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Kottayam District

 
Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2/5866/2021 19-11-2021
 
 കഞിരാപിളി താലകില   എരേമലിവടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗസല് പി. െക. W/

o സകമാരന െക. െക., കടപാറയില വീട, പഞവയല പി. ഒ., എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എരേമലിവടക്  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

സകമാരന െക. െക., കടപാറയില വീട, പഞവയല പി. ഒ.,, േബാധിപിച അേപക   എരേമലിവടക് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021 -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. 

 
നമര:സി2/5284/2021 23-11-2021
 
  കാഞിരപളി താലകില   മണിമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറഷീദാ  സലാഹദീന W/o

സലാഹദീന േമപത് വീട, മകട പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണിമല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സലാഹദീന, േമപത് വീട, മകട പി. ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട പിതാവ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 സകമാരന െക. െക. ഭരതാവ 69

2 സജേമാന െക. എസ. മകന 37

3 സര്ാേമാള െക. എസ. മകള 35

4 സജിതാേമാള െക. എസ. മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലമാ ബീവി മാതാവ 80

2 സലാഹദീന ഭരതാവ 56

3 അഫല എം. എസ. മകന 25

4 അബിദാ സലാഹദീന മകള 26
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നം. സി2/1923/2021    താലൂക്കാഫീസ്, കാഞ്ഞിരപ്പളളി
 ഫഫാണ് നം. 04828 202331
 ഇ – മെ!യില് tlkkpy.ker@nic.in
 തീയതി :-26/11/2021

തിരുത്തല് പരസ്യം

19/10/2021 -മെ6 41 ാാം നമ്പര് ഗസറ്റില് വാ6്യം  X,  പാര്ട്ട്  - III,  കമ്മീഷണഫCറ്റ് ഓഫ് 6ാന്ഡ് Cവന്യു

വിഭാഗം  8418 ാാം  നമ്പര് ഫപജില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരസ്യത്തില് ,  പഫരതനായ കാഞ്ഞിരപ്പളളി  താലൂക്കില്,

മെMറുവള്ളി വിഫPജില്,  മെMറുവള്ളി പി.  ഒ.  യില്,   !മ്പുഴ വീട്ടില്,  എം.  ആര്.  രവീന്ദ്രന് നായര് S/o.  രാ!ന്

നായര്  എന്നയാളുമെ[ !ാതാവായ   ക6്യാണിയമ്മയുമെ[ !രണ  തീയതി  15/08/2021  എന്ന്  മെതറ്റായി

പരസ്യമെപ്പടുത്തിയത്  15/08/2011 എന്ന് തിരുത്തി വായിഫക്കണ്ടതാണ്.

തഹസില്ദാര്

30th November 2021Revenue Department14553
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Kottayam District

 
Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2/6042/2020 20-11-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   മണിമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. എന. ശീധരന നായര, S/o

നാരായണന നായര,  മണപളളില വീട,  കറികാടര  പി.  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണിമല വിേലജില   പേരതെന മകന ശീരാജ എസ്.,

മണപളളില വീട, കറികാടര പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   മണിമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം ,മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2/5473/2021 20-11-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   കാഞിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലകാണര S/o മാതയ,

െവണിലത് വീട,  ആനകലല പി,  ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരപളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് നിഷ അലകസ, െവണിലത് വീട,

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

വന റിേപാരടം,  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2013  -ല മരണെപടതായം  പേരതെന

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

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:സി2/4962/2021 20-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി എസ. ഭാര് 70

2 ശീലത എസ. മകള 48

3 ശീരാജ എസ. മകന 44

4 ശീകല എസ. മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ അലകസ ഭാര് 43

2 അേലാന അലകസ മകള 15
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 കാഞിരപളി താലകില   കാഞിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി. എം. െസയമഹമദ S/o

മശാവണന  മങാേശരില  വീട,  കാഞിരപളളി  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരപളി വിേലജില   പേരതെന മകന ജലാല,

മങാേശരില വീട, കാഞിരപളളി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   കാഞിരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. ടിയാെന ഭാര് ഖദീജ ഉമ 03/09/2009 ല മരണെപടേപായിടളളതാണ. 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:സി2/4500/2021 27-11-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   ചിറകടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരന നായര എന ശീധര

സ്ാമി  പവതങല  വീട,  ചിറകടവ  ഈസ്  പി.  ഒ.,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകടവ വിേലജില   പേരതെന മകള ഗായതി ശീധരന,

പവതങല വീട, ചിറകടവ ഈസ് പി. ഒ.,, േബാധിപിച അേപക   ചിറകടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021 -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:സി2/6011/2021 27-11-2021
 
 കഞിരാപിളി താലകില   കാഞിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. െജ. േജാസ എന െക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലീന മകള 59

2 സീനത് മകള 57

3 നറദീന മകന 52

4 ജലാല മകന 50

5 ൈഫസല മകന 48

6 ബീന മകള 43

7 റീന മകള 42

8 നിജ മകന 41

9 ബിജി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 80

2 ഗായതി  ശീധരന മകള 43
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.  െജ.  അഗസിന  കളളികാട്  വീട,  കാളെകടി  പി.  ഒ.,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരികടി

േജാസ, കളളികാട്  വീട,  കാളെകടി പി.  ഒ.,,  േബാധിപിച അേപക   കാഞിരപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-10-2021  -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി േജാസ ഭാര് 61

2 ആന േമരി േജാസ മകള 34

3 േറാസ േമരി േജാസ മകള 31

14556 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ kn2˛1923/2021. 2021 sk]v‰w_¿ 22.

19˛10˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 41, (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ Im™nc∏≈n Xmeq°nse 22˛9˛2021˛mw XobXnbnse kn2˛1923/2021˛mw
\ºcmbn {]kn≤oIcn® ]ckyØn¬ Nne kmt¶XnI ImcWßfm¬ ]niIpIƒ kw`hn®n´p≠v.
Ah Xmsg∏dbpw {]Imcw Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

]tcXs‚ amXmhv IeymWnbΩbpsS acW XobXn “15˛8˛2021” F∂p≈Xv  “15˛8˛2011” F∂p
Xncp-Øn- {]kn≤oIcn°p∂p.
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