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Kottayam District

 
Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2/6041/2020 14-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില,   കവപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജ S/o ബാബ കാരയാട് വീട

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

സർടിഫികറിനായി   കവപളി വിേലജില   പേരതെന പിതാവ ബാബ െക. പി., കാരയാട് വീട, പാലമ പി. ഒ.,േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന അവിവാഹിതനായി  19-12-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപളളതാണ. 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:സി2/6230/2020 14-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില,   കാഞിരപളി വിേലജില , താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരഗീസ്, ൈതപറമില വീട

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

സർടിഫികറിനായി   കാഞിരപളി വിേലജില   പേരതെന മകന െഡാമിനിക വരഗീസ, ൈതപറമില വീട, കാഞിരപളളി

പി.  ഒ.,  േബാധിപിച അേപക   കാഞിരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്  അനമ വരഗീസ

14/05/2005 ലം, ടി ദമതികളെട മകന െജയിംസ വരഗീസ അവിവാഹിതനായി 13/01/2011 ലം മരണമടഞിടളളതാണ.

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:സി2/3907/2021 14-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി  ബാബ മാതാവ 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാണ വരഗീസ മകന 66

2 േറചല വരഗീസ മകള 57

3 സാലി വരഗീസ മകള 52

4 േജാളി വരഗീസ മകള 50

5 േഡാമിനിക വരഗീസ മകന 60
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 കാഞിരപളി താലകില ,  ഇടകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷാ വിജയന,  ഈടികല വീട

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

സർടിഫികറിനായി   ഇടകനം വിേലജില   പേരതയെട മകള സന്ാ ഇ. വി.,  കാഞിരംമടില വീട,  മറികുംപറം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  മാതാവ  ജീവിചിരിപളളതം,  പിതാവ

മരണമടഞിടളളതമാണ. 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 വിജയന ഉണി ഭരതാവ 65

2 സനീപ ഇ. വി. മകന 35

3 സന്ാ ഇ. വി. മകള 38
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Kottayam District

 
Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2/3103/2021 06-12-2021
 
  കാഞിരപളി താലകില,   മണകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ്ാമ എന ജാനക

ി ചരേനാലികല വീട, പറതാനം പി. ഒ.,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകയം വിേലജില   പേരതയെട മകന സകമാരന സി. വി., ചരേനാലികല വീട,

പറതാനം പി. ഒ., , േബാധിപിച അേപക   മണകയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2020 -ല മരണെപടതായം, പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

പേരതയെട ഭരതാവ േചാതി െവളമന എനയാള 24/12/2011 ല മരണമടഞിടളളതാണ. 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:സി2/5467/2021 08-12-2021
 
 കാഞിരപിളി താലകില,   എരേമലി വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി പി. എന. S/o നാവര

 ഖനി , പതപറമില വീട, കരിനിലം പി. ഒ., മണകയം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  യൈണറഡ ഇന് ഇനഷറനസില

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേമലി വടക് വിേലജില   പേരതെന ഭാര് െലതീഫ ബീവി

എ. െക., പതപറമില വീട, കരിനിലം പി. ഒ., മണകയം, േബാധിപിച അേപക   എരേമലി വടക് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 െന   സംരകണതിലാണ.

 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 ചിനമ പി. വി മകള 68

2 ശാനമ സി. വി. മകള 61

3 അമണി സി. വി. മകള 62

4 ശിവന സി. വി. മകന 58

5 കടപന സി. വി. മകന 55

6 സകമാരന സി. വി. മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െലതീഫ ബീവി എ. െക. ഭാര് 47

2 റംസാന ബീവി മകള 14
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3 സാലിഹബീഗം പി  എസ മകള 11

4 കനി നാസര സേഹാദരൻ 53

5 അബള സലാം സേഹാദരൻ 51

6 സഫിയാ ബഷീര സേഹാദരി 68

7 ൈഷലാ പി. എന സേഹാദരി 47
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