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Kottayam District

 
Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2/4212/2021 06-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   മണകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ െക. േജാണ S/o െക. വി

. േജാണ, കരിനാട് ജാനസി ഭവന, മണകയം പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈലഫ ഇനഷറനസ ഓഫീസ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകയം വിേലജില   പേരതെന ഭാര്

ശാനമ മാതയ,  കരിനാട്  ജാനസി ഭവന,  മണകയം പി.  ഒ.,  േബാധിപിച അേപക   മണകയം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2021 -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:സി2/5756/2021 07-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില,   കവപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന. എസ. െജയിംസ S/o സറി

യ ഞാവളളില വീട, വിഴികിേതാട പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവപളി വിേലജില   പേരതെന മകള ചിഞ െറസ കര്ന, ഞാവളളില വീട,

വിഴികിേതാട പി. ഒ.,, േബാധിപിച അേപക   കവപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം,  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതെന

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
നമര:സി2/2393/2021 07-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ മാതയ ഭാര് 60

2 േമഴി അന മാതയ മകള 39

3 റിന േജാണ മാതയ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴി െജയിംസ ഭാര് 68

2 ചിഞ റസ കര്ന മകള 44

3 ഡഡ അലേഫാനസ മരിയ െജയിംസ മകള 34
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 കാഞിരപളി താലകില,  ചിറകടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലന നായര പി. എസ., S/

o  ശങരന നായര പി.  എസ. മാതടതില വീട,  ചിറകടവ ഈസ് പി.  ഒ.,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകടവ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് എം.

എസ. തങമ, മാതടതില വീട, ചിറകടവ ഊസ് പി. ഒ.,േബാധിപിച അേപക   ചിറകടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം,  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2020  -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:സി2/5850/2021 14-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില,  കാഞിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ േതാമസ, S/o

േതാമസ കപിയാങല വീട, കാളെകടി പി. ഒ., എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരപളി വിേലജില   പേരതെന മകന േതാമസ േജാസഫ, കപിയാങല

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2018 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം. എസ. തങമ ഭാര് 77

2 കസമം ജി മകള 60

3 ശാന ജി മകള 58

4 ഷീബ ജി മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലികടി േജാസഫ ഭാര് 62

2 േറാമിന േജാസഫ മകള 32

3 േതാമസ േജാസഫ മകന 28
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Kottayam District

 
Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2/751/2021 21-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   കവപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി. െജ. ചാേകാ S/o. േജാസഫ

് െവടിതാനം വീട, മണാരകയം പി. ഒ., എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവപളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േറാസമ ചാേകാ, െവടിതാനം വീട,

മണാരകയം പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   കവപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2020 -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:സി2/5277/2021 21-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   കടികല വിേലജില,  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയത മഹമദ ഹംസ S/o

െസയത മഹമദ, വലിയകനത്, ബംഗാവപറമില വീട,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടികല വിേലജില   പേരതെന മകന ഫിേറാസ ഖാന പി.

എച്, പാറയല വീട, കടികല പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   കടികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ ചാേകാ ഭാര് 56

2 അരണ ചാേകാ മകന 30

3 േതാമസ ചാേകാ മകന 26

4 അക മരിയ ചാേകാ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നസീമ ഭാര് 66

2 ഫിേറാസ ഖാന പി. എച്. മകന 47

3 ഫിേനാഷ മകന 42

4 െഫമിന മകള 37
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നമര:സി2/4820/2021 21-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില,   എലികളം വിേലജില,  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ േദവസ് S/o വി. എം.

േദവസ്, വടേകമംഗലത് വീട, എലികളം പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലികളം വിേലജില   പേരതെന സേഹാദരൻ വി. എസ.

മാതയ, വടേകമംഗലത് വീട, എലികളം പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   എലികളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം, മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന ഭാര് എലിയാമ േജാസഫ 27/04/2021 ല മരണമടഞിടളളതാണ. േജാസഫ േദവസ് - എലിയാമ േജാസഫ

ദമതികളക് മകള ഇല. പേരതെന പിതാവ വി. എം. േദവസ് 11/05/2006 ലം, മാതാവ േറാസമ േദവസ് 28/05/2006 ലം

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ െസബാസ്ന സേഹാദരി 63

2 വി. എസ. മാതയ സേഹാദരൻ 61
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