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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:N2-538/2022 24-01-2022
 
 പതനാപരം താലകില   പതനാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.എസ.േജാരജ് ചീനിവി

ള പതനവീട,ബി.എഡ േകാേളജിന സമീപം,പതനാപരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന അവകാശങള

ലഭികനതിനായി ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനാപരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന

അലകസ.സി.േജാരജ്,  ചീനിവിള  പതനവീട,ബി.എഡ േകാേളജിന  സമീപം,പതനാപരം,  േബാധിപിച  അേപക

പതനാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2022  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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 േമഴികടി.െജ.ഇ ഭാര് 79

2 അലകസ.സി.േജാരജ് മകന 53

3 അനില.സി.േജാരജ് മകന 47
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:N2-277/2022 27-01-2022
 
  പതനാപരം  താലകില    പിറവനർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വിജയമ.എന

എസ.എഫ.സി.െക,െചരപിടകാവ,െചമനരവി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   അനനരാവകാശികെള നിശയിച

കിടനതിന േവണി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിറവനർ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മരളീധരന നായര,

എസ.എഫ.സി.െക െചരപിടകാവ,െചമനരവി,പിറവനര, േബാധിപിച അേപക   പിറവനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2011  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകള 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 മരളീധരന നായര.എം ഭരതാവ 65

2 വിപിന കമാര.എം മകന 36

3 ആര്.വി.നായര മകള 30
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:N2-7471/2021 11-01-2022
 
  പതനാപരം  താലകില   പതനാപരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ.സി  മലേശരില

വീട,മഞളര,പതനാപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   അനനരാവകാശികെള നിശയിച്  കിടനതിന േവണി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പതനാപരം  വിേലജില    പേരതയെട  മകള  ജലജബാബ,  മലേശരില

വീട,മഞളര,പതനാപരം, േബാധിപിച അേപക   പതനാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-1999 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള

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:N2-9472/2021 11-01-2022
 
  പതനാപരം താലകില   വിളകടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ മാതയ  കരിമനര

ഹൗസ,പതരകര,കാര്റ,പി.പി.എം  പിഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അനനരാവകാശികെള  നിശയിച

കിടനതിനേവണി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളകടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിനിേമാള േതാമസ,

കരിമനര ഹൗസ,പി.പി.എം പിഒ,പനലര,വിളകടി,  േബാധിപിച അേപക   വിളകടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-11-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള 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 രമണി.വി.ആര മകള 65

2 ജലജബാബ മകള 61

3 രതി സതീശന മകള 56

4 വിജ മാധവന മകന 54

5 എന.ഭാസരന(മരണെപട മകള രമയെട ഭരതാവ) - 69

6 രമ്.ബി(മരണെപട മകള രമയെട മകള) - 34

7 രഞിത്.ബി(മരണെപട മകള രമയെട മകന) - 41

8 രജനീഷ.ബി(മരണെപട മകള രമയെട മകന) - 38

9 ജിഷ സനില(മരണെപട മകന വി.എം അേശാകെന മകള) - 38

10 ജിന രജനീഷ(മരണെപട മകന വി.എം അേശാകെന മകള) - 37
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നമര:N2-9667/2021 05-01-2022
 
  പതനാപരം  താലകില    പിടവര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അജി.എസ  സനിത

ഭവന,െനടവനര,ആവണീശ്രം ആര എസ പിഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശികെള നിശയിച

കിടനതിനേവണി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഞ(മഞള.എസ),

സനിത ഭവന,െനടവനര,ആവണീശ്രം ആര എസ പിഒ, േബാധിപിച അേപക   പിടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില.   ൈ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:N2-9054/2021 06-01-2022
 
  പതനാപരം  താലകില   പനല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാരജ്.െക.ഒ  േജാരജി

ഭവന,കടയാമണ,പനല എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അനനരാവകാശികെള  നിശയിച  കിടനതിന  േവണി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനല വിേലജില   പേരതനെറ മകെന ഭാര്  അനിത ഉമന,  േജാരജി

ഭവന,കടയാമണ,പനല, േബാധിപിച അേപക   പനല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2002  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിനിേമാള േതാമസ ഭാര് 53

2 റിച േതാമസ മകന 25

3 റിനി േതാമസ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഞ(മഞള.എസ) ഭാര് 41

2 അമല കമാര.എ മകന 17

3 ഗൗരി.എം.നായര മകള 11

4 സരസ്തിയമ മാതാവ 71

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയം ഈപന േജാണ മകള 60

2 േമരി സറിയ മകള 60

3 അനിത ഉമന(മരണെപട മകന ഉമന േജാരജിെന ഭാര്) - 51
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No: N2-512/2022 27-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that ASWATHY.S Priya Sadanam,Elampal,Vilakkudi, Vilakkudi

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

heirs  of  the  deceased person  in  respect  of  the  legal   heirs  of  late  RAJEEV KUMAR.M Mohana Vilasam,Ottakkal

PO,Thenmala who expired on 16-11-2021 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 RAJEEV KUMAR.M. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant . Parents of the deceased are alive. Minors are under the protection of Sl.No

2 in the below list.  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

 

4 ജിക േജാരജ് ഉമന(മരണെപട മകന ഉമന േജാരജിെന
മകന)

- 26

5 ഡാനി േജാരജ് ഉമന(മരണെപട മകന ഉമന േജാരജിെന
മകന)

- 20

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

1 Vijayakumary Amma Mother 62

2 Aswathy.S Wife 34

3 Sreehari.R.Nair Son 10

4 Sreehitha.R.Nair Daughter 05

08th February 2022Revenue Department4713
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