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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-7204/2021 30-09-2021
 
 മീനചില താലകില   കറവിലങാട വിേലജില കളതർ കരയിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാബ െസബാസ്

ൻ    െപാനമൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറവിലങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െഷറിൻ എം േജാൺ ,  െപാനമൽ

വീടിൽ ,േബാധിപിച അേപക   കറവിലങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷറിൻ എം േജാൺ ഭാര് 43

2 സീവ സാബ മകന 7

26th October 2021Revenue Department9233
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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-7325/21 11-10-2021
 
 മീനചില താലകില   പഞാര െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാജ പി. ആര. പരയാട്

, പഞാര െതേകകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പഞാര െതേകകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭരതാവ ശാലിനി  സാജ, പരയാട്,  പഞാര

െതേകകര, േബാധിപിച അേപക   പഞാര െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:സി2-7423/21 11-10-2021
 
 മീനചില താലകില   കടപാമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കുര്ന ഇമാനവല േതകംകാടില,

വയലാ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കടപാമറം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അലകസ ഇമാനവല,  േതകംകാടില,  വയലാ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2020 -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. 

 
:സി2-7421/21 11-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാലിനി സാജ ഭാര് 41

2 അനന് പി. എസ. മകള 14

3 േദവകി രാജ അമ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ ഇമാനവല ഭാര് 76

2 സിറിയക ഇമാനവല മകന 54

3 അലകസ ഇമാനവല മകന 44

4 ബീന ഇമാനവല മകള 50

9234 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 മീനചില താലകില   വളിചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. ഇസഡ. േതാമസ, പാറയില േറാഷ

് വില, ഇടനാട പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വലചിറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലല പി. േതാമസ, പാറയില േറാഷ വില, ഇടനാട പി. ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -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. 

 
:സി2-7749/21 22-10-2021
 
 മീനചില താലകില   കാണകാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണസ അഗസിന, കറിേലട്,

കളതര പി.  ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാണകാരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി േജാസഫ, കറിേലട്, കളതര പി. ഒ. േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021  -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. 

 
:സി2-7648/21 22-10-2021
 
 മീനചില താലകില   പഞാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ന കര്ന, മതിേരനികല, പഞാര

പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പഞാര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനപ കര്ന,  മതിേരനികല, പഞാര പി.  ഒ.  േബാധിപിച അേപക

പഞാര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2019  -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 ൈലല പി. േതാമസ ഭാര് 58

2 േറാഷ േമാന പി. േതാമസ മകന 34

3 െറയന േമാന പി. േതാമസ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി േജാസഫ ഭാര് 54

2 എലിസബത് േജാണസ മകള 20

3 ആനേജാസ േജാണസ മകള 15

26th October 2021Revenue Department9235
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലസമ കര്ന ഭാര് 66

2 അനപ കര്ന മകന 41

3 ബിബിന കര്ന മകന 38
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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-4561/2021 04-10-2021
 
  മീനചില താലകില  വളിചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ അമകടി  വലവർ കരയിൽ

േചളമറതിൽ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  േബാധിപിച അേപക   വളിചിറ വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 30-03-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി എൻ േഗാപിനാഥൻ ഭരതാവ 79
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