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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B1 9566/2021 27-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   വിജയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െജ േമരി  േപംവില മാങാനം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വിജയപരം വിേലജില   പേരതയെട മകള പിയാേമാൾ സി ആർ , േപംവില മാങാനം , േബാധിപിച അേപക   വിജയപരം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-07-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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:B1 2000/2021 27-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   േകാടയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽകമാർ വി  ജയൻ നിവാസ 

േവളർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടയം വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് അഞജലി , ജയൻ നിവാസ േവളർ, േബാധിപിച അേപക

േകാടയം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:B1 1847/2021 27-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   അകലകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എസ േതാമസ  മറകര 

പതൻപരയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയാേമാൾ സി ആർ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഞജലി ഭാര് 25

2 അദ്ീക് എസ  ൈപ മകന 5

3 സ്ാദ്ിക് എസ  ൈപ മകന 9 Months
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സർടിഫികറിനായി   അകലകനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമ േതാമസ , മറകര പതൻപരയിൽ , േബാധിപിച

അേപക   അകലകനം വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2021 -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:B1 9876/2021 27-10-2021
 
 േകാടയം താലകില   പാമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ ചാണി  െകാടചംേകാട്

പാമാടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാമാടി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക വി ചാണി , െകാടചംേകാട്പാമാടി, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-11-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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:B1 6809/2021 27-08-2021
 
 േകാടയം താലകില   വിജയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയിംസ.ജി വാലയിൽകഴിപരയി

ടം  കരയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വിജയപരം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശാന ജയിംസ,  വാലയിൽകഴിപരയിടം  കരയിൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2020 -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 തങമ േതാമസ ഭാര് 69

2 ജസി  േതാമസ മകള 45

3 ജിൻസ  േതാമസ മകന 41

4 െജയിൻ മരിയ േതാമസ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി ചാണി ഭരതാവ 79

2 പീത േജാർജ മകള 51

3 പതീഷ ചാണി മകന 45

30th November 2021Revenue Department14559
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ജയിംസ ഭാര് 71

2 സിമി ജയിംസ മകള 44

3 സനജയ ജയിംസ മകന 33
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B1 4253/2021 17-11-2021
 
  േകാടയം  താലകില   പനചികാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ  എൻ കരണാകരൻപിള

ള  പവൻതരത്  ഇടങാടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനചികാട  വിേലജില    പേരതനെറ  മകെന ഭാര്  മായാേമാൾ  എം  പി,

പവൻതരത് ഇടങാടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനചികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  . അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:B1 4253/2021 17-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   പനചികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഇനിരകടിയമ  പനചികാട 

പവൻതരത്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനചികാട വിേലജില   പേരതയെട മകെന ഭാര് മായാേമാൾ എം പി, പനചികാട പവൻതരത് ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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 ഇ ആനനവലി മകള 63

2 Dr സി എസ  സേരാജിനിഅമ മകെന ഭാര് 63

3 രഞിത എ  എച് പൗതൻ 34

4 രഞിനി എസ പൗതി 25

5 മായാേമാൾ എം പി മകെന ഭാര് 57

6 ഗീത എസ  കമാർ പൗതി 31

7 മീന എസ  കമാർ പൗതി 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ ആനനവലി മകള 63

2 Dr സി എസ  സേരാജിനിഅമ മകെന ഭാര് 63

3 രഞിത എ  എച് പൗതൻ 34
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നമര:B1 8586/2021 17-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   െപരമായികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിതാംബാൾ  നടാേശരി 

െപാങവനമഠം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരമായികാട വിേലജില   പേരതയെട മകന കഷണയർ ജി ,  നടാേശരി െപാങവനമഠം ,

േബാധിപിച അേപക   െപരമായികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-07-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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:B1 5384/2021 17-11-2021
 
  േകാടയം  താലകില    െപരമായികാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േമാളി  സിബിചൻ

കമാരനൂരഅധികാരതിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരമായികാട  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ സിബിചൻ റി  െജ  ,

കമാരനൂരഅധികാരതിൽ(െതാടകടവിൽ ), േബാധിപിച അേപക   െപരമായികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിര

ം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2014 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B1 6175/2021 17-11-2021

4 രഞിനി എസ പൗതി 25

5 മായാേമാൾ എം പി മകെന ഭാര് 57

6 ഗീത എസ  കമാർ പൗതി 31

7 മീന എസ  കമാർ പൗതി 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീതാലക്മി മകന 75

2 കാേവരിയമാൾ ജി മകള 72

3 െക ആർ നാഗമാൾ മകള 71

4 കഷണയർ ജി മകന 68

5 ശ്ാമള അമാൾ ജി മകള 66

6 േരവതി ജി മകള 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിബിചൻ റി െജ ഭരതാവ 57

2 ആഷലി  സിബിചൻ മകള 21

3 ആഷിത സിബിചൻ മകള 19
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 േകാടയം താലകില   മണരകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമ  ൈപ  ഉനാതര

മണർകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണരകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മായാേദവി , ഉനാതരമണർകാട , േബാധിപിച അേപക

മണരകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2020  -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 മായാേദവി ഭാര് 55

2 രാേജഷ  ൈപ മകന 33
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B1 8670/2021 17-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   പാമാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ  പാമാടി കിഴേകടത

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പാമാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഞ അനിൽ , പാമാടി കിഴേകടത് , േബാധിപിച അേപക   പാമാടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപണ്   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ  നമര  2  നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:B1 8495/2021 17-11-2021
 
 േകാടയം താലകില   പനചികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി എ േബബി  പവൻതരത് കരയി

ൽ തടതിൽപറമിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പനചികാട  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  കഞമ  േബബി  ,  പവൻതരത്  കരയിൽ  

തടതിൽപറമിൽ , േബാധിപിച അേപക   പനചികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -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 ഭാരതിയമ മാതാവ 69

2 രഞ അനിൽ ഭാര് 39

3 ആദിത്ൻ  െക അനിൽ മകന 16

4 ആരവ മകന 3

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞമ േബബി ഭാര് 79

2 രമണി േതാമസ മകള 61

3 േജകബ െചറിയാൻ മകന 56
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ C4˛3168/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 13.

10˛8˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 32 (hm-eyw 10, ]m¿ v́ III)  I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq
hn`m -KØn¬ {Ia \º¿ 12 Bbn {]kn≤oIcn® ]c -ky -Øn¬ acW XobXn
“3˛3˛2021” F∂p≈Xv “3˛2˛2021” F∂v Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ C4˛4382/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 13.

3˛8˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 31 (hm-eyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`mKØn¬ {Ia \º¿ 8 Bbn {]kn≤oIcn® ]ckyØn¬ “_n\ntamƒ k°dnbmkv
aIƒ 45” F∂p≈Xv “_n\ntamƒ k°dnbmkv aIƒ 40” F∂pw “A\ntamƒ k°dnbmkv aIƒ 40”
F∂p≈Xv “A\ntamƒ k°dnbmkv aIƒ 45”  F∂pw Xncp-Øn -hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
tIm´bw. Xl-io¬Zm¿.

30th November 2021Revenue Department14565
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