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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എൻ 2 -6862 / 2021 12-10-2021
 
  പതനാപരം  താലകില   പടാഴിവടേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ നായർ

േതകംകാടിൽ കിഴകതിൽ ,മാലർ േകാേളജ ,പടാഴി വടേകകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാഴിവടേകകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേഹഷ

േമാഹൻ , േതകംകാടിൽ കിഴകതിൽ ,മാലർ േകാേളജ ,പടാഴി വടേകകര , േബാധിപിച അേപക   പടാഴിവടേകകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-04-2021  -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:എൻ2 -6737 / 2021 11-10-2021
 
  പതനാപരം  താലകില   തലവര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  പഷകമാരി   പടാമഠതിൽ

വീട,ഞാറകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,ടഷറി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലവര വിേലജില   പേരതയെട മകന ആതിരാ രാജൻ , പടാമഠതിൽ വീട തലവർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ മരണെപട േപായിടളതാണ .മാതാപിതാകൾ

ജീവിതിരിപണ് .  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 അജിതകമാരി െക ഭാര് 51

2 േമഘ േമാഹനൻ മകള 30

3 മേഹഷ േമാഹൻ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആതിരാ രാജൻ മകള 23

16th November 2021Revenue Department12073
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എൻ2-6839/2021 13-10-2021
 
  പതനാപരം താലകില   പടാഴിവടേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   സി  എം പസാദൻ

കഷവിഹാർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ െപൻഷൻ അരിയർ ലഭികനതിന  അടർ ടഷറിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിനo  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്

വിമല എൻ േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല എൻ (കഷവിഹാർ െചളികഴി പടാഴി വടക് ) ഭാര് 78

2 തിലകം (പണവം മരനൽ െപരിനാട) മകള 56

3 സനിൽകമാർ (സബിനം തഴതല െകാലം) മകന 53

4 വിമൽ കമാർ (കഷവിഹാർ െചളികഴി പടാഴി വടേകകര) മകന 46
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എൻ2-6099/2021 24-09-2021
 
  പതനാപരം താലകില   തലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധമണിയമ  അരിങട എന

ന സലത് വടകാട്  പതൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   കനിേകാട െസൻടൽ ബാങിൽ നിനം

പേരതയെട േപരിലള െഡേപാസിറ തക ലഭികനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തലവര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഗേണശൻ പിള , , േബാധിപിച അേപക   തലവര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-08-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗേണശൻ പിള  വടകാട് പതൻ വീട തലവർ ഭരതാവ 71

2 ചിതേലഖ ആർ വടകാട് പതൻ വീട തലവർ മകള 43

3 പശാന്കമാർ ജി  വടകാട് പതൻ വീട തലവർ മകന 39

4 പിയാേമാൾ ആർ കഷവിലാസം അരിങട തലവർ മകള 36
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____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എൻ 2 -7117/2021 23-10-2021
 
  പതനാപരം താലകില   വിളകടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ പിള  മാമടിൽ വീട

,കനിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െക  എസ  ഇ  ബി  ,എസ  ബി  ഐ  വിളകടി  എനിവിടങളിൽ

ഹാജരാകനതിനംവാഹന ഉടമസാവകാശം മാറനതിനം മറ്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിളകടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മലിക െക എസ , മാമടിൽ വീട ,കനിേകാട ,വിളകടി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില . 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 മലിക െക എസ ഭാര് 57

2 അരവിന് എം ആർ മകന 30

3 അഭിലാഷ എം ആർ മകന 25
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk
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നമര:എൻ2-6957/2021 18-10-2021
 
 പതനാപരം താലകില   പിറവനതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണകടൻ നായർ  കമകംേചര

ി  എംഎം സലത് പടണത് പടിഞാേറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പനളം സബ ടഷറിയിൽ

ഹാജരാകനതിനം മറ്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിറവനതര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇ സേരാജിനിയമ , , േബാധിപിച അേപക   പിറവനതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനിയമ പടണത് പടിഞാറതിൽ പിറവനർ ഭാര് 71

2 സവിത എൻ വി മകളിലഴികത് വീട കമകംേചരി മകള 41
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
No: N2-6341/2021 30-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that A E Varghese  Jobin bhavan Vadakode , Thalavur Village

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

Certificate is requested tp produce before the concerned Bank authorities in Chennai and for other purposes So as to

receive financial benefits in fovour o the deceased  in respect of the legal  heirs of late Mary Varghese  Jobin bhavan

Vadakode  who expired on 28-10-2020 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 Mary Varghese . that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . Parents 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 A E Varghese Husband 83

2 Bindhu Chackochan Daughter 45
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