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തിരുത്തല് പരസ്യം

     

നമ്പര് : C2-8979/21                                                                                 10/02/2022   

               

28.12.21 ാ�ം തീയതിയിലെ� 51ാ�ം നമ്പര് കേ"രള ഗസറ്റില് കേപജ് നമ്പര് 18457 ല് (പ�ര്ട്ട് - 3 ) പ്രസിദ്ധീ"രിച്ച
C2-8979/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില്  പകേരതലെ0 അവ"�ശി"ളില് ക്രമനമ്പര് 2 ല്  സ�ം കേജ�സഫ് -
ഭ�ര്യയുലെ9/ഭര്ത്ത�വിലെ0 സകേ:�ദരന്- 50  എന്നും   ക്രമനമ്പര് 4 ല് സിദ കേജ�സഫ്  -മ"ന്-43 എന്നും
ലെതറ്റ�യി കേ?ര്ത്ത�ണ് പ്രസിദ്ധീ"രിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് . ആയത് തിരുത്തി  സ�ം കേജ�സഫ്-മ"ന് - 50 എന്നും  
സിദ കേജ�സഫ് -മ"ള്-43  എന്നും തിരുത്തി വ�യികേGണ്ടത�ണ്.

            (ഒപ്പ്)

ത:സില്ദ�ര് മീനച്ചില് ത:സില്ദ�ര്
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തിരുത്തല് പരസ്യം   

നമ്പര് : C2-3683/2020                                                                                                  10/02/2022

17/08/21   ാ�ം തീയതിയിലെ� 33ാ�ം നമ്പര് കേ"രള ഗസറ്റില് കേപജ്  നമ്പര് 6478  ല്  (പ�ര്ട്ട്  - 3 )
പ്രസിദ്ധീ"രിച്ച C2-3683/2020  നമ്പര് പരസ്യത്തില്  ഖണ്ഡി"യില് വിവരിക്കുന്ന പകേരതലെ0 കേപര്
ര�മ?ന്ദ്രവര്മ്മ എന്  എന്ന്  ലെതറ്റ�യി  കേ?ര്ത്ത�ണ്  പ്രസിദ്ധീ"രിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്  .  ആയത്  തിരുത്തി
ര�മ?ന്ദ്രശര്മ്മ. എന് എന്ന്  തിരുത്തി വ�യികേGണ്ടത�ണ്.

            (ഒപ്പ്)

ത:സില്ദ�ര് മീനച്ചില് ത:സില്ദ�ര് 
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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-255/22 01-01-2022
 
 മീനചില താലകില   കാണകാരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എന േമാഹനന   സീമാഭവന

,കറമളര  പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാണകാരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജാത ,  സീമാഭവന ,കറമളര  പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2020  -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:C2-175/2022 03-01-2022
 
  മീനചില താലകില   ഇലകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി േജാസഫ  കനത് വീട,

മരങാടപളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇലകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന േജാസഫ, കനത് വീട, മരങാടപളി , േബാധിപിച

അേപക.   ഇലകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-12-2018  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജാത ഭാര് 55

2 ഗീത േമാഹന മകള 31

3 നീത േമാഹന മകള 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന േജാസഫ ഭാര് 62

2 ദിബിയ  േജാസഫ മകള 37

3 നിപി  േജാസഫ മകള 34
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Kottayam District

 
Meenachil Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2--334/22 16-12-2021
 
 മീനചില താലകില   മീനചില വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി മാതയ പരവനാനി വീട. മീനചില പി

ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മീനചില വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമിണി മാതയ, പരവനാനി വീട. മീനചില പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മീനചില

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-01-2021  -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:C2-213/22 05-01-2022
 
  മീനചില താലകില   തലപലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം മരളിധരന നായര  േമേചരില

,കീഴമാറ  േമലമാറ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തലപലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന മരളിധരന , േമേചരില ,കീഴമാറ

േമലമാറ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   തലപലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമിണി മാതയ ഭാര് 72

2 ൈനസി മാതയ മകള 40

3 നീമാ മാതയ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന മരളിധരന ഭാര് 49

2 ലകി എം മരളി മകള 26

3 പാരവതി എം േമേചരില മകള 18

15th February 2022Revenue Department5619
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2022


		2022-02-15T16:30:08+0530
	Salim A




