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NOTICE

 
നമര:5162/21 25-10-2021
 
  മീനചില താലകില   തലപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സണി േജാരജ് പളികതാെഴ

,  പാശനാൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലപലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െനസി സണി, പളികതാെഴ, പാശനാൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021  -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:സി2-8021/21 02-11-2021
 
  മീനചില താലകില   ഭരണങാനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ മാതയ  ,ആലാനിക

ൽ മേതടത്,കയര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഭരണങാനം വിേലജില   പേരതയെട മകള പീതി  മാതയസ, ആലാനികൽ മേതടത്,കയര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2020 -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:സി2-8022/21 28-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െനസി സണി ഭാര് 52

2 േസാനാ സണി മകള 29

3 െമറിൻ സണി മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാലി േതാമസ മകള 59

2 റാണി എബഹാം മകള 57

3 അജി െമേറാ മകള 51

4 പീതി മാതയസ മകള 36
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 മീനചില താലകില   കാണകാരിl വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ. െക. െജ., തറേപൽ, കളതര

,  കാണകാരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാണകാരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സാലി  േജാൺ,  തറേപൽ,  കളതര,  കാണകാരി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2021 -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:8399/21 06-11-2021
 
 മീനചില താലകില   മീനചില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ േതാമസ,  മാേളാല,  േമവട.പി

.  ഓ,  മീനചിലഎനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മീനചില വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാരജ േതാമസ, മാേളാല,  േമവട.പി. ഓ, മീനചില

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2010 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:സി2-6380/21 30-10-2021
 
 മീനചില താലകില   കിടങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി. വി. േസാമേശഖരൻനായര ൈചതം,

കിടങര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിടങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക. സി. സീതാേദവി, ൈചതം, കിടങര, േബാധിപിച അേപക

 കിടങര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാലി േജാൺ ഭാര് 60

2 ഷിേനാ േജാൺ മകന 36

3 ജിലേമാൾ  േജാൺ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാരജ േതാമസ മകന 69

2 േറാസമ േതാമസ മകള -
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നമര:സി2-5709/21 06-11-2021
 
 മീനചില താലകില   കാണകാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീതാകഷൻ. വി. െക. വനാവൻ,

കാണകാരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാണകാരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിഖിൽ ഗീതാകഷൻ, മാളവിക, േകാഴിേകാട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2009  -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:സി2-8232/21 02-11-2021
 
 മീനചില താലകില   മീനചില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി. ഡി. േജാസഫ വലിയകനിൽ. പാ

ല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മീനചില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിസമ േജാസഫ, വലിയകനിൽ. പാല, േബാധിപിച അേപക   മീനചില വിേലജ

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

05-2017  -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:സി2-8566/21 09-11-2021
 
 മീനചില താലകില   --ളാലം-- വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരവതിയമ. പി. എൻ പാമാനികാട്,

െനചിപഴര, ളാലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക. സി. സീതാേദവി ഭാര് 69

2 ശ്ാം. എസ മകന 45

3 ഇന. എസ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജ. രാജലകി ഗീതാകഷൻ ഭാര് 61

2 വിഷ ഗീതാകഷൻ മകന 36

3 നിഖിൽ  ഗീതാകഷൻ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാര് 54
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സർടിഫികറിനായി   -ളലംവിേലജില   പേരതയെട മകന ഹരികഷൻ.ആര,, പാമാനികാട്, െനചിപഴര, ളാലം, േബാധിപിച

അേപക   -ളാലംവിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2020  -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:സി2-8465/21 06-11-2021
 
 മീനചില താലകില   കാണകാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻ. റി. എം., മാലിേയപറമിൽ

,  കളതര.  പി.  ഒ.,  കാണകാരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാണകാരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ സി. റി.,  മാലിേയപറമിൽ,

കളതര. പി. ഒ., കാണകാരി  േബാധിപിച അേപക   കാണകാരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന

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:സി2-8302/21 06-11-2021
 
 മീനചില താലകില   ളാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എലിയാമ രാജ, െവടികഴിചാലില, മണാങല

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ളാലം വിേലജില   പേരതയെട മകള അലേഫാണസാ രാജ, െവടികഴിചാലില, മണാങല േബാധിപിച അേപക   ളാലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപണ് 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 ഗീതാശങര മകള 53

2 ശീജയ. ആര മകള 49

3 ഹരികഷൻ.ആര മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ സി. റി. ഭാര് 68

2 പിയങ േസാമൻ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി. എം. രാജ ഭരതാവ 61
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നമര:സി2-8252/21 06-11-2021
 
 മീനചില താലകില   കാണകാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ, തണതിേലട്, കാണകാര

ി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാണകാരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െസബാസ്ന റി. െജ., തണതിേലട്,  കാണകാരി േബാധിപിച അേപക

കാണകാരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-1992  -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:സി2-7768/21 06-11-2021
 
 മീനചില താലകില   കാണകാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. ജി. േവണേഗാപാല, മാവടിയില

,  കാണകാരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാണകാരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അേജഷ എം. വി., മാവടിയില, കാണകാരി േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   മാതാവ 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:സി2-8200/21 02-11-2021
 
 മീനചില താലകില   പവരണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകിയമ, െവചകേനല, വിളകമാടം

,  പവരണി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

2 രഞിത് രാജ മകള 37

3 അലേഫാണസാ രാജ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി. െജ. േതസ്ാ മകള 79

2 ബാലന േജാസഫ മകന 70

3 േജാസഫ റി. െജ. മകന 63

4 െസബാസ്ന റി. െജ. മകന 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല േവണേഗാപാല ഭാര് 56

2 അഖില എം. വി. മകള 34

3 അേജഷ എം. വി. മകന 30

4 ഗൗരി മാതാവ 79
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സർടിഫികറിനായി   പവരണി വിേലജില   പേരതയെട മകള ശാനമ രാജപന നായര, െവചകേനല, വിളകമാടം,

പവരണി േബാധിപിച അേപക   പവരണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-04-1995  -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:സി2-8201/21 02-11-2021
 
 മീനചില താലകില   പവരണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി. എസ. തങപന നായര, െവചകേനല

, വിളകമാടം, പവരണി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പവരണി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി ശാനമ രാജപന നായര, െവചകേനല, വിളകമാടം,

പവരണി േബാധിപിച അേപക   പവരണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-06-2007  -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. 

 
നമര:സി2-8199/21 02-11-2021
 
  മീനചില താലകില   പവരണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ നായര, െവചകേനല,

വിളകമാടം, പവരണി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പവരണി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ശാനമ രാജപന നായര, െവചകേനല, വിളകമാടം,

പവരണി േബാധിപിച അേപക   പവരണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ മകള 73

2 വിഷ വി. എം. (മരണമടഞ മകന േമാഹനന നായരെട
മകന)

പൗതൻ 30

3 വിനീത വി. എം.(മരണമടഞ മകന േമാഹനന നായരെട
മകന)

പൗതൻ 28

4 വിപിന വി. എം.(മരണമടഞ മകന േമാഹനന നായരെട
മകന)

പൗതൻ 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ സേഹാദരി 73

2 വിഷ വി. എം. (മരണമടഞ സേഹാദരന േമാഹനന
നായരെട മകന)

- 30

3 വിനീത വി. എം. (മരണമടഞ സേഹാദരന േമാഹനന
നായരെട മകന)

- 28

4 വിപിന വി. എം. (മരണമടഞ സേഹാദരന േമാഹനന
നായരെട മകന)

- 28
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മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-09-1990  -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 ശാനമ സേഹാദരി 73

2 വിഷ വി. എം. (മരണമടഞ സേഹാദരന േമാഹനന
നായരെട മകന)

- 30

3 വിനീത വി. എം. (മരണമടഞ സേഹാദരന േമാഹനന
നായരെട മകന)

- 28

4 വിപിന വി. എം. (മരണമടഞ സേഹാദരന േമാഹനന
നായരെട മകന)

- 28
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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8198/21 01-11-2021
 
  മീനചില താലകില   പവരണി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനന നായര വി.  എസ.,

െവചകേനല, വിളകമാടം പി. ഒ., മലികേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പവരണി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഓമന െക.  എസ.,  െവചകേനല,

വിളകമാടം പി. ഒ., മലികേശരി േബാധിപിച അേപക   പവരണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2008 -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:സി2-8377/21 06-11-2021
 
  മീനചില താലകില   ഈരാറേപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല എം. െക., കൂതാഴത്,

കടവാമഴി, ഈരാറേപട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഈരാറേപട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷിനാജ െക. എ., കൂതാഴത്, കടവാമഴി, ഈരാറേപട

്ട േബാധിപിച അേപക   ഈരാറേപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-07-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ 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 ഓമന െക. എസ. ഭാര് 59

2 വിഷ വി. എം. മകന 30

3 വിനീത വി. എം. മകന 28

4 വിപിന വി. എം. മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിനാജ െക. എ. മകന 41

2 ഷീജ അനസാരി മകള 39

3 ഷീബാ െക. എ. മകള 36

4 സൗമി അനസ മകള 33

5 ൈസനബ മാതാവ 75
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നമര:സി2-8526/21 15-11-2021
 
 മീനചില താലകില   ളാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിേമാള എം. റി., പാലയല േഗാകലം,

െചതിമറം, പാലാ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ളാലം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അജികമാര പി. എ., പാലയല േഗാകലം, െചതിമറം, പാലാ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ 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:സി2-8464/21 06-11-2021
 
 മീനചില താലകില   മീനചില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപന െക. എം., താനിയല, േമവട,

മീനചില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മീനചില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എ. എ. ഏലികടി, താനിയല, േമവട, മീനചില േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021  -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:സി2-8374/21 06-11-2021
 
 മീനചില താലകില   കറവിലങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ എം. എ., മാടേശരില, േകാഴാ

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

സർടിഫികറിനായി   കറവിലങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിബിന തമി, മാടേശരില, േകാഴാ പി. ഒ., കറവിലങാട

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജികമാര പി. എ. ഭരതാവ 53

2 േഗാകലകഷ എ. മകന 26

3 േഗാപികകഷ എ. മകള 21

4 ഭവാനിയമ മാതാവ 87

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ. എ. ഏലികടി ഭാര് 73

2 േഡാ. ആശാറാണി റി. െക. മകള 49

3 സജ റി. െക. മകള 46

4 ശീജാേമാള െക. മകള 40
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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:സി2-8254/21 06-11-2021
 
  മീനചില  താലകില    കാണകാരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക.  എസ.  േജാസഫ,

കാവംേതാലില, പടിതാനം, കാണകാരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാണകാരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ േജാസഫ, കാവംേതാലില,

പടിതാനം, കാണകാരി േബാധിപിച അേപക   കാണകാരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021  -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 സിനിേമാള എം. എം. ഭാര് 44

2 എബിന തമി മകന 25

3 ജിബിന തമി മകന 23

4 ജിജിേമാള തമി മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ േജാസഫ ഭാര് 76

2 മന െസബാസ്ന േജാസഫ മകന 44

3 ലിസ േജാസഫ മകള 42

4 ൈലല കാവംേതാലില മകള 39
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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7275/2021 07-10-2021
 
 മീനചില താലകില   കടപാമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിേജാ േജാൺ  മാറിടം കരയിൽ

പഴപാകയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   കടപാമറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-09-2021-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:സി2-7095/2021 04-10-2021
 
  മീനചില  താലകില   പവരണി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  റി  െജ  മാതയ   ഇടമറം  കരയി

ൽ തരതിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   പവരണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-10-2019-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:സി2-7277/2021 07-10-2021
 
 മീനചില താലകില  ളാലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ൻ ആർ െജ  െവളാപാട കരയി

ൽ രാമചനാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ  അവകാശികൾ േബാധിപിച അേപക   ളാലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിമി േജാൺ ഭാര് 41

2 ദിയാ ബിേജാ മകള 11

3 െഡൽവിൻ ബിേജാ മകന 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ മാതയ ഭാര് 70

2 അന േജായസ മകള 45

3 അനിൽ മാതയ മകന 38
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-08-2021-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. 

 
നമര:സി2-7279/2021 06-10-2021
 
  മീനചില താലകില  ളാലം   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എം മാതയ   കിഴതടിയർ കരയി

ൽ മകൻേതാടം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ അവകാശികൾ  േബാധിപിച അേപക  ളാലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2020-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 ലിസി െസബാസ്ൻ ഭാര് 52

2 ആഷലി െസബാസ്ൻ മകള 24

3 അശ്ിൻ െസബാസ്ൻ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി മാതയ ഭാര് 85

2 ഫാൻസി എലിസബത് എം മകള 57

3 െതേരസ മിനി എം മകള 55

4 േജാസഫ സലിം എം മകന 52
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