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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എൻ 2 -8574/ 2021 02-12-2021
 
 പതനാപരം താലകില   പതനാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജഹാൻ എ  മഞളർ എന

ന  സലത്  ചിഞ  മൻസിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പതനാപരം  എസ  ബി  ഐ  ബാങിൽ

ഹാജരാകനതിന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനാപരം വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് റാസ ബീഗം എൻ , , േബാധിപിച അേപക   പതനാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2021 -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 -8431/ 2021 29-11-2021
 
 പതനാപരം താലകില   പിടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകിയമ പി  െനടവനർ എന

ന  സലത്  െവടിയിൽ  താേഴതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  അകൗണ്  നിേകപം

പിൻവലികനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിടവര വിേലജില

പേരതയെട മകന സേരഷകമാർ ജി , ,  േബാധിപിച അേപക   പിടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവം  മാതാപിതാകളം  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 -8492/ 2021 29-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റാസ ബീഗം എൻ (ചിഞ മൻസിൽ പതനാപരം) ഭാര് 56

2 നിമാ റി ഷാജ (ചിഞ മൻസിൽ പതനാപരം) മകള 33

3 നിതാ റി ഷാജ  (ചിഞ മൻസിൽ പതനാപരം) മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസന കമാർ ജി മകന 58

2 സേരഷ കമാർ ജി മകന 55
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 പതനാപരം താലകില   പടാഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എലിസബത് മാതയ  പനപാവ എന

ന സലത്  വിജി  വിഹാർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സർവീസ െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാഴി വിേലജില   പേരതയെട മകന

മേനാജ വർഗീസ േജാർജ , , േബാധിപിച അേപക   പടാഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം

മാതാപിതാകളം 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജി സസൻ േജാർജ മകള 62

2 സജി മറിയം േജാർജ മകള 57

3 ബിനി ലിസബത് േജാർജ മകള 56

4 അന േറയചൽ േജാർജ മകള 53

5 മേനാജ വർഗീസ േജാർജ മകന 50
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:8828/2021 17-12-2021
 
 പതനാപരം താലകില   പതനാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ അലകാണർ  ഒേറത

വീട,കുംകടവ,പതനാപരം. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പതനാപരം ആർ ടി  ഒ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിന

ും മറാവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനമായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനാപരം വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് എം .റി .അനമ , ഒേറത വീട,കുംകടവ,പതനാപരം., േബാധിപിച അേപക   പതനാപരം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -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. 

 
നമര:8673/2021 17-12-2021
 
  പതനാപരം  താലകില   പനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷാംഗദൻ ലകി  വിലാസം,

വഴേങാട,പനല എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പതനാപരം  പവർ  ഗിഡ െസഷ്ൽ തഹസിൽദാർ  മമാെക

ഹാജരാകനതിനം മറാവശ്ങൾക്  ഹാജരകനതിനമായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനല വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര്  വതല . എസ, ലകി വിലാസം, വഴേങാട,പനല, േബാധിപിച അേപക   പനല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2019 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം.റി അനമ ഭാര് 73

2 ലീന േജകബ മകള 46

3 ലീത േജകബ മകള 43

4 ലീജ േജകബ മകള 41

5 ലീന  േജകബ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വതല . എസ ഭാര് 59

2 ശീജിത്.പി മകന 41

3 രഞിത്.പി മകന 39
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
No: N2-8212/2021 23-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sreeja  P. Vaijayanth Bhavan, Elampal P. O., Vilakudi

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

Indian Embassy Authorities and for other purposes, so as to receive financial benefits in favour of the deceased. Enqiury

conducted through the Village Officer, Vilakkudy reveals that the under mentioned members are the legal heirs of the

deceased. in respect of the legal  heirs of late Vijayakumaran Nair  who expired on 23-04-2020 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 Vijayakumaran

Nair. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Father of deceased is 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 Sarasamma K. K. Mother 73

2 Sreeja P. Wife 49

3 Meenakshi V. Daughter 18

4 Soorya V. Son 14
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