലകില കാണകാരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േതാമസ പി സി പനചികേനല
. കറമളര പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കാണകാരി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ആനസി േതാമസ, പനചികേനല. കറമളര പി ഒ,
േബാധിപിച അേപക കാണകാരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-11-2021 -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
1
ആനസി േതാമസ
2
അനേമാള േതാമസ
3
മരിയേമാള േതാമസ

േപര

നമര:C2-881/22

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
50
23
20

27-01-2022

മീനചില താലകില പവരണി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അനകടി മാതയ െകാചാനിമടീല,പവരണ
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ി പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പവരണി വിേലജില പേരതയെട മകന േജാരജ്കടി െക എം, െകാചാനിമടീല,പവരണി പി ഒ,
േബാധിപിച അേപക പവരണി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-01-2019 -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
1
2
3
4
5

േപര
ലിസമ (േമരികടി)
േജാസഫ മാതയ
േജാരജ്കടി െക എം
ജിജി
ഷാൻ്റി

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന
മകന
മകള
മകള

വയസ
64
62
60
55
46

24-01-2022

നമര:C2-809/22

മീനചില താലകില െവളിയനര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എന സി സറിയ
െനടിയപാലകല.പതേവലി പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധം ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
െവളിയനര വിേലജില
പേരതനെറ മകന േജകബ സഖറിയ,
െനടിയപാലകല.പതേവലി പി ഒ, േബാധിപിച അേപക െവളിയനര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-02-2007 -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
1
എലസി സറിയ
2
സിത സഖറിയ
3
േജകബ സഖറിയ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
68
47
45
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