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Kottayam District

 
Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2/3207/2021 27-12-2021
 
  കാഞിരപളി താലകില,   ചിറകടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ പി. ഡി. S/o േദവസ്

പനികഴികല വീട, നരിയനാനി പി. ഒ., എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിതിന മാതയ,  പനികഴികല വീട,

നരിയനാനി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   ചിറകടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021 -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:സി2/5318/2021 27-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില,   ഇളംങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗദാമിനിയമ എ. എസ. W/o

െക.  സധാകരന  കരത,  ഉപാസന വീട,  കരാലി  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സരവീസ  െപനഷന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളംങളം വിേലജില   പേരതയെട മകള

നിഷ എസ., ഉപാസന വീട, കരാലി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   ഇളംങളം 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

ഭരതാവ െക. സധാകരന കരത 25/01/2002 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. 

 
നമര:സി2/3665/2021 27-12-2021
 
  കാഞിരപളി  താലകില ,എലികളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.  ഡി.  േമാഹനന S/o

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഏലമ മാതയ ഭാര് 56

2 നിഖില മാതയ മകന 36

3 നിതിന മാതയ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപ എസ. മകള 48

2 നിഷ എസ. മകള 46
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ദാേമാദരന മംഗലത് വീട, എലികളം പി. ഒ., എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലികളം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് വിജയമ, മംഗലത് വീട, എലികളം പി. ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2017 -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. 

 
നമര:സി2/3165/2021 27-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില,   എലികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ പി. ടി. S/o േതാമസ

പി. സി. പളിയമണപം വീട, ഞണപാറ പി. ഒ., എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലികളം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ജാനസമ േജാസഫ, പളിയമണപം വീട,

ഞണപാറ പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   എലികളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം, മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -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. 

 
No: C2/5496/2021 27-12-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that Joseph Michael  Kallivayalil,  Konduparambil  House,

Mallikasserry P. O., Elikulam Village, Kanjirappally Taluk of Kottayam District has filed an application  of a legal heirship

certificate for various purposes, in respect of the legal  heirs of late Michael A. Kallivayalil S/o K. C. Abraham Kallivayalil

House, Mallikasserry P. O. who expired on 26-06-2021 and that the Village Officer Elikulam and Village Officer Peermade

have been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late

Michael A. Kallivayalil S/o K. C. Abraham. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members fo

r 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ ഭാര് 62

2 സേനാഷ മകന 45

3 ശാലിനി മകള 40

4 രാേജഷ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനസമ േജാസഫ ഭാര് 59

2 ശില േജാസഫ മകള 33

3 ശരണ േജാസഫ മകന 31
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Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
നമര:സി2/3211/2021 27-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില,   കാഞിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ റി. സി. S/O

ചാേകാ തണിയില വീട, തമലകാട പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരപളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് നാനസി േതാമസ, തണിയില വീട,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2/6183/2021 27-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില,   മണിമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി. എന. അചയതനാചാരി S/o

നാരായണന  േതാടപറത്  വീട,  കറികാടര  പി.  ഒ.,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണിമല വിേലജില   പേരതെന മകന ബിജേമാന റി.,

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്

ലകികടി സി. െജ. 18/11/2018 ല മരണമടഞിടളളതാണ. പേരതന 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. 

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

1 Mary Michael Wife 90

2 Rani John Daughter 69

3 Vimala pervez Mohammed Daughter 67

4 Anna Geetha Varghese Daughter 65

5 Joseph Michael Kallivayalil Son 61

6 Roshan Michael Abraham Daughter 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാനസി േതാമസ ഭാര് 60

2 ആദിയേമാള േതാമസ മകള 30

3 അലകസ േതാമസ മകന 26
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നമര:സി2/5833/2021 27-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില,   ഇളംങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. ആര. മധസദനന പിളള

കൗസഭം  വീട,  പനമറം  പി.  ഒ.,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളംങളം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് െക. എന. പസനകമാരി, കൗസഭം വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2002 -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. 

 
നമര:സി2/5495/2021 27-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില,   എലികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസമ വി. െക. W/o എം. എന

.  രാജപന  നായര  മിനി  നിവാസ,  എലികളം  പി.  ഒ.,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലികളം വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിന എം. എസ.,

മിനി നിവാസ, എലികളം പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   എലികളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ എം.

എന. രാജപന നായര 06/08/2001 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. 

 
നമര:സി2/5402/2021 27-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിജേമാന റി. മകന 52

2 ബിന റി. അചയതന മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി െക. എന. ഭാര് 59

2 ആര് എം. നായര മകള 35

3 അരവിന് എം. മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി എം. എസ. മകള 53

2 ബീന എം. എസ. മകള 49

3 ബിന എം. എസ. മകള 44
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 കാഞിരപളി താലകില,  കാഞിരപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജിേമാന S/o സാലി

,ഇലതപറമില വീട, കാഞിരപളളി പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരപളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ഷീജാ ബിജി, ഇലതപറമില വീട,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതെന

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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:സി2/3952/2021 27-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില ,  എരേമലി െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞേമാള പി. െക. W/

o  വാവചന േപകാവില വീട,  ഇടകടതി പി.  ഒ.,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   അംഗനവാടി  െഹലപര േജാലി

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേമലിെതക് വിേലജില   പേരതയെട

മകള െജസി ഫിലിപ്, വാേലാലിയല വീട, വാകമക് േചതയല, റാനി, പതനംതിട, േബാധിപിച അേപക   എരേമലി

െതക്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭരതാവ വാവചന എനയാള 16/06/2018  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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീജാ ബിജി ഭാര് 37

2 ഫരദീന ബിജി മകന 19

3 ഫരസാന ബിജി മകള 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷിബ പി. വി. മകന 38

2 െജസി ഫിലിപ് മകള 44

3 ലിസി പി. വി. മകള 40

18440 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-12-28T15:57:40+0530
	Salim A




