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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
No: A5-8246/21 15-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that sunith s nair parutheelethu kizhakkethil,manthuka manthuk

a p.o kulanada, Kulanada Village, Kozhencherry Taluk of Pathanamthitta District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before various in respect of the legal  heirs of late santhamma n parutheelethu kizhakkethil,manthuka

manthuka p.o kulanada who expired on 27-10-2021 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 santhamma n. that it  is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant . nil 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 , Kozhencherry 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

 
No: A5-6293/21 16-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that asha mathew palanilkkunnathil puthenpeedika omalloor

pathanamthitta, Omallur Village, Kozhencherry Taluk of Pathanamthitta District has filed an application  of a legal heirship

certificate  to  produce  before  various  in  respect  of  the  legal   heirs  of  late  mathew  varughese  palanilkkunnathil

puthenpeedika omalloor pathanamthitta who expired on 03-11-2021 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 mathew varughese. that it is proposed to issue

a legal heirship certificate according to this to the applicant . nil Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 2,3 and4  i

n 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 , Kozhencherry 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 sunith s nair Son 28

2 sreeja s nair Daughter 27

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

1 asha mathew Wife 32

2 alwin mathew Son 14

3 elin mathew Daughter 6
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4 elwin mathew Son 3
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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A5-8498/21 01-12-2021
 
  േകാഴേഞരി താലകില   കളനട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി േദവയാനി  സാജ നിവാസ

ഉളനർ കളനട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കളനട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വി െക വാമേദവൻ, സാജ നിവാസ  ഉളനർ കളനട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല  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:A5-8499/21 01-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   നാരങാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലീലാമ േതാമസ േജാബി വില

ല  നാരങാനംപതനംതിട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാരങാനം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േതാമസ േജാർജ , േജാബി വില

നാരങാനം പതനംതിട, േബാധിപിച അേപക   നാരങാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല   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:A5-8500/21 01-12-2021
 
  മലപളി താലകില   നാരങാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ എൻ എസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി െക വാമേദവൻ ഭരതാവ 78

2 അഖില എസ വി മകള 43

3 ശീലകി ചനൻ പൗതി 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ േജാർജ ഭരതാവ 70

2 സിബി ആലീസ േതാമസ മകള 43

3 േജാബി േജാർജ േതാമസ മകന 38
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നടവിേലത്  വീടിൽ  നാരങാനം  പതനംതിട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാരങാനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൻ ശങരിയമ,

നടവിേലത് വീടിൽ നാരങാനം പതനംതിട , േബാധിപിച അേപക   നാരങാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2006  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഇല  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:A5-8246/21 01-12-2021
 
  േകാഴേഞരി താലകില   കളനട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനമ എൻ  പരതിേലത്

കിഴേകതിൽ മാനക കളനട പതനംതിട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളനട വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിത എസ നായർ, പരതിേലത്

കിഴേകതിൽ മാനക കളനട പതനംതിട , േബാധിപിച അേപക   കളനട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   ഇല 

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:A5-8502/21 01-12-2021
 
  േകാഴേഞരി  താലകില    ഇലനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാൺസൺ  േഡവിഡ

നാഗവരതടതിൽ   ഇലനർ  ഈസ്  പി.ഓ  ഇലനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ഇലനര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകള െജസി

േജാൺസൺ, െവളിയത് വീട ഇലനർ ഈസ് പി.ഓ ഇലനർ , േബാധിപിച അേപക   ഇലനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2011 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഇല  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 എൻ ശങരിയമ ഭാര് 72

2 കഷകമാരി മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത എസ നായർ മകന 28

2 ശീജ എസ നായർ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി േജാൺസൺ മകള 29

15428 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:A5-6293/21 01-12-2021
 
  േകാഴേഞരി  താലകില    ഓമൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മാതയ  വറഗീസ

പാലനിൽകനതിൽഓമൂർ പതനംതിട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനാ

യി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓമൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആശ മാതയ , പാലനിൽകനതിൽ

ഓമൂർ പതനംതിട  , േബാധിപിച അേപക   ഓമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

ി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല   ൈ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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശ മാതയ ഭാര് 32

2 ആൽവിൻ മാതയ മകന 14

3 എലിൻ മാതയ മകള 6

4 എൽവിൻ മാതയ മകന 3
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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A5-8110/21 02-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   പതനംതിട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബീദ ബീവി രാജീവ സദനം 

കലറകടവ  അഴർ   പതനംതിട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനംതിട വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ എ അഷറഫ, ആഷന  മനസിൽ

െവടിപറം പതനംതിട , േബാധിപിച അേപക   പതനംതിട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല   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:A5-7509/21 02-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   െമഴേവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ േജകബ  കരയത വീട

് തമമൺ താഴം െമഴേവലി  പതനംതിട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െമഴേവളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനമ േജകബ , കരയത വീട തമമൺ

താഴം െമഴേവലി  പതനംതിട , േബാധിപിച അേപക   െമഴേവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ലഭ്മല  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:A5-2443/21 02-12-2021
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ഇലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യെശാധർമൻ എം എസ  ഹരിത

, വലിയവടം,  ഇലനർ പതനംതിട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇലനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രൺദീപ എസ ൈവ, ഹരിത വലിയവടം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ അഷറഫ സേഹാദരൻ 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ േജകബ ഭാര് 74

2 അന  േജാർജ മകള 54

3 ബിന േജകബ മകന 48
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ഇലനർ പതനംതിട , േബാധിപിച അേപക   ഇലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ലഭ്മല   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 ആനനവലി സി െക ഭാര് 70

2 സനീപ  എസ ൈവ മകന 47

3 രൺദീപ എസ ൈവ മകന 43
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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ5-8566/2021 29-11-2021
 
  േകാഴേഞരി  താലകില   ആറനള വിേലജില  ഇടയാറനള മറിയിൽ പാേങാേടത്  വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  അനമ േജാൺ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന സാബ േജാൺ  േബാധിപിച അേപക  ആറനള വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  18-10-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാബ േജാൺ മകന 53

2 സന േതാമസ മകള 48

3 സജ േജാൺ മകന 41
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