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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-4027/2021 31-08-2021
 
 പടാമി താലകില   പരതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ  അനപം വീട കാരമതർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള  പരതര വിേലജില  അനപമ , അനപം വീട കാരമതർ , േബാധിപിച അേപക   പരതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-5454/2021 31-08-2021
 
 പടാമി താലകില   തതാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ വി പി  െവടകാടിൽ പറമിൽ വീട

്  തതാല   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള  തതാല വിേലജില  പജിത വി  പി  ,  െവടകാടിൽ പറമിൽ വീട  തതാല ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-9667/2020 31-08-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനപമ മരളീധരൻ മകള 42

2  അനപ ലാൽ മകന 41

3 അനധന് മരളീധരൻ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള വി പി മകള 47

2 പഷീജ വി പി മകള 44

3 പദീപ വി പി മകന 42

4 പജിത വി പി മകള 40

5 പേശാഭ വി പി മകള 38
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 പടാമി താലകില   തതാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ടി സേരഷ കമാർ  െകാടലെതാടി

വീട കളാടിപറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് തതാല വിേലജില   പഷലത െക , െകാടലെതാടി വീട കളാടിപറ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷലത െക ഭാര് 47

2 സനിത മകള 28

3 സനിൽ കമാർ െക മകന 26

12th October 2021Revenue Department8209
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