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Kottayam District

 
Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-4313/2021 28-09-2021
 
 കഞിരപളി താലകില   എരേമലി വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറജി മാതയ s/o വി സി മാതയ

 വടേകപറമിൽ വീട ആർ പി സി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേമലി വടക് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െറനി വി െറജി , വടേകപറമിൽ വീട

ആർ പി സി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   എരേമലി വടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021  -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറനി വി െറജി ഭാര് 43

2 സാറാ വി െറജി മകള 19
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Kottayam District

 
Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
:സി2/4945/2021 19-10-2021
 
 കഞിരപളി താലകില   ഇളംങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ ബാബ S/o ജനാരദനന

 മകളംപറത് വീട, കരാലി പി. ഒ.,  കരാലി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഇളംങളം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ശീേദവി പി. വി., മകളംപറത് വീട, കരാലി പി.

ഒ.,   കരാലി,  േബാധിപിച അേപക   ഇളംങളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ  ഗൗരികടിയമ

30/08/2003  ല  മരണമടഞിടളളതാണ.  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. 

 
:സി2/4908/2021 28-10-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   എരേമലി െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. സി. േയാഹനാന S/o

ഗീവരഗീസ ചാേകാ,  പീടികപറമില  വീട,  കനകപലം  പി.  ഒ,  എരേമലി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേമലി െതക് വിേലജില   പേരതെന

മകന വിേനാജി പി. േജാണ, പീടികപറമില വീട, കനകപലം പി. ഒ, എരേമലി, േബാധിപിച അേപക   എരേമലി െതക്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം, മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-08-2013  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാപിതാകള  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. 

 
:സി2/5242/2021 28-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി പി. വി. ഭാര് 52

2 അഭയേദവ എസ. മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ േയാഹനാന ഭാര് 68

2 ഏലിയാമ േജാണ മകള 49

3 അനമ പി. േജാണ മകള 46

4 വിേനാജി പി. േജാണ മകന 35

02th November 2021Revenue Department9945
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 കാഞിരപളി താലകില   മണകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി. യ. മാതയ S/o ഉലഹനാന

തറവടതില വീട, പറതാനം പി. ഒ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇടകി മലനാട സരവീസ സഹകരണ ബാങ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകയം വിേലജില   പേരതെന ഭാര്

ലിസമ മാതയ, തറവടതില വീട, പറതാനം പി. ഒ, , േബാധിപിച അേപക   മണകയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം,  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2008  -ല

മരണെപടതായം പേരതന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള 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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസമ മാതയ ഭാര് 70

2 സിേജാ മാതയ മകന 40

3 റിേജാ മാതയ മകന 38

4 ലിേജാ സാബ മകള 45
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ kn2˛5889/2020. 2021 HIvtSm-_¿ 6.

X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ 3672 \º¿ t]Pn¬ 1˛mw \º-cmbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬
A\-¥-cm-h-Im-in-I-fmb {Ia \º¿ 2, tUmfn sI. sP. (47 hbkv), {Ia \º¿ 3, Um\n-tamƒ sI. sP.
(44 hb-kv) F∂n-h¿°v ]tc-X-bp-am-bp≈ _‘w ‘`¿Ømhv F∂p-≈Xv aIƒ’ F∂v XncpØn
hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Im™nc∏≈n. Xl-io¬Zm¿.
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