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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2-6352/2021 11-10-2021
 
  പടാമി താലകില   െകാപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി  േമൽമറി എന സലത്

വളപൻെതാടി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാപം വിേലജില   പേരതയെട മകന മരളീധരൻ വി ടി , വളപൻെതാടി േമൽമറി പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2008  -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:സി2 -6391/ 2021 11-10-2021
 
  പടാമി താലകില   പരതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ നായർ  പരതർ എന

ന സലത് അഴിവളപിൽ പറമിൽ െതാടിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയപകാശ എ െക ,

അഴിവളപിൽ പറമിൽ െതാടിയിൽ വീട  പരതർ ,  േബാധിപിച അേപക   പരതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2021  -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. 

 
നമര:സി2 -6393/2021 11-10-2021
 
 പടാമി താലകില   െകാപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എസ ഗീത,  ആമയർ എന സലത

്  േകാേലാെതാടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാപം വിേലജില   പേരതയെട മകന അനീഷ െക െക , േകാേലാെതാടി വീട

ആമയർ , േബാധിപിച അേപക   െകാപം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളീധരൻ മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയപകാശ എ െക മകന 50

2 എ െക പീത മകള 46
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മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-08-2021  -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:സി2 -6394/2021 11-10-2021
 
 പടാമി താലകില   െകാപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയരാജൻ െക  ആമയർ എന സലത

്  േകാേലാെതാടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാപം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനീഷ െക െക , േകാേലാെതാടി വീട

ആമയർ , േബാധിപിച അേപക   െകാപം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-09-2021  -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. 

 
നമര:സി 2-6399/2021 11-10-2021
 
 പടാമി താലകില   തിരേവഗപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിെമായ  തിരേവഗപറ എന

ന സലത് കളിവളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരേവഗപറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക വി ഫാതിമകടി , കളിവളപിൽ

തിരേവഗപറ , േബാധിപിച അേപക   തിരേവഗപറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2018 -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 അനീഷ െക െക മകന 49

2 സനി െക െക മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനീഷ െക െക മകന 49

2 സനി െക െക മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക വി ഫാതിമകടി ഭാര് 48

2 െക വി അനീസ മകള 23

3 െക വി മഹമദ അനസ മകന 19
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -6400 / 2021 11-10-2021
 
 പടാമി താലകില   തിരേവഗപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകിഅമ  അങാടിെതാടി, െചമ

, തിരേവഗപറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരേവഗപറ വിേലജില   പേരതയെട മകന മണികണൻ , അങാടിെതാടി , െചമ , തിരേവഗപറ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2020 -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:സി 2 - 6401 / 2021 11-10-2021
 
 പടാമി താലകില   തിരേവഗപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ എന മാന  കേടപറമിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തിരേവഗപറ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈസതലവി   െക  പി  ,  കേടപറമിൽ  വീടിൽ

,തിരേവഗപറ , േബാധിപിച അേപക   തിരേവഗപറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2020 -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. 

 
നമര:സി 2 -6415 / 2021 11-10-2021
 
  പടാമി താലകില   ചാലിേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ  തലവണപറമിൽ  വീട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണികണൻ  എ മകന 51

2 ഭാഗ്ലക്മി  എസ മകള 49

3 േപമാവതി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസതലവി  െക  പി മകന 49

2 കദീജ മകള 50

3 മസഫ മകന 52
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തണീർേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചാലിേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകള ബഷറ  ടി  പി , തലവണപറമിൽ  വീട , തണീർേകാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2021 -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:സി 2 - 6462 / 2021 11-10-2021
 
  പടാമി  താലകില   ആനകര വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ചനമതി   അമ  ചനകിരൺ

പലിപവളപിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനകര വിേലജില   പേരതയെട മകന െക  പി  രഞിത്  േമേനാൻ , െപനക  അപാർടെമന് ,

േപാടയിൽ െലയിൻ പേതാൾ  പി.  ഒ.,   തശർ , േബാധിപിച അേപക   ആനകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2021  -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:സി 2 - 6645 / 2021 18-10-2021
 
  പടാമി താലകില   ചാലിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ സി  യ   ചങത്  വീട,

അറകൽ  ബസാർ  ,  ചാലിേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചാലിേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി  െക  െക , ചങത്  വീട,  അറകൽ

ബസാർ , ചാലിേശരി , േബാധിപിച അേപക   ചാലിേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2020  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബഷറ  ടി  പി മകള 45

2 ആസ്  ടി  പി മകള 51

3 കദീജ  ടി പി മകള 54

4 അബബകർ  ടി പി മകന 65

5 മഹമദ  അലി  പി  എച് മകന 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക  പി  രഞിത  േമേനാൻ മകന 72

2 േജ്ാതി  െക  പി മകള 70

3 െക  പി  നാരായണൻ മകന 67
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: C2-6644/2021 18-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Suma Pulikottil  House Chalissery, Chalissery Village,

Pattambi Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various

purposes in respect of the legal  heirs of late Wilson Pulikottil Cheru Verghese Pulikottil House Chalissery who expired on

28-07-2021 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 Wilson Pulikottil Cheru Verghese. 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 , Pattambi 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

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി  െക  െക ഭാര് 74

2 സിജി  സി  േജാസ മകള 44

3 സിമി  സി  േജാസ മകള 36

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

1 Suma Wife 42

2 Pheba  P  Wilson Daughter 18

3 Libna Pulikottil Wilson Daughter 15

4 Nissy P Wilson Daughter 13
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7589/2021 03-11-2021
 
  പടാമി  താലകില    െകാപം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശിവശങരേമാേനാൻ  പി  െക

െകാചിെതാടിയിൽ ആമയർ പടാമി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െകാപം  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  െക  എം  ഹരിദാസൻ  ,

െകാചിെതാടിയിൽ ആമയർ പടാമി , േബാധിപിച അേപക   െകാപം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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:സി2-7006/2021 01-11-2021
 
 പടാമി താലകില   പരതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കടി മസിയാർ പി െക  പഴികനത

്  വീട  പാലതറ പളിപറം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ മനീർ പി െക , പഴികനത് വീട

പാലതറ പളിപറം പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   പരതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരവിനാകൻ െക എം മകന 61

2 െക എം സതീശൻ മകന 53

3 ഹരിദാസൻ െക എം മകന 50

4 ജയരാജൻ മകന 48

5 ഗിരിജ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അയിഷ പി െക ഭാര് 65

2 നഫീസ മകള 42

3 ഫാതിമ സഹറ എം മകള 40

4 കദീജതൽ കബറ പി െക മകള 35

5 ൈഹദറലി പി െക മകന 36
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6 മഹമദ ബഷീർ പി െക മകന 33

7 മഹമദ മനീർ പി െക മകന 30

8 ബഷറ മകള 32
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