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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എൻ 2 -6902/2021  13-10-2021
 
 പതനാപരം താലകില   പടാഴിവടേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ ബി  താഴത

് വടക് എന സലത് മകരേജ്ാതി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ  സർവീസ സംബനമായ

കാര്ങൾകം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാഴിവടേകകര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രഞ ബി ,  മകരേജ്ാതി  താഴത വടക്  പടാഴി  വടേകകര ,  േബാധിപിച അേപക

പടാഴിവടേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  പിതാവ ജീവിചിരിപില   ൈമനരമാർ   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞ ഭാര് 34

2 അനനകഷൻ മകന 14

3 ഹരിേഗാവിന് മകന 13

4 പങജാകിയമ മാതാവ 79

23th November 2021Revenue Department13263
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
No: N2-6667/2021 22-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Deepthi R S Nair,  Deepthi Sadanam, Karyara, , Vilakudi

Village, Pathanapuram Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before the

Authorities of Defence Pension Disbursing Office, Kollam, SBI Punalur and for other purposes in respect of the legal  heirs

of late Ramachandran Nair C K,   who expired on 29-05-2015 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 Ramachandran Nair C K  that it is proposed to issue a

legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents and wife of 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 ,

Pathanapuram 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 Deepa R S Nair Daughter 41

2 Deepthi R S Nair Daughter 36
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എൻ2-7242/2021 25-10-2021
 
 പതനാപരം താലകില   പതനാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദാമ  പാതിരികൽ എന

ന സഥലത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പതനാപരം ഇന്ൻ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനാപരം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശിവദാസൻ

, , േബാധിപിച അേപക   പതനാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-10-2017  -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:എൻ2-3731/2021 25-10-2021
 
 പതനാപരം താലകില   പിടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ചനമതിയമ  കമകംേചരി എന

ന സലത് മായാവിലാസം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പിടവർ കാനറാ ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിടവര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വി

േഗാപാലകഷൻ നായർ , , േബാധിപിച അേപക   പിടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവദാസൻ പിള   ശിവാലയം പാതിരികൽ പതനാപരം ഭരതാവ 80

2 സജി എസ െക   ശിവാലയം പാതിരികൽ പതനാപരം മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി േഗാപാലകഷൻ നായർ    മായാവിലാസം പിടവർ ഭരതാവ 74

2 മഞ സി ജി    മഞ വിലാസം മാറനാട പവിേതശ്രം മകള 48

3 പീത ജി നായർ    തിരവാതിര ഭവൻ പനമറ പിടവർ മകള 44

4 മന ജി നായർ    വിശാഖം താമരകടി ൈമലം മകള 42

5 സി ജി മേനാജ    മായാ വിലാസം പിടവർ മകന 39
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എൻ 2 -5225/ 2021 28-10-2021
 
 പതനാപരം താലകില   പതനാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാ .അലകസാണർ മാതയ ,

ഹിൽ വയ ,മണപറം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിലള സാപനതിെൻറയം സ്തകളെടയം

കയവികയതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനാപരം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത അലകസാണർ , , േബാധിപിച അേപക   പതനാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2021  -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:എൻ 2 -7623 / 2021 06-11-2021
 
 പതനാപരം താലകില   പടാഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽ കമാർ എസ  െതേകേതര

ി എന സലത് വിജയ മനിരം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സർവീസ ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ്

ആനകല്ങൾ അനരാവകാശികൾക് കിടനതിന േവണി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടാഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന സി നായർ , , േബാധിപിച അേപക   പടാഴി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത അലകസാണർ ഭാര് 70

2 േജാഹന മാതയ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന സി നായർ ഭാര് 48

2 അമത അനിൽ മകള 24

3 അഭിനയ അനിൽ മകള 15

4 വതല മാതാവ 69

5 സകമാരൻ നായർ പിതാവ 78
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 പതനാപരം താലകില   പടാഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല െക  െതേകേതരി ,മധ ഭവൻ

,െകാചവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െകാലം േപാവിഡൻറ ഫണ് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാഴി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മധ

എൽ , മായാവിലാസം ,പിടവർ , േബാധിപിച അേപക   പടാഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മധ എസ മകന 34

2 കഞപിള ഭരതാവ -

23th November 2021Revenue Department13267
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