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Kottayam District
Kanjirappally Taluk
NOTICE

08-02-2022

നമര:സി2/5834/2021

കാഞിരപളി താലകില, കാഞിരപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജായി േജാസഫ S/o െക
. സി. േജാസഫ, പലേപല വീട, ഡി. റി. േറാഡ, കാഞിരപളളി പി. ഒ. എനയാളെട അവകാശികൾക് സരവീസ
െപനഷന ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാഞിരപളി വിേലജില
പേരതെന മകന േജാഫി േജകബ, പലേപല വീട, കനംഭാഗം, കാഞിരപളളി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക
കാഞിരപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന ഭാര് മാഗി േജകബ 26/02/2008 ല മരണമടഞിടളളതാണ.
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
േജാഫി േജകബ
2
െജഫി െജ.
3
െജറി െജ.

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള
മകന

വയസ
39
37
34

08-02-2022

No: C2/6401/2021

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Rahul Viswanathan Aiswariya House, Ponkunnam P. O,,
Chirakkadavu Village, Kanjirappally Taluk of Kottayam District has filed an application of a legal heirship certificate to
produce before Bank and insurance authorities, in respect of the legal heirs of late Chinnayyan Viswanathan Chettiar,
Aiswariya House, Ponkunnam P. O, who expired on 26-09-2021 and that it has been reported to this office that the
persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Chinnayyan Viswanathan Chettiar. that it is
proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . His father expired. Hence, it is propose
d to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections,
if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kanjirappally
within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those
sent by post will not be considered.
SCHEDULE
Sl.No
1
2
3

Name of the Legal Heirs
Rajalakshmi P A
Renu Kumar
Rachana Viswanath
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Relationship with the Deceased
Wife
Daughter
Daughter

Age
62
37
30
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4
5

Rahul Viswanath
R Rajammal

Son
Mother

28
98

08-02-2022

No: C2/518/2022

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Resin Raj, Padinjaremalliyil House, Punchavayal P. O,,
Erumeli Vadakku Village, Kanjirappally Taluk of Kottayam District has filed an application of a legal heirship certificate to
produce before Bank authorities, in respect of the legal heirs of late Sarasamma K. RD/0 Raghavan ,Padinjaremalliyil
House, Punchavayal P. O, who expired on 06-02-2020 and that it has been reported to this office that the persons named
in the scheduled below are the legal heirs of the said late Sarasamma K. R, D/0 Raghavan. that it is proposed to issue a
legal heirship certificate according to this to the applicant . Her husband P. M. Rajasekharan died on 19/10/2001 Hence, it
is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims.
objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar ,
Kanjirappally within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated
applications and those sent by post will not be considered.
SCHEDULE
Sl.No
1
2

Name of the Legal Heirs
Resin Raj
Vishnu Raj

Relationship with the Deceased
Son
Son

Age
34
33

08-02-2022

നമര:സി2/4918/2021

കാഞിരപളി താലകില , എരേമലി വടക് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചാേകാ പി. വി. S/o
വരഗീസ, പളികകേനല വീട, ആര പി സി പി. ഒ, എനയാളെട അവകാശികൾക് സബടഷറിയില ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി എരേമലി വടക് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് A. Z ഏലിയാമ, പളികകേനല
വീട, ആര പി സി പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക എരേമലി വടക് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മകന ജിബി
സകറിയാസ എനയാള അവിവാഹിതനായി 14/01/2016 ലം, മെറാര മകന ജിേയാ േടാം അവിവാഹിതനായി 30/11/2009 ലം
മരണമടഞിടളളതാണ. 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
5

േപര
A. Z ഏലിയാമ
ജിജിേമാള േജകബ്
ജയാ േജകബ്
ജിമി േജാരജ്
ജിഷാ േജകബ്
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മകന
മകള

വയസ
81
52
49
46
47
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08-02-2022

No: C2/474/2022

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sajan D. Joseph, Karamullil House, Edakkunnam P. O,,
Edakkunnam Village, Kanjirappally Taluk of Kottayam District has filed an application of a legal heirship certificate to
produce before Bank authorities in respect of the legal heirs of late K. D. Joseph S/o David Karamullil ,Karamullil House,
Edakkunnam P. O, who expired on 26-11-2019 and that it has been reported to this office that the persons named in the
scheduled below are the legal heirs of the said late K. D. Joseph S/o David Karamullil. that it is proposed to issue a legal
heirship certificate according to this to the applicant . His parents also expired. Hence, it is proposed to issue a legal hei
r ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the
issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Kanjirappally within 30 days from
the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will
not be considered.
SCHEDULE
Sl.No
1
2
3
4

Name of the Legal Heirs
Pennamma
Santhamma
Sajan D Joseph
Saly Joseph

Relationship with the Deceased
Wife
Daughter
Son
Daughter

Age
73
49
48
44

08-02-2022

നമര:സി2/5731/2021

കാഞിരപളി താലകില, കാഞിരപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം. ഷണമഖേവല S/o
മാരിമത ശിവകാമി വിലാസം വീട, കാഞിരപളളി പി. ഒ, എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കാഞിരപളി വിേലജില പേരതനെറ മകന മാരിമത്,
ശിവകാമി വിലാസം വീട, കാഞിരപളളി പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക കാഞിരപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-08-2021 -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
1
2
3
4

േപര
എസ്. രാജമാള
എസ. ശിവകാമി െസലവി
മാരിമത്
ശിവന വി. എസ്.
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ഭാര്
മകള
മകന
മകന

വയസ
66
47
45
44
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Kottayam District
Kanjirappally Taluk
NOTICE

08-02-2022

നമര:സി2/6027/2021

കാഞിരപളി താലകില, മണിമല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േതസ്ാമ േജാസഫ W/o െക. സി
. േജാസഫ േകാടയില വീട, കറികാടര പി. ഒ, എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മണിമല വിേലജില പേരതയെട മകന േജാേജാ േജാസഫ
,േകാടയില വീട, കറികാടര പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക മണിമല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭരതാവ െക.
സി. േജാസഫ 01/12/2018 ല മരണമടഞിടളളതാണ. 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
േജാേജാ േജാസഫ
2
ജയിംസ െക. േജാസഫ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന

വയസ
54
41

08-02-2022

നമര:സി2/6028/2021

കാഞിരപളി താലകില, മണിമല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എ. സി. സിറിയക S/o എ. സി.
െചറിയാന, ഏറേതടത് വീട, പവേതാലി പി. ഒ, എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മണിമല വിേലജില പേരതെന ഭാര് ഏലിയാമ െക. െജ.,
ഏറേതടത് വീട, പവേതാലി പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക മണിമല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-09-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന പിതാവ
മരണമടഞിടളളതം, മാതാവ ജീവിചിരിപളളതമാണ. 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
ഏലിയാമ െക. െജ.
2
സിറിള സി. ഏറേതടം
3
അലന സി. ഏറേതടം

േപര
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കാഞിരപളി താലകില, മണിമല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലകാ േജാസഫ S/o േജാസഫ
് ലകാ തളികപറമില വീട, പഴയിടം പി. ഒ, എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മണിമല വിേലജില പേരതെന ഭാര് ആലീസകടി േജാസഫ, തളികപറമില വീട,
പഴയിടം പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക മണിമല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-12-2011 -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
1
ആലീസകടി േജാസഫ
2
േറാണിേമാന റി. എല.
3
േറാഷി ഫാനസിസ

േപര
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