
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 45

െചാവ, 2021  നവംബര  16

Tuesday, 16th November 2021

1197 വൃശികം 1

1st Vrischikam 1197

1943 കാരതികം 25

25th Karthika 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 11413/21 08-11-2021
 
  അടര  താലകില   ഏറത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഖിൽ എസ മലേമേശരിൽ,തവയർ

വടക്,ഏറത്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏറത് വിേലജില   പേരതനെറ അചന ശാനകമാരൻനായർ, മലേമേശരിൽ,തവയർ വടക്,ഏറത്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മരണെപടയാളെട മാതാപിതാകൾ ജീവീചിരിപണ്  ൈ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:സി 2 11415/21 08-11-2021
 
  അടര   താലകില    ഏറത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി.  ഗേണഷ  ഉണിതാൻ

േശാഭാലയം,പതേശരിഭാഗം,ഏറത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ഏറത്  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  േശാഭനകമാരി  ബി ,

േശാഭാലയം,പതേശരിഭാഗം,ഏറത്, േബാധിപിച അേപക   ഏറത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ 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 അഞിത വി പിള ഭാര് 24

2 മാധവ അഖിൽ മകന 1 1/2

3 സഭദകമാരി.െജ മാ താ വ 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭനകമാരി ബി ഭാര് 54

2 അശ്തി എസ മകള 31

3 നിശാന് ജി മകന 26
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-10799/2021 06-10-2021
 
  അടര  താലകില   പനളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  ജി  ചാേകാ  മങാരം  മറിയിൽ

വാലതണിൽ  (വിൽസ ഭവൻ )വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിൽസൺ വി സി , , േബാധിപിച അേപക

പനളം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് മൻപിനാെല മരണെപടേപായിടളതാണ 

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:സി2-11104/2021 06-10-2021
 
 അടര  താലകില   ഏനാദിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ രാജൻ നായർ  കനിട മറിയി

ൽ  ഇളംകളത്  പതൻ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏനാദിമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതലകമാരി റി , , േബാധിപിച

അേപക   ഏനാദിമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-10596/2021 04-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാലി മാതയ മകള 65

2 ആലീസ മതായി മകള 61

3 വിൽസൺ വി സി മകന 57

4 എൽസി മാതയ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതലാകമാരി റി ഭാര് 60

2 രാഹൽരാജ ആർ മകന 40

3 രാേജശ്രി വി മകള 36
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 അടര  താലകില   അടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി റി സകമാരൻ  പനിവിഴ മറിയിൽ പതൻ

വീടിൽ  െതേകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഭവേനനൻ എ എസ , ,  േബാധിപിച

അേപക   അടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2020  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-10955/2021 06-10-2021
 
 അടര  താലകില   െപരിങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐസക് ഡാനിേയൽ  കരവാറ

റ  മറിയിൽ  കനതറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വില്ം ഐസക് , , േബാധിപിച

അേപക   െപരിങനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-11005/2021 07-10-2021
 
  അടര  താലകില   ഏഴംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി പി വർഗീസ  ഏഴംകളം മറിയിൽ

പാലവിളയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏഴംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനമ വർഗീസ , , േബാധിപിച അേപക   ഏഴംകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-08-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേഹശ്രൻ എ എസ മകന 34

2 ഭവേനനൻ എ എസ മകന 32

3 ൈവശാഖൻ എ എസ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അചാമ ഐസക് മകള 45

2 ആനി ഐസക് മകള 43

3 േറചൽ ഐസക് മകള 41

4 വില്ം ഐസക് മകന 38
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9958/2021 06-10-2021
 
 അടര  താലകില   ഏനാദിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി  കറമകാര മറിയിൽ ചിറ

ർ മരേപൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏനാദിമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകള രതി , , േബാധിപിച അേപക   ഏനാദിമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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 അനമ വർഗീസ ഭാര് 75

2 നിഷ ബിജ േജാൺ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ എസ മകള 56

2 രതി മകള 52

3 സധ എസ മകള 50

4 രഘ ജി മകന 46

5 രമണി എസ മകള 39
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 12112/21 11-11-2021
 
 അടര  താലകില   െകാടമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റജി ഏബഹാം, ആനാംേകാട് പതൻ

വീട,ഐയാട,െകാടമൺ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െകാടമണ  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  േഷർളി  െറജി,  ആനാംേകാട ്  പതൻ

വീട,ഐയാട,െകാടമൺ, േബാധിപിച അേപക   െകാടമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.പേരതനെറ  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. 

 
No: C2 12544/21 11-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sosamma Varghese, Kalluvilayathil, Kodumon East P.O,

Angadickal Village, Adoor Taluk, Pathanamthitta District of Kerala State has filed an application  of a legal heirship

certificate  for obtaining pension benefits in respect of the legal  heirs of late M.V.VARGHESE Kalluvilayathil, Kodumon East

P.O, Angadickal Village,Adoor Taluk, Pathanamthitta District of Kerala State who expired on 30-05-2021 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

M.V.VARGHESE. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents of the

deceased are  no more. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above sai

d 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 , Adoor 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 േഷർളി െറജി ഭാര് 55

2 റിേജാ െറജി മകന 31

3 റിേനാ െറജി മകള 28

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

1 Sosamma Varghese Wife 74

2 Thomas Varghese Son 53

3 Suja Jacob Daughter 51
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4 Suma Mathew Daughter 47
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 -11000 / 2021 08-10-2021
 
 അടര  താലകില   െകാടമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ നായർ െക   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടമണ

വിേലജില   പേരതനെറ മകള േരഖാേദവി ആർ , െകാടമൺ മറിയിൽ കളഞിയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

െകാടമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം മരണമടഞിടളതാണ .

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 -9994 / 2021 12-10-2021
 
  അടര   താലകില    ഏറത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എൻ ബാലൻ     എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏറത് വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് സി എ സശീല , ഏറത് മറിയിൽ പതിവിളയിൽ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   കടമനാട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

12-2020  -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. 

 
നമര:സി2 -11123 / 2021 12-10-2021
 
  അടര   താലകില    കടമനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രതീഷ  ജി    എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമനാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി വി പി ,  കടമനാട വടക് മറിയിൽ രതീഷ ഭവനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖാേദവി ആർ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല സി എ ഭാര് 62

2 െബച ബി മകന 29

3 ബിനജ എസ മകള 28
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കടമനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-11192 / 2021 12-10-2021
 
  അടര   താലകില    കടമനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വിശ്ൻ  പി   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമനാട

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭ വിശ്ൻ , മണടി മറിയിൽ ചിതിര വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടമനാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

05-2021  -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. 

 
No: C2-10905/2021 16-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that B   Ajitha , Sabari, Konnamankara,AdoorP O , adoor

Village, Adoor Taluk of Pathanamthitta District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

various purposes in respect of the legal  heirs of late Vasudevan Ravindran  who expired on 26-08-2021 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 Vasudevan

Ravindran. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  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 , Adoor 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 മിനി വി പി ഭാര് 49

2 അകയ രതീഷ മകന 25

3 അഞജലി രതീഷ മകള 23

4 െപാനമ മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിബ ` ഭാര് 52

2 അഞ വിശ്ൻ മകള 23
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Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1  b Ajitha Wife 51

2  Ravindran Regeth Son 33

3 Ravindran Rajin Kumar Son 29

4 Ravindran Ajin Kumar Son 26
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 11327/21 08-11-2021
 
 അടര  താലകില   ഏഴംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ വി മാതയ  െബേഥൽ ഹൗസ,ഏഴംകള

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഏഴംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിലികടി മാതയ , െബേഥൽ ഹൗസ,ഏഴംകളം , േബാധിപിച അേപക   ഏഴംകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-06-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 
No: C2 11146/21 08-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sreelatha M.S Amal Bhavanam,Pongalady, Paranthal

P.O,Pandalam Thekkekara, Panthalam-Thekkekkara Village, Adoor Taluk of Pathanamthitta District has filed an application

of  a  legal  heirship  certificate  to  produce  before  bank  in  respect  of  the  legal   heirs  of  late  K.Kuttan  Nair,  Amal

Bhavanam,Pongalady, Paranthal P.O,Pandalam Thekkekara who expired on 16-05-2021 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.Kuttan Nair. that it is proposed

to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents of the deceased are no more. Hence, it i

s 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 ,

Adoor 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 ലിലികടി മാതയ ഭാര് 68

2 നിജി എൻ മാതയ മകള 43

3 നിജ എൻ മാതയ മകന 40

4 ജിബി മാതയ മകള 37

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

1 Sreelatha.M.S Wife 47

2 Arun K Nair Son 27

3 Amal K Nair Son 23
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