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Kottayam District

 
Vaikom Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 1 -1078/ 2021 18-11-2021
 
 ൈവകം താലകില   വടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക  സൈലമാൻ ,   ഭാര്   ഐഷ

സൈലമാൻ,   അടിയം  കരയിൽ കുപരയൽ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  ടിയാളകൾ േപരിലള വസ,  ബാങ

ക സംബനമായ ആവശ്ങൾകം SBI  തലേയാലപറമ് ശാഖയിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വടയാര  വിേലജില    പേരതരെട   മകന സജാദ

സൈലമാൻ , , േബാധിപിച അേപക   വടയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    02-11-2012,  23  -12  2020  -  എനീ  തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം,  മകൾ  അഷറഫ , ഷാനദീൻ  എനിവർ അവിവാഹിതരം  സനാന രഹിതരമായി വളെര മൻെപ

മരണമടഞിടളതാെണനം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതരെട മാതാപിതാകൾ 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 സേലഖ   െക എസ മകള 55

2 നസീമ കഞ് മഹമദ മകള 54

3 സിദിഖ മകന 53

4 സജാദ സൈലമാൻ മകന 51

5 ഷാഹിന മകള 44

6 സബീന മകള 39
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Kottayam District

 
Vaikom Taluk

 
NOTICE

 
No: C1-8415/2021 30-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Premalatha R Saraswathi Vilasam (H) Mevelloor P O ,

Velloor Village, Vaikom Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

producing before Sub Treasury Vaikom P M care fund and assistance for treatment and various purposes  in respect of

the legal  heirs of late K Radhakrishnan  Saraswathi Vilasam Velloor  who expired on 27-08-2021 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 K Radhakrishnan

that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . On conducting verification by

Village Officer Velloor, Muttachira it has been reported tothis office that the persons named in the schedule are the legal

heiras of the deceased. The parents of the deceased are not alive. 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 , Vaikom 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 Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Premalatha R Wife 57

2 Krishna R Daughter 33

3 Nandagopal R Son 27

14th December 2021Revenue Department16739
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Kottayam District

 
Vaikom Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 1-7586/2021 18-11-2021
 
 ൈവകം താലകില   ഉദയനാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ,  ഈനാംതരതിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള രജനിേമാൾ ഇ വി, മാണികത്, ൈവകം  േബാധിപിച അേപക   ഉദയനാപരം, നടവിെല  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 11-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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:സി 1 -7664/2021 18-11-2021
 
 ൈവകം താലകില   നടവിെല വിേലജില  െതേകമറി കരയിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ           ജി രാമചന

ൻ നായർ,  ശീനിലയം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള ഇൻഷറൻസ ലഭികനതിനം MACT

േകാടതിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്ങൾകം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ എ  േബാധിപിച അേപക നടവിെല, അയമനം വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-06-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ  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:സി 1 -7665/2021 18-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദയാമതി വിജയൻ ഭാര് 57

2 രതീഷ ഇ വി മകന 39

3 രജനിേമാൾ ഇ വി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ എ ഭാര് 70

2 ജയകമാർ ആർ മകന 45

3 ജയശീ ആർ മകള 39
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 ൈവകം താലകില   നടവിെല വിേലജില കിഴകംേചരി െതേകമറി കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസമത

ി െക എം,  െകാചതറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെട  േപരിലള വസ, ബാങ്, മറ് ഔേദ്ാഗിക

ആവശ്ങൾകം  MACT  േകാടതിയിൽ  ഹാജരാകനതിനം  വിവിധ  ആവശ്ങൾകം  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന പസനകമാർ പി െക  േബാധിപിച അേപക   നടവിെല, െചമ്

വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-10-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  മാതാപിതാകൾ 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:സി 1 -7676/2021 18-11-2021
 
 ൈവകം താലകില  ഞീഴർ  വിേലജില മരേങാലി കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകറിയാ മാതയ,

കതിരേവലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സിസിലി സറിയ  േബാധിപിച അേപക   ഞീഴർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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:സി 1 -7700/2021 18-11-2021
 
 ൈവകം താലകില   തലയാഴം വിേലജില ഉലല കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീലകടിയമ, ശിവക

പ വീടിൽ, ടിയാളെട ഭർതാവ ജി ഉണികഷൻ നായർ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  ടിയാളെട  േപരിലള ഭമി, ബാങ്

സംബനമായ   ആവശ്ങൾകം   മറ്  വിവിധ  ആവശ്ങൾകം     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട  മകള ദിവ് മേനാജ, ശിവശബരീശം, തലയാഴം  േബാധിപിച അേപക   തലയാഴം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാളകൾ  യഥാകമം   20-06-2021,  15-12-2007  എനീ  തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം  പേരതരെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാർ പി െക മകന 53

2 ബിന ഗിരീഷ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിസിലി സകറിയ ഭാര് 65

2 മാതചൻ എസ കതിരേവലിൽ മകന 34

3 േറാസമി എസ കതിരേവലിൽ മകള 32
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 1 -7744/2021 18-11-2021
 
 ൈവകം താലകില   ൈവകം  വിേലജില പടിഞാറംേചരി െതേകമറി കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കഷൻകടി,   െനടംചിറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള വസ, ബാങ്  സംബനമായ

ആവശ്ങൾകം മറ് വിവിധ  ആവശ്ങൾകം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ

ഭാര് ഓമന േബാധിപിച അേപക   ൈവകം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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:സി 1 -7776/2021 18-11-2021
 
 ൈവകം താലകില  ഞീഴർ  വിേലജില വാകാട കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലിം വി െജ,  വടകംപറ

ം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള വസ, ബാങ് സംബനമായ ആവശ്ങൾകം മറ് വിവിധ

ആവശ്ങൾകം    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് െജസി ഐസക

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച

് 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 ദിവ് മേനാജ എന ദിവ് ഉണികഷൻ മകള 48

2 ദിലീപ യ മകന 46

3 പാർവതി അരൺകമാർ എന പാർവതി ഉണികഷൻ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 60

2 വിേനാദ എൻ െക മകന 41

3 ഉതമൻ മകന 40

4 ശ്ാർഗങൻ എൻ െക മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി ഐസക ഭാര് 50

2 സാന െജയിൻ സലിം മകള 18

3 ഉജ്ൽ െജ സലിം മകന 15
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നമര:സി 1 -7799/2021 18-11-2021
 
  ൈവകം താലകില   മളകളം വിേലജില െപരവ കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി  പി  േജാസഫ,

പതകാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള വസ, ൈവദയതി ചാർജ്, വാടർ ചാർജ്

എനിവയെട ഉടമസാവകാശം മാറനതിനം  മറ്  വിവിധ ആവശ്ങൾകം ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകൾ  െറജി പി േജാസഫ, Dr. രാജി പി േജാസഫ എനിവർ േബാധിപിച അേപക

മളകളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. ഭാര് വളെര േനരെത

മരണെപടിടളതാണ.  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. 

 
No: C1-8110/2021 24-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that S Venkatesh,  Plot No.2733, Skyvine Appartments S1, 2nd

Floor, Y Block, 7th Street, 12th Main Road, Anna Nagar, Chennai,6000040, Tamilnadu State,  has filed an application  of a

legal heirship certificate to produce before Court in Chennai, Banks, Southern Railway Authority and various purposes in

respect of the legal  heirs of late P Shanmugham Pillai  Puthenpurackal, Pulinchuvadu, Vaikkom who expired on 02-10-2021

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 P Shanmugham Pillai . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . On

conducting verification by Village Officer, Naduvila and Alappuzha West it has been reported to this office that wife and

daughter of the deceased were died on 21-12-2001 and 26-12-2018 respectively. Parents of the deceased are not alive.

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 , Vaikom 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

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറജി പി േജാസഫ മകന 52

2 രാജി പി േജാസഫ മകള 45

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 S Venkatesh Son 52

2 S Kumara Velu (Deceased daughter S Sindhu's husband) Son in law 63

3 S K Revathi (Daughter of deceased daughter S Sindhu) Grand Daughter 31
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Kottayam District

 
Vaikom Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 1 -7998/ 2021 08-11-2021
 
 ൈവകം താലകില   ൈവകം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം കഷണ  അയർ  , പടിഞാറം  േചര

ി െതേകമറി കരയിൽ ദർശന  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടി യാെന േപരിലള വസ, ബാങ്, െപൻഷൻ

സംബനമായ ആവശ്ങൾകം മറ്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ൈവകം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െജ കഷ ണാംബാൾ ,  േബാധിപിച അേപക   ൈവകം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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:സി 1 -8502/ 2021 18-11-2021
 
 ൈവകം താലകില   വടേകമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നൗഫിയ  ടി എഫ ,  വടേകമറി കരയിൽ

 കണിശാലിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടിയാളെട  േപരിലള   വസ,  ബാങ്   സംബനമായ

ആവശ്ങൾകം മറ്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകമറി

വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ താജദീൻ ,    േബാധിപിച അേപക   വടേകമറി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരികന  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 െജ  കഷ ണാംബാൾ ഭാര് 75

2 ബാബ കഷണൻ മകന 52

3 മരളി  കഷണൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താജദീൻ ഭരതാവ 46

2 ഹയ  ഫാതിമ മകള 13

3 ഹന  ഫാതിമ മകള 10

4 ഫസലദീൻ പിതാവ 70

5 നസീമ മാതാവ 58
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No: C1-8227/2021 08-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Karthika A  w/o Late Jayesh Kumar M M , Malayil House

, Kothanalloor muri,, Kothanalloor Village, Vaikom Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before Producing before CRPF Insurance, Bank Land, Compassionate  Appointment Purpose and

Various Purposes in respect of the legal  heirs of late Jayesh Kumar M M ,  Malayil  House,  Kothanalloor  who expired on

11-10-2021 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 Jayesh Kumar M M , . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant

. Father Mohanakumar M S  and Mother Jalaja Mohan are alive .  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 , Vaikom 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 Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Karthika  A Wife 31

2 Dhruv Paarthiv J Son 3  1/2

3 Jalaja  Mohan Mother 55

14th December 2021Revenue Department16745
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