
 

 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.
 49

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  14

Tuesday, 14th December 2021

1197 വൃശികം 29

29th Vrischikam 1197

1943 അ്ഗഹായനം 23

23rd Agrahayana 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:സി2 13653/21 09-12-2021
 
  അടര   താലകില    െപരിങനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഇ.കഷൻേപാറി

ൈവശാഖം,െചറപഞ,അടർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിവപസാദ.െക,

ൈവശാഖം,െചറപഞ,അടർ, േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2021 -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. 

 
നമര:സി2 13862/21 09-12-2021
 
  അടര  താലകില   െപരിങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ.പി.െക രാജമണിവിലാസ

ം പനകനിൽ കിഴേകചരവിൽ,അമകണകര,െപരിങനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മരണാനനര ആനകല്ങൾ

ലഭികന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരിങനാട  വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് മണി.െക, രാജമണിവിലാസം പനകനിൽ കിഴേകചരവിൽ,അമകണകര,െപരിങനാട, േബാധിപിച

അേപക   െപരിങനാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപിലാതതാണ 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 ശിവപസാദ.െക മകന 38

2 ശരണ്.െക മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞികടി മാതാവ 90

2 മണി.െക ഭാര് 47

3 മായ.ആർ മകള 27

4 രാഹൽ.ആർ മകന 25

14th December 2021Revenue Department16651
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 13556/21 01-12-2021
 
  അടര   താലകില    െപരിങനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കരണാകരൻ.പി

രതീഷഭവനം,േമലട.പി.ഒ,െപരിങനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െപരിങനാട  വിേലജില    പേരതനെറ  മകള  രാജി  അജികമാർ,

അനരാഗം,അറകാലികൽ കിഴക്,ഏഴംകളം,  േബാധിപിച  അേപക   െപരിങനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മരണെപടയാളെട ഭാര്യം 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:സി2 13496/21 01-12-2021
 
  അടര   താലകില    ഏനാത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജകബ.പി.എബഹാം

പടിപരേതാണലിൽ,അറകാലികൽ പടിഞാറ,ഏനാത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏനാത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനമ േതാമസ,

പടിപരേതാണലിൽ,അറകാലികൽ പടിഞാറ,ഏനാത്, േബാധിപിച അേപക   ഏനാത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതനെറ  മാതാവ  മരണെപടിടളതം  പിതാവ  ജീവിചിരിപളതമാണ.  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 13468/21 01-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജി അജികമാർ മകള 43

2 രതീഷമാർ.െക.പി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ േതാമസ ഭാര് 40

2 െജസ വിൻ.പി.േജകബ മകന 19

3 മർവിൻ.പി.േജകബ മകന 15
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   അടര   താലകില    പനളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വർഗീസ.വി.േജകബ്

വടകേനത്,േതാനൂർ,പനളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മരണാനനര  ആനകല്ങൾ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വത വർഗീസ,

വടകേനത്,േതാനൂർ,പനളം, േബാധിപിച അേപക   പനളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: C2 13497/21 01-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Bindhu.V.Nair. Chengalipillil Veedu,Arukalickal East,,Enathu

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

before pension in respect of the legal  heirs of late C P H K Vasudevan Nair, Chengalipillil Veedu,Arukalickal East,,Enathu

who expired on 24-10-2021 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 C P H K Vasudevan Nair.. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according

to this to the applicant . Wife and parents of the deceased are no more. Hence, it is proposed to issue a legal heir shi

p 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 വത വർഗീസ ഭാര് 65

2 േജകബ് സാം വർഗീസ മകന 43

3 റീനാ ആൻ ജാകൺ മകള 39

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

1 Bindhu.V.Nair Daughter 46

2 Sreeja.V Daughter 42
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -6521/2021 07-07-2021
 
 അടര  താലകില   അങാടികൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻനായർ െക,  അങാടിക

ൽ  വടേകകര  മറിയിൽ,  വരിേകാലിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് രാജീവി രാമചനൻനായർ  േബാധിപിച

അേപക   അങാടികൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2021 -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:സി 2 -4261/2021 14-06-2021
 
  അടര  താലകില   െപരിങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ഡാനിേയൽ, േമലട മറിയിൽ,

നീലിയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിങനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ലീലാമ  േബാധിപിച അേപക   െപരിങനാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

09-2019  -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 രാജീവി രാമചനൻനായർ ഭാര് 59

2 രാഹൽ രാമചനൻനായർ മകന 34

3 രവീണ രാമചനൻനായർ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ ഭാര് 70

2 ലാലി മകള `38
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                                     തിരുത്തൽ പരസ്യം  

 

സ്ി2 10297/21                                                    തീയതി : 2/12/2021 

                                         

      02/11/2021 ലെ 43 നമ്പർ കേരള ഗസ്റ്റിൽ 

ൊൻഡ് റവനയു വിഭാഗത്തിൽ കപജ് നമ്പർ 9854-ൽ പ്പസ്ിദ്ധീേരിച്ച 

അനന്തരാവോശ സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള കേൽ നമ്പർ പരസ്യത്തിൽ 

േരണലെട്ടയാളുലെ കപര് സ്ി.പി.കജാൺ എന്നുള്ളത് സ്ി.പി.കജാണി എന്ന ്

തിരുത്തി വായികക്കണ്ടതാണ്. 

          (ഒെ്) 

          തഹസ്ിൽദാർ   
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Pathanamthitta District

 
Adoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 12959/21 06-12-2021
 
  അടര   താലകില    കരമാല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഷകറപ്  ചിറകേരാട്

കിഴേകതിൽ,കരമാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകമനിധി  ഓഫീസിൽ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കരമാല  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സരസ്തിയമ,  ചിറകേരാട്

കിഴേകതിൽ,കരമാല, േബാധിപിച അേപക  കരമാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2 13652/21 07-12-2021
 
  അടര   താലകില    കരമാല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മഹമദ  നിയാസ.പി.എസ

.  പതൻവിളയിൽ,കരമാല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കരമാല വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ റി.എ.സിബിലി., പതൻവിളയിൽ,കരമാല,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതനെറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്. 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 സരസ്തിയമ ഭാര് 68

2 മധസദനകറപ്(മധ.െക) മകന 51

3 ദീപ.െക മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി.എ.സിബിലി. പിതാവ 52

2 മംതാസ.പി മാതാവ 49

3 നാദിയ സിബിലി. പി.എസ. സേഹാദരി 20
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