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C2-8335/21

തിരുത്ത് പരസ്യം

09/11/21  ാ�ം തീയതിയിലെ� 44ാ�ം നമ്പര് കേ!രള ഗസറ്റില് 11217 ല് പ്രസിദ്ധീ!രിച്ച C2-8335/21 
നമ്പര് പരസ്യത്തില് പകേരതലെ*  അവ!�ശി!ളില് ക്രമ നമ്പര്  (3) ആയി പ്രസിദ്ധീ!രിച്ച അഭിജിത്ത്. 
ആര്. കൃഷ്ണന് -  മ!ന് - 21 എന്നത് അര്ജുന്. ആര്. കൃഷ്ണന് - മ!ന്  - 21 എന്ന�ക്കിയും ഖണ്ഡി!യില് 
വിവരിക്കുന്ന വീട്ടുകേപര് ഏറത്ത് (മ�ടവ) എന്നത് ഏറത്ത് (മ�ടവന) എന്ന�ക്കിയും തിരുത്തി 
വ�യികേക്കണ്ടത�ണ്.

തഹസില്ദ�ര്
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C2-8309/21

തിരുത്ത് പരസ്യം

09/11/21  ാ�ം തീയതിയിലെ� 44ാ�ം നമ്പര് കേ!രള ഗസറ്റില് ഭ�ഗം -!!! - 11216 ല് പ്രസിദ്ധീ!രിച്ച C2-
8309/21 നമ്പര് പരസ്യത്തില് പകേരതലെ*  അവ!�ശി!ളില് ക്രമ നമ്പര്  (1) ആയി പ്രസിദ്ധീ!രിച്ച ആഗസ്തി
കേജ�സഫ് - മ!ന്- 78 എന്നത് ആഗസ്തി കേജ�സഫ് - പിത�വ് -78  എന്ന�ക്കി  തിരുത്തി 
വ�യികേക്കണ്ടത�ണ്.

തഹസില്ദ�ര്
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C2-6652/21

തിരുത്ത് പരസ്യം

19/10/21  ാ�ം തീയതിയിലെ� 41ാ�ം നമ്പര് കേ!രള ഗസറ്റില് 8425 ല് പ്രസിദ്ധീ!രിച്ച C2-6652/21 
നമ്പര് പരസ്യത്തില് പകേരതലെ*  അവ!�ശി!ള�യി അന്നമ്മ കേജക്കബ്, ബിനിയ ആന് കേജക്കബ്, ഫ്ര�ന്
സിയ  ആന് കേജക്കബ് എന്നീ വ്യക്തി!ളുലെട കേപരു!ള് കൂടുത��യി കേVര്ത്തു വന്നിട്ടുള്ളത�ണ്. ആയത് 
ഒഴിവ�ക്കി മറിയ�മ്മ സിറിയ!് - ഭ�ര്യ – 71, കേസ�ജ സ�ജന് വര്ഗീസ് - മ!ള് - 53, കേസ�ണി സിറിയ!് - 
മ!ന് - 50, ലെസബ�സ്റ്റ്യന് സിറിയ!് - മ!ന് - 45 എന്നിവലെര ഉള്ലെ^ടുത്തി തിരുത്തി 
പ്രസിദ്ധീ!രികേക്കണ്ടത�ണ്.

തഹസില്ദ�ര്
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C2-8232/21

തിരുത്ത് പരസ്യം

16/11/21  ാ�ം തീയതിയിലെ� 45 ാ�ം നമ്പര് കേ!രള ഗസറ്റില് 12190 ല് പ്രസിദ്ധീ!രിച്ച C2-8232/21 
നമ്പര് പരസ്യത്തില് പകേരതലെ*  അവ!�ശിയ�യി പട്ടി!യില് ക്രമ നമ്പര്  (1) ല് �ിസമ്മ കേജ�സഫ് എന്ന്
കേVര്ക്ക�ലെതയ�ണ്  പ്രസിദ്ധീ!രിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. ആയത് തിരുത്തി  �ിസമ്മ കേജ�സഫ് - ഭ�ര്യ – 54 
എന്ന�ക്കി തിരുത്തി വ�യികേക്കണ്ടത�ണ്.

തഹസില്ദ�ര്

14th December 2021Revenue Department16731
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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8734/21 19-11-2021
 
  മീനചില താലകില   കാണകാരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിേനായ.  പി.  െചറിയാന,

പാലേവലില, കാണകാരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാണകാരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീനാ പി. വരഗീസ, പാലേവലില, കാണകാരി േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ഉണ്.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര

1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8806/21 22-11-2021
 
 മീനചില താലകില   ഉഴവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനമ ബാലകഷന, ശലംകളത്,

അരീകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉഴവര വിേലജില   പേരതയെട മകന എസ. ബി.  േമാഹനന നായര, ശലംകളത്,  അരീകര

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2014 -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:സി2-8807/21 22-11-2021
 
 മീനചില താലകില   കറിചിതാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി. എം. േഗാപിനാഥന നായര,

പാറകണതില,  കറിചിതാനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീനാ പി. വരഗീസ ഭാര് 40

2 അലീറ മരിയ ബിേനായ മകള 9

3 ആനണി സി. ബിേനായ മകന 3

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ. ബി. േമാഹനന നായര മകന 60
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറിചിതാനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അേശാക. ജി., പാറകണതില,

കറിചിതാനം േബാധിപിച അേപക   കറിചിതാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2020 -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:സി2-8865/21 29-11-2021
 
 മീനചില താലകില   പലിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരികഷന റി. എന., േതാടപറത്,

െകഴവംകളം പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലിയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി റി.  പി.,  േതാടപറത്, െകഴവംകളം പി.  ഒ.

േബാധിപിച അേപക   പലിയനര 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 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:സി2-8955/21 29-11-2021
 
 മീനചില താലകില   ളാലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ന ഔേസഫ, പാലയല, കിഴതടിയര പി.

ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ളാലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസമ കര്ന, പാലയല, കിഴതടിയര പി. ഒ. േബാധിപിച അേപക   ളാലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാക. ജി. മകന 54

2 ജയശീ. എസ. മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി റി. പി. ഭാര് 48

2 ജയകഷന റി. എച്. മകന 19

3 ലകികടിയമ (അമിണി ) മാതാവ 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ കര്ന ഭാര് 68
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നമര:സി2-8956/21 29-11-2021
 
 മീനചില താലകില   പലിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. ജി. േഗാപാലകഷന, കിഴേകതില

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

സർടിഫികറിനായി    പലിയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ധന് െക. ജി.,  കിഴേകതില, അരണാപരം പി.  ഒ.

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2021 -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:സി2-8867/21 29-11-2021
 
 മീനചില താലകില   മീനചില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമനാഥന നായര പി., പേതട്, േമവ

ട പി.  ഒ.,  പാലാ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മീനചില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദശാംഗിനി െക., പേതട്, േമവട പി. ഒ., പാലാ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2020  -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:സി2-8864/21 29-11-2021
 

2 െകാചറാണി മകള 48

3 റിനസി േജാസഫ മകള 45

4 േറാണി കര്ന മകന 40

5 െറനി കര്ന മകന 38

6 റിലസ കര്ന മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി. എസ. ലകികടിയമ ഭാര് 73

2 േജ്ാതി െക. ജി. മകള 43

3 ധന് െക. ജി. മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദശാംഗിനി െക. ഭാര് 74

2 ദീപ സാല പി. എസ. മകന 44

3 ദീേപഷ ലാല പി. എസ. മകന 41

4 സദീപ പി. എസ. മകന 38
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  മീനചില താലകില   കറിചിതാനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.  ഡി.  സേരാജിനിയമ,

പാറകണതില,  കറിചിതാനം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറിചിതാനം വിേലജില   പേരതയെട --select-- അേശാക. ജി., പാറകണതില,

കറിചിതാനം േബാധിപിച അേപക   കറിചിതാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2013 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാക. ജി. മകന 54

2 ജയശീ. എസ. മകള 59
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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8958/21 29-11-2021
 
  മീനചില  താലകില    െകാണര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശീജിത്  പി.  എസ.

,  പേനാലിൽ,പവേതാട  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാണര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഉഷ ശശി, പേനാലിൽ,പവേതാട പി.

ഒ. േബാധിപിച അേപക   െകാണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2019 -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:സി2-8868/21 29-11-2021
 
 മീനചില താലകില   മീനചില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. എം. േതാമസ, പനലാനിയല,

ഞണപാറ  പി.  ഒ.,  പവരണി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മീനചില വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാബി േതാമസ, പനലാനിയല,

ഞണപാറ പി. ഒ., പവരണി  േബാധിപിച അേപക   മീനചില വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2020  -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ശശി മാതാവ 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ േതാമസ ഭാര് 76

2 േമരികടി േതാമസ മകള 57

3 േജാളി മാതയ മകള 55

4 ആനസി േജാസ മകള 53

5 ലിനസി േജകബ മകള 52

6 ലാലി ഷാജി മകള 50

7 സിസി േസാണി മകള 48

8 േജാബി േതാമസ മകന 46

9 ജലി ഷാജ മകള 44
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