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Pathanamthitta District

 
Konni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-309014/2021 06-10-2021
 
 േകാനി താലകില   പമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ നായർ  പമാടം വിേലജിൽ

ഇളെകാളർ േദശത് രാധാപരത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പമാടം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിതകമാരി , , േബാധിപിച അേപക

പമാടം   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ മരണെപടതമാണ  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:എ5-308923/2021 06-10-2021
 
 േകാനി താലകില   ൈമലപ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പങജാകി പി എസ  കമഴ േദശത് സജ

ി  ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതയെട െപൻഷൻ കടിശിക അവകാശികൾക്  ലഭികനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ൈമലപ  വിേലജില   പേരതയെട മകന

സജി പി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   ൈമലപ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം

മരണെപട േപായിടളതാണ  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-305800/2021 06-10-2021
 
 േകാനി താലകില   േകാനിതാഴം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാർങധരൻ എസ  മറപളിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിതകമാരി ഭാര് 50

2 വിനായക ആർ നായർ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജി പി മകന 52

2 ഗീത പി മകള 54

16th November 2021Revenue Department12121
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സർടിഫികറിനായി   േകാനിതാഴം  വിേലജില   പേരതയെട മകന സായി  ശരത എസ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

േകാനിതാഴം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ5-309751/2021 06-10-2021
 
 േകാനി താലകില   കടൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ  കടൽ േദശത് ഓടകാകഴ

ി പഷമംഗലത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെൻറ േപരിൽ ബാങിലള തക പിൻവലികനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കടൽ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷീന

െക , , േബാധിപിച അേപക   കടൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം

മമിനാെല മരണെപട േപായിടളതാണ   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 െപാനമ മാ താ വ 76

2 സായി ശരത എസ മകന 22

3 ശാനി ഭാര് 45

4 ശ്ാമിനി എസ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ െക മകള -

2 ഷീന െക മകള -
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Pathanamthitta District

 
Konni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5 -311972 / 2021 13-10-2021
 
 േകാനി താലകില   തണിേതാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി  േതകമല പതൻവീടി

ൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ  സംബനവം  മറ്  വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തണിേതാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ നാണ , , േബാധിപിച അേപക

തണിേതാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2007  -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:എ5-308324 / 2021 13-10-2021
 
  േകാനി  താലകില   കടൽ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  വിേനാദ  പി  വി   കടൽ േദശത്

പാേലലികഴിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േമാേടാർ േകമനിധി േബാർഡിൽ നിനം ആനകല്ങൾ

ൈകപറനതിനം മറ് വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടൽ വിേലജില

 പേരതനെറ മകന അവിനാഷ വി , , േബാധിപിച അേപക   കടൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:എ5-310168/2021 13-10-2021
 
  േകാനി താലകില   േകാനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷംലബീവി   നിയാസ മൻസിലിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാണ ഭരതാവ 76

2 മിനി ജയചനൻ മകള 51

3 അനിേമാൾ ടി ആർ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതി െക സി മാതാവ 69

2 ശാനകമാരി വി െക ഭാര് 42

3 അവിനാഷ വി മകന 19
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എനയാളെട   അവകാശികൾക്   കഷിഭവനിൽനിനം ആനകല്ങൾ ൈകപറനതിനം  മറ്  വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാനി  വിേലജില   പേരതയെട മകന നിയാസ എച് , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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. 

 
നമര:എ5-311042 / 2021 16-10-2021
 
 േകാനി താലകില   അരവാപലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ പി ജി  പാറകടവിൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വാഹനതിെൻറ ഉടമസാവകാശം മാറനതിനം മറ്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  അരവാപലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സവർണിനി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2020 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹബീബ ടി എം ഭരതാവ 69

2 നിയാസ എച് മകന 36

3 െനസല എച് മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സവർണിനി ഭാര് 51

2 േസഹ എസ മകള 25

3 സത്ജിത് എസ മകന 21
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Pathanamthitta District

 
Konni Taluk

 
NOTICE

 
No: A5-309769/2021 08-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Santhosh Kumar  Ajay Bhavan ,Thannithode Village, Konn

i Taluk of Pathanamthitta District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before and this

certificate is requested for getting the benefits from Kuwait Embassy and for various purposes  in respect of the legal

heirs of late Ambily M V Ajay Bhavan  who expired on 26-07-2021 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 Ambily M V. that it is proposed to issue a legal

heirship certificate according to this to the applicant .  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 , Konni 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 Santhosh Kumar Husband 48

2 Ajay Kumar A S Son 28

3 Ajith Kumar A S Son 24
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