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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9572/2021 18-12-2021
 
 പടാമി താലകില   ആനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജിത് രാമചനൻ  ചനകാനം വീട,

േമലഴിയം  ആനകര  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  നീതരാജ ,  ചനകാനം വീട,  േമലഴിയം  ആനകര പി  ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021 -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:സി2-9727/2021 21-12-2021
 
  പടാമി  താലകില   തിരേവഗപറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ   േകാഴികാടിൽ വീട,

തിരേവഗപറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       മകന അകബറലി , േകാഴികാടിൽ വീട,  തിരേവഗപറ  േബാധിപിച അേപക   തിരേവഗപറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   13-06-2021  -ല മരണെപടതായം  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നീതരാജ ഭാര് 34

2 സിദാർത് ശീജിത് മകന 9

3 ചനമതി മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞമഹമദ മകന 54

2 റഷീദ മകള 51

3 ഹബീബ മകള 49

4 ഹമീദ അലി മകന 47

5 അബൾ മജീദ മകന 43

6 അകബറലി മകന 39

4378 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:സി2-9868/2021 21-12-2021
 
  പടാമി  താലകില   ഓങൂര രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷൻ  ഇടയർ  വീട,

വാടാനാംകറശി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് പഭാവതി , ഇടയർ  വീട,  വാടാനാംകറശി േബാധിപിച അേപക   ഓങൂര രണ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-04-2021  -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:സി2-9936/2021 21-12-2021
 
 പടാമി താലകില   ചാലിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി  ചീരാൻ പറമിൽ വീട, കനത്

പറമ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് േകാമളം , ചീരാൻ പറമിൽ വീട, കനത് പറമ് ചാലിേശരി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2021  -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:സി2-10002/2021 21-12-2021
 
 പടാമി താലകില   തതാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അബൾ റഹീം പി  പലാനിയിൽ വീട

,    ഞാങാടിരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഫിജാസ  പി , പലാനിയിൽ വീട,   ഞാങാടിരി  േബാധിപിച അേപക   തതാല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-10-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഭാവതി ഭാര് 65

2 ദീപ ഇ മകള 37

3 പദീപ ഇ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േകാമളം ഭാര് 51

2 തളസി സി എം മകള 30

3 തഷാര െക എം മകള 29
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ ടി ഭാര് 59

2 ജാസിൻ പി മകള 45

3 ജബീന  പലാനിയിൽ മകള 42

4 ജസീന പി മകള 41

5 ജംഷീല മകള 35

6 ഫായിസ മകന 34

7 ഫാരിഷ മകള 31

8  ഫിജാസ  പി മകന 28
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8732/2021 10-12-2021
 
 പടാമി താലകില   പടിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറപൻ  അരികാട എന സലത്

അയംപറമിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടിതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങം , അയംപറമിൽ അരികാട , േബാധിപിച അേപക

പടിതറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2020  -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:സി2-8825/2021 10-12-2021
 
  പടാമി  താലകില    കലകൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബബകർ  തതനംപളി

എന സലത് വിറളികാടിൽ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കദീജ , വിറളികാടിൽ തതനംപളി

, േബാധിപിച അേപക   കലകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-11-2015  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങം ഭാര് 64

2 വതല മകള 48

3 സേരഷ എ മകന 49

4 ബിന മകള 41

5 ബിജ മകന 40

6 സിത മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 49

2 ൈഹറനീസ ടി മകള 36

3 ഉമർ വി െക മകന 34

4 മഹമദ റഫീഖ മകന 31
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നമര:സി2-9295/2021 18-12-2021
 
 പടാമി താലകില   െകാപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ എം  കീഴറി എന സലത് മണത

് വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 െകാപം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിദിഖ ബീവി എം , മണത് വീട െകാപം , േബാധിപിച അേപക   െകാപം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-05-2021  -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:സി2-9331/2021 18-12-2021
 
 പടാമി താലകില   മതതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാളകടി അമ  െപരമടിയർ എന സലത

് ശബരി നിവാസ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മതതല വിേലജില   പേരതയെട മകള പീത , ശബരി നിവാസ െപരമടിയർ , േബാധിപിച അേപക

മതതല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2019  -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:സി2-9544/2021 21-12-2021
 

5 യസഫ മകന 28

6 മഹമദ ഷാഫി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിദിഖ ബീവി ഭാര് 65

2 സമയ മകള 48

3 സൗദാബി മകള 46

4 താഹിറ സി മകള 42

5 നജീബ മകള 38

6 മഹമദ ഇകബാൽ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമലത മകള 51

2 പമീള മകള 47

3 പേമാദ മകന 44

4 പീത മകള 42
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 പടാമി താലകില   കപര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമാള  േചേകാട എന സലത്

െചമംകനത് വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കപര വിേലജില   പേരതയെട മകന വിശ്നാഥൻ സി , െചമംകനത് േചേകാട , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2021 -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. 

 
No: C2-8715/2021 10-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Pushpaja K Karippali House Muthuthala, Muthuthala 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 her husband  Balakrishnan K  Karippali House Muthuthala who expired on 13-06-

2020 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 Balakrishnan K . 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതിനി കടി സി മകള 66

2 പങജം മകള 63

3 നളിനി മകള 60

4 രഞിത് പി ആർ ( മരിച മകൾ മലികയെട മകൻ ) പൗതൻ 35

5 വിശ്നാഥൻ സി മകന 55

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

1 Pushpaja K Wife 50

2 Midhun K Son 28

3 K Swapna Daughter 34
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