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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എൻ 2-7616/2021 05-11-2021
 
  പതനാപരം താലകില   വിളകടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിളകടി മറിയിൽ, പിള വീടിൽ

നടവിലഴികത്  രതനമ പി  െജ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിലള െപൻഷൻ കടിശിക

ലഭികനതിനം ബാങ്  നിേകപം പിൻവലികനതിനം  മറ്  ആവശ്ങൾകം ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട സേഹാദരൻ ഉദയകമാർ വി ആർ  േബാധിപിച അേപക   വിളകടി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാൾ  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 2-7528/2021 03-11-2021
 
  പതനാപരം താലകില   തലവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവൻ വി,    S/o െകാചിക,

പാണിതിട  മറിയിൽ  ചരവിള  പതൻവീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പേരതയെട  േപരിലള െപൻഷൻ

ആനകല്ങൾ ലഭികനതിനം മറ് ആനകല്ങൾ അനരാവകാശികൾക കിടനതിനം  േവണി   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മാതാവ െകാചിക  േബാധിപിച അേപക   തലവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ പിതാവം ഭാര്യം 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 7959/2021 16-11-2021
 
  പതനാപരം താലകില   പിറവനർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷണപിള െക െക,

എലികാടർ,  അർചന  മനിരം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പതനാപരം  എസ  ബി  ഐ  ബാങിെല

ഇടപാടകൾകം മറ് ആവശ്ങൾകം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉദയകമാർ വി ആർ സേഹാദരൻ 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാചിക മാതാവ 82
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ശാരദ അമ  േബാധിപിച അേപക   പിറവനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2021 -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 ശാരദ അമ ഭാര് 65

2 അർചന ബി പിള മകള 43

3 ആര് ബി പിള മകള 38

15410 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എൻ2-7836/2021 11-11-2021
 
 പതനാപരം താലകില   വിളകടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജഹാൻ സി എം  ആവണീശ്രം

, കനിേകാട പി ഒ  ദാർ എസ  സലാം വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾകം മറ്

ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിളകടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഷാഹിന െജ േബാധിപിച അേപക   വിളകടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാവ 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 -7861/2021 16-11-2021
 
 പതനാപരം താലകില   പതനാപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജയകമാർ റി  മഞളർ,

ആദംേകാട െതേക മകളിലഴികത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനാപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പിയ പവിതൻ  േബാധിപിച അേപക

പതനാപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാവ 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 2-7767/2021 17-11-2021
 
 പനലർ  താലകില   പനലർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജഹാൻ എം  േകാമളംകന് േതാടകത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മസഫ റാവതർ പിതാവ 86

2 ഷാഹിന െജ ഭാര് 55

3 ആഷിക ഷാജഹാൻ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ പവിതൻ ഭാര് 52

2 പണവ സജയ മകന 25

3 ടി െക രാജേശഖരൻ പിതാവ 96
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്   വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്,  മറ്   ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന അജമൽ എ ഷാജഹാൻ , ഷാജഹാൻ ഹൗസ കണയം പി ഒ പതനാപരം  വിേലജ

പതനാപരം താലക്  കണയം മറി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. പേരതെൻറ  ഭാര് ബിനിയമായള വിവാഹബനം 1995-ൽ  േവർെപടതിയതം പേരതന  മറ്

വിവാഹബനങേളാ കടികേളാ ഇലാതതമാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 അജമൽ എ ഷാജഹാൻ മകന 28
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Kollam District

 
Pathanapuram Taluk

 
NOTICE

 
No: N2-7809/2021 12-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jessy John, Mundackal House, Kochikadavu, Panthaplavu

P O , Pattazhi Village, Pathanapuram Taluk of Kollam District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before the Indian Embassy Authorities to receive the financial benefits in favour of the deceased and for other

purposes in respect of the legal  heirs of late John Koshy,  Mundackal House, Kochikadavu, Panthaplavu P O  who expired

on 03-07-2021 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 John Koshy . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .

Parents of the deceased are not alive. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour o

f 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 Jessy John Wife 53

2 Jebin Kuriakose John Son 20

07th December 2021Revenue Department15413
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