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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-7276/21 08-10-2021
 
 മീനചില താലകില   കടപാമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിസമ കുര്ന കേലാലില,ഇലയാട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കടപാമറം വിേലജില   പേരതയെട അചന െക. െജ. കുര്ന, കേലാലില,ഇലയാട, േബാധിപിച അേപക   കടപാമറം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ഉണ് 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. 

 
:സി2-7623/21 13-10-2021
 
 മീനചില താലകില   െവളിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതികടിയമ െജ, ജയധാര,

െവളിയനര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളിയനര വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിനു. എസ., ജയധാര, െവളിയനര േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ഇല 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. 

 
:സി2-7647/21 22-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   വളിചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സന െക. എസ., കാരകേനല, വലവര

  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളിചിറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അന േസാമന, കാരകേനല, വലവര പി. ഒ., േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക. െജ. കുര്ന അചന 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ. ശിവദാസനപിള ഭരതാവ 78

2 ബിന എസ മകന 49

3 അന എസ മകന 47
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അേപക   വളിചിറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ഇല. 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. 

 
:സി2-7679/21 13-10-2021
 
 മീനചില താലകില   ളാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനില വി. െസബാസ്ന െവടകാടില,

െചതിമറം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ളാലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി പിങി, െവടകാടില, െചതിമറം, േബാധിപിച അേപക

ളാലം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ഇല. 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. 

 
:സി2-7693/21 22-10-2021
 
 മീനചില താലകില   കറവിലങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനകടി െക. എം., വടകേനൽ

,  കറവിലങാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറവിലങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ജിജി േതാമസ, വടകേനൽ , കറവിലങാട േബാധിപിച

അേപക   കറവിലങാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ഇല 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 അന േസാമന ഭാര് 37

2 തങമ ശിവരാമന അമ 86

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി പിങി ഭാര് 42

2 േതജസ െസബാസ്ന േജാസഫ മകന 12

3 േശയസ െജ. േജാസഫ മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിജി േതാമസ മകന 51

2 സിജി  േതാമസ മകള 49
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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-6807/2021 17-09-2021
 
 മീനചില താലകില   കറിചിതാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഡി ഭവാനിയമ  പാറകണതി

ൽ  വീട  കറിചിതാനം  കര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കര , േബാധിപിച അേപക   കറിചിതാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   26-10-2019  -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. 

 
:സി2-6648/2021 17-09-2021
 
 മീനചില താലകില   െവളിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എബാഹം ടി യ  തറയാനിൽ വീടി

ൽ പതേവലി കര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളിയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി എബാഹം , തറയാനിൽ വീടിൽ പതേവലി കര ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -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. 

 
:സി2-6922/2021 23-09-2021
 
 മീനചില താലകില   ളാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചറാണി േജാസഫ  േതാണികഴി

പറമിൽ  വീടിൽ  കിഴതടിയർ  കരയിൽ  പാലാ   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ളാലം  വിേലജില   പേരതയെട മകള ജാസിൻ ആൻറണി ,

േതാണികഴി പറമിൽ വീടിൽ കിഴതടിയർ കരയിൽ പാലാ  പി  ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   ളാലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന ബി നായർ മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി എബാഹം ഭാര് 70
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 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 2-6882/2021 23-09-2021
 
 മീനചില താലകില   പലിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺസൺ െക സി  െകാചമണർ

വീട െകഴവംകളം കര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലിയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് യവമ പി െജ , െകാചമണർ വീട െകാഴവനാൽ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   07-07-2021 -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. 

 
:സി2-6881/2021 23-09-2021
 
  മീനചില  താലകില    പവരണി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാസ  േജാസഫ   പഞാ

ര പതൻപരയിൽ ഇടമറം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പവരണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കവിതാ  േജാസ , പഞാര പതൻപരയിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജയിൻ ആൻറണി മകന 37

2 െജയസൺ  ആൻറണി മകന 35

3 ജാസിൻ ആൻറണി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യവാമ പി െജ ഭാര് 43

2 േജാൺസി േജാൺസൺ മകള 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കവിതാ േജാസ ഭാര് 47

2 േമാള പി േജാസ മകള 24

3 േജാ േജാസ മകന 21
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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-7278/2021 06-10-2021
 
  മീനചില താലകില   ളാലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ൻ േജാസഫ  കലറയൽ

വീടിൽളാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ളാലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജിത െസബാസ്ൻ , കലറയൽ വീടിൽ ളാലം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-9-2021  -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 സജിത െസബാസ്ൻ ഭാര് 42

2 അഞലി െസബാസ്ൻ മകള 20

3 ആഷലി െസബാസ്ൻ മകള 16
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ kn2˛142/2021. 2021 sk]v‰w_-¿ 22.

X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v
Hm^v em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 30˛¬ {]kn-≤o-I-cn® kn2-˛142/21
\º¿ ]c-ky-Øn¬ ]tc-Xs‚ Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia \º¿ (2) ‘AizXn tKm]m-e-Ir-jvW≥\mb¿’
aIƒ 15’ F∂Xv ‘Aiz\n tKm]m-e-Ir-jvW≥\mb¿ aIƒ 15’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
ao\®n¬ Xl-io¬Zm¿.
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