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Kottayam District
Kanjirappally Taluk
NOTICE

09-09-2021

:സി 2 803/ 2021

കഞിരാപിളി താലകില കാഞിരപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ൈപലി വർഗീസ അനികാട
് വീടിൽ ,ആനകലല പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാഞിരപളി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േമരികടി , അനികാട് വീടിൽ
,ആനകലല പി ഒ , േബാധിപിച അേപക കാഞിരപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ
ജീവിചിരിപില 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
1
2
3

േപര
േമരികടി
സരിൻ സാറാ ൈപലി
സരിത േമരി ൈപലി

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
62
32
29

09-09-2021

:സി 2 1959/ 2021

കഞിരാപിളി താലകില എരേമലിെതക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സതീഷ ബാബ ലാവണ് വീട
് ,കനകപലം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി എരേമലിെതക് വിേലജില പേരതനെറ മകന സേമഷ സി എസ , ലാവണ് വീട ,കനകപലം പി ഒ ,
േബാധിപിച അേപക എരേമലിെതക് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-12-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില
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
1
2
3

േപര
ൈലല സതീഷ ബാബ
സേമഷ സി എസ
മിേലഷ ബാബ

വയസ
65
37
33

09-09-2021

:സി 2 2396/ 2021
കഞിരാപിളി താലകില

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

ചീരകടവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അലിയാർ അബൾ സമദ
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കായപാകൽ കേരാടവീട ,െപാൻകനം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ചീരകടവ വിേലജില പേരതനെറ മകന മഹമദ അജമൽ
െക എ , കായപാകൽ കേരാടവീട ,െപാൻകനം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക ചീരകടവ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-01-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന ഭാര് സലീന എം 16 -3 -2005 -ൽ മരണെപട പിതാവ ജീവിചിരിപില 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
1
2

േപര
സൈബദ
മഹമദ അജമൽ െക എ

പേരതനമായള ബനം
അമ
മകന

വയസ
75
20

08-09-2021

:സി 2 3318/ 2021

കഞിരാപിളി താലകില മണിമല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േതാമസ എം ഇ മാളിേയകൽ വീട
് ,പഴയിടം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി മണിമല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േഷമ ബി , മാളിേയകൽ വീട ,പഴയിടം പി ഒ , േബാധിപിച
അേപക മണിമല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 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
1
2
3

േപര
േഷമ ബി
നിവിദ േജാ േതാമസ (ൈമനർ)
ആദം േജാ േതാമസ (ൈമനർ)
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ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
34
4
1
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Kottayam District
Kanjirappally Taluk
NOTICE

06-09-2021

:സി 2 -3951/

കഞിരപിളി താലകില ചിറകടവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജാസഫ േജാർജ് s/o എ റ
ി േജാർജ് ചിറകടവ പി ഒ ,പാമരികൽ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ജിേജാ േജാസഫ , ചിറകടവ പി ഒ
,പാമരികൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക ചിറകടവ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. (പേരതൻെറ ഭാര് െഡയസി
േജാസഫ 10-09-1989-ൽ മരണമടഞിടളതാണ.ടി െഡയസി േജാസഫ -ൻെറ മരണേശഷം ഏലികടി േജാസഫ
എനവെര പനർവിവാഹം െചയിടളതാണ .ടി ദാമത്തിൽ സനാനങൾ ഇല.പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ
മരണമടഞിടളതാണ.) 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
1
ഏലികടി േജാസഫ (രണാം ഭാര് )
2
േജാേജാ േജാസഫ
3
ജിേജാ േജാസഫ
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ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
70
46
44
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Kottayam District
Kanjirappally Taluk
NOTICE

18-09-2021

:സി 2 -3486/ 2021

കഞിരപളി താലകില ഇളംങളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ റി പി േജാസഫ s/o പൗേലാസ
തറേപൽ വീട െചങളം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഇളംങളം വിേലജില പേരതനെറ മകന േജാസ േപാൾ റി േജാസ , തറേപൽ
വീട െചങളം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക ഇളംങളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-01-2021 -ലം ടിയാെൻറ ഭാര് േമരി േജാസ 29 -01 2015 -ൽ 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
1
2
3

േപര
േമാൺസി റി േജാസ
ലിൻസി റി േജാസ
േജാസ േപാൾ റി േജാസ

പേരതനമായള ബനം
മകള
മകള
മകന

വയസ
53
51
48

17-09-2021

:സി 2 -3167/ 2021

കഞിരപളി താലകില ഇളംങളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സേനാഷ പി കര്ൻ s/o കര്ൻ പ
ി റി പലാട് വീട കരാലി പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഇളംങളം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രസമ സറിയ , പലാട് വീട കരാലി പി ഒ ,
േബാധിപിച അേപക ഇളംങളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപളതാണ.
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
1
2
3

േപര
രസമ സറിയ
േഡാൺ സിറിൾ േതാമസ
െഡറിൻ പി േതാമസ

:ക -3168/ 2021

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

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
57
32
26

18-09-2021

8417

Revenue Department

19th October 2021

____________________________________________________________________________________________________________________________

കഞിരപളി താലകില ഇളംങളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിജയൻ സി െക s/o മതായി
പാപി ചീനിേവലിൽ വീട നരിയനാനി പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഇളംങളം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സശീല പി എസ , ചീനിേവലിൽ വീട
നരിയനാനി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക ഇളംങളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. ടിയാെൻറ മാതാവ കഞമ 29 -05 -2011 ൽ മരണമടഞിടളതാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക
ം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട്
േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3

േപര
സശീല പി എസ
ആതിര വിജയൻ
അഖിൽ വിജയൻ

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

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
51
21
19
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Kottayam District
Kanjirappally Taluk
NOTICE

22-09-2021

:സി2=1923/2021

കാഞിരപളി താലകില െചറവളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം ആർ രവീനൻ നായർ s/o
രാമൻ നായർ മമഴ വീടിൽ െചറവളി പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ഫാമിലി െപൻഷൻ ലഭികനതിനം
മറാവശ്ങൾകമായി ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചറവളി വിേലജില പേരതനെറ
ഭാര് സേരാജിനിയമ എ വി , മമഴ വീടിൽ െചറവളി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക െചറവളി വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-01-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതൻെറ മാതാവ കല്ാണിയമ 15-8-2021=ൽ മരണെപട.പേരതൻെറ പിതാവ ജീവിചിരിപില 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.
കമ നമര
1
2
3

േപര
സേരാജിനിയമ എ വി
േപംകമാർ എം ആർ
േപംജിത് എം ആർ

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

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
63
42
41
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Kottayam District
Kanjirappally Taluk
NOTICE

20-09-2021

:സി2-4796/2021

കാഞിരപളി താലകില കാഞിരപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാധാകഷണൻ s/
o കഷനാചാരി, കളതർ വീടിൽ തമലകാട പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാഞിരപളി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി
എൻ , കളതർ വീടിൽ, തമലകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക കാഞിരപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-05-2021 -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
1
2
3

േപര
രാധാമണി എൻ
കവിത ബിജ
ബിന ജയൻ

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
67
48
46
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