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തിരുത്തല് പരസ്യം
നമ്പര്-സി2/5866/2021

30/11/2021 -ലെ

14-01-2022

47 ാ ം നമ്പര് ഗസറ്റില് വ

്യം X, പ ര്ട്ട് - III, കമ്മീഷണറേ,റ്റ് ഓഫ്

ന്ഡ് ,വന്യു

വിഭ ഗത്തില് 14552 ാ ം നമ്പര് റേപജില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുളള സി2/5866/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില്, എരുറേ: ി
വടക്ക് വിറേ=ജില്, പുഞ്ചവയല് പി. ഒ. യില്, കട്ടുപ്പ ,യില് വീട്ടില്, പറേരതയ യ കൗസ ്യ പി . ലെക. W/o
സുകു: രന് ലെക. ലെക. എന്നയ ളുലെട അനന്തര വക ശികളിലെ

ര ള യി ക്ര: നമ്പര് 4 ആയി സജിത റേ: ള്

ലെക. എസ്. (:കള് , 35 വയസ്സ്) എന്ന് ലെതറ്റ യി പരസ്യലെപ്പടുത്തിയത് സുജിത റേ: ള് ലെക . എസ്. എന്ന്
തിരുത്തി വ യിറേക്കണ്ടത ണ് .

ത ലൂക്ക ഫീസ് , ക ഞ്ഞിരപ്പളളി
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Kottayam District
Kanjirappally Taluk
NOTICE

01-02-2022

നമര:സി2/4647/2021

കാഞിരപളി താലകില, കാഞിരപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ൈലല ജബാര W/o പി. എം
. ജബാര, പിചകപളളിേമട വീട, കാഞിരപളളി പി. ഒ. എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാഞിരപളി വിേലജില പേരതയെട മകന ഫാസില
ജബാര, പിചകപളളിേമട വീട, കാഞിരപളളി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക കാഞിരപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-05-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട 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
1
ജബാര പി. എം.
2
ഫാസില ജബാര

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകന

വയസ
67
33

01-02-2022

നമര:സി2/6050/2021

കാഞിരപളി താലകില , കാഞിരപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി. എസ. ഇസയില S/o പി
. ഒ. െസയമഹമദ റാവതര,പാലയല വീട, കാഞിരപളളി പി. ഒ. എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാഞിരപളി വിേലജില പേരതെന മകന ഷാജി പി. ഐ.,
പാലയല വീട, കാഞിരപളളി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക കാഞിരപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-10-2011 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ 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
1
ൈലലാ ഇസയില
2
ഷാജി പി. ഐ.
3
നീന

േപര

നമര:സി2/3029/2021
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
75
57
52

01-02-2022
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കാഞിരപളി താലകില, കാഞിരപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ൈസനദീന S/o മഹമദ ലബ
ബ പിചകപളളിേമട വീട, കാഞിരപളളി പി. ഒ. എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാഞിരപളി വിേലജില പേരതനെറ മകന അമീര മഹമദ, പിചകപളളിേമട വീട,
കാഞിരപളളി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക കാഞിരപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതന ഭാര് നൈസഫ
01/03/2016 ല മരണമടഞിടളളതാണ. 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
1
2
3
4

േപര
സൗമ് ൈസനദീന
സജിമി ൈസനദീന
സമയ ൈസനദീന
അമീര മഹമദ
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള
മകള
മകന

വയസ
33
26
22
20
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തിരുത്തല് പരസ്യം
നമ്പര്-സി2/8358/2019

07/12/2021 -ലെ

01-02-2022

48 ാ ം നമ്പര് ഗസറ്റില് വ

്യം X, പ ര്ട്ട് - III, കമ്മീഷണറേ,റ്റ് ഓഫ്

ന്ഡ് ,വന്യു

വിഭ ഗത്തില് 15536, 15537 നമ്പര് റേപജുകളില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുളള സി 2/8358/2019 നമ്പര് പരസ്യത്തില് ,
ഇളംങ്ങുളം വിറേ<ജില്, കൂര

ി പി. ഒ. യില്, പുത്തന്പുരയ്ക്കല് വീട്ടില്, പറേരതന യ പി. ലെക. റേവണുറേഗ പ ല്

S/o കൃഷ്ണന് ന യര് എന്നയ ളുലെL അനന്തര വക ശികളിലെ

ര ള യി ക്രമ നമ്പര്

4 ആയി

സന്ദീപ്

റേവണുറേഗ ല് (മകന് , 37 വയസ്സ്) എന്ന് ലെതറ്റ യി പരസ്യലെWടുത്തിയത് സന്ദീപ് റേവണുറേഗ പ ല് എന്ന്
തിരുത്തി വ യിറേYണ്ടത ണ് .

ത ലൂY ഫീസ് , ക ഞ്ഞിരWളളി

(ഒW്)
തഹസില്ദ ര്
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