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Kottayam District

 
Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2/5355/2021 12-11-2021
 
  കാഞിരപളി താലകില   ചിറകടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജികമാര െക.  ജി.  S/o

േഗാപാലപിളള െക. പി. നാറാണതതണിയില ( േകാതപളളില) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകടവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സപിയ എം. പി.,

നാറാണതതണിയില ( േകാതപളളില), േബാധിപിച അേപക   ചിറകടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ

ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവ

കാശ 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:സി2/4014/2021 12-11-2021
 
  കാഞിരപളി താലകില   എരേമലി വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശ വി.  പി.  S/o

പതനാഭന േവണാട് വീട, പഞവയല പി. ഒ., എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇലകിസിറി േബാരഡ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേമലി വടക് വിേലജില   പേരതെന ഭാര് യമനാഭായി

എം. എന., േവണാട് വീട, പഞവയല പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   എരേമലി വടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന  പിതാവ  ജീവിചിരിപില.  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 സപിയ എം. പി. ഭാര് 45

2 ജിഷ ഷാജി മകന 18

3 ൈവഷവി ഷാജി മകള 9

4 വി. െക. സേരാജിനിയമ മാതാവ 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ മാതാവ 76

2 യമനാഭായി എം. എന. ഭാര് 51

3 അംബരീഷ വി. പി. മകന 18
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നമര:സി2/2395/2021 12-11-2021
 
  കാഞിരപളി താലകില   ചിറകടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണ പി.  േതാമസ S/o

േതാമസ  േപഴതങല  വീട,  െപാനകനം  പി.  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകടവ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േരണക റാം,

േപഴതങല വീട, െപാനകനം പി. ഒ, േബാധിപിച അേപക   ചിറകടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. 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:സി2/2487/2021 12-11-2021
 
  കാഞിരപളി താലകില   മണിമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷമാര സി. നായര S/o

ചനേശഖരന നായര കിഴേകമറിയില വീട, പലികലല പി. ഒ., എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണിമല വിേലജില   പേരതെന ഭാര് രശി ആര. നായര.,

കിഴേകമറിയില വീട, പലികലല പി. ഒ.,േബാധിപിച അേപക   മണിമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ

ജീവിചിരിപളളതാണ.  ൈ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. 

 
നമര:സി2/2146/2021 12-11-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   കാഞിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. എസ. വിജയന S/

o ശീധരന കുമലയില വീട, വഞിമല പി. ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായ

ി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരപളി വിേലജില   പേരതെന മകന അരണ െക. വിജയന, കുമലയില

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരണക റാം ഭാര് 52

2 ശ്ാം സനര മകന 25

3 മാളവിക മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രശി ആര. നായര ഭാര് 36

2 ശബരീഷ എസ. മകന 10

3 ശിവന് എസ. മകള 3

4 െക. ജി. കമലാകിയമ മാതാവ 81
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വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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:സി2/468/2021 12-11-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   ഇടകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി S/o എം. എ. േയശദാസന

  മടകകഴി  വീട,  ഇഞിയാനി  പി.  ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടകനം വിേലജില   പേരതെന മകന രഞ ആനണി, മടകകഴി വീട, ഇഞിയാനി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-02-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

 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:സി2/2061/2021 12-11-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   കാഞിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ശീധരന കുമലയില വ

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

സർടിഫികറിനായി   കാഞിരപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജന, കുമലയില വീട, കപാട പി. ഒ., േബാധിപിച

്ച അേപക   കാഞിരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2003 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപിലാതതം, മകന െക.

എസ. വിജയന 03/09/2018  ല 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 േശാഭനാ വിജയന ഭാര് 59

2 അരണ െക. വിജയന മകന 31

3 അഞ െക. വിജയന മകള 28

4 മീനാകി മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസലിന ആനണി ഭാര് 70

2 ദീപ ആനണി മകള 45

3 സനിത ആനണി മകള 43

4 രഞ ആനണി മകന 40
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നമര:സി2/2107/2021 12-11-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   കാഞിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. ആര. രഘനാഥന

ആചാരി  S/o  രാമനാചാരി  െകാടാരതില  വീട,  കാഞിരപളളി  പി.  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരപളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര്

രാധാമണി രഘ, െകാടാരതില വീട, കാഞിരപളളി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   കാഞിരപളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-12-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  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 മീനാകി ഭാര് 85

2 ഓമന മകള 53

3 രാജന മകന 49

4 േശാഭന വിജയന മകെന ഭാര് 59

5 അരണ െക. വിജയന പൗതൻ 31

6 അഞ െക. വിജയന പൗതി 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി രഘ ഭാര് 69

2 രാേജഷ െക. ആര. മകന 44

3 രാജീവ െക. ആര. മകന 42

4 രതീഷ െക. ആര മകന 38

5 രഞിത് െക. ആര. മകന 33
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