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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-5530/2021 15-09-2021
 
 പടാമി താലകില   തിരമിറേകാട I   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാ ഇ െക സബഹമണ്ൻ

എഴമങാട  എന  സഥലത്  കളരികൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  വസന ,  കളരികൽ എഴമങാട

ആറേങാടകര  േബാധിപിച അേപക   തിരമിറേകാട I   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2018-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. 

 
:സി2-5617/2021 15-09-2021
 
 പടാമി താലകില   ഓങൂര I വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ സി  കളാടിപറ എന സല

ത് േരാഹിണി വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് േപമ െക െക , േരാഹിണി വീട കളാടിപറ േബാധിപിച അേപക   ഓങൂര I

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-07-2021-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. 

 
:സി2-5643/2021 15-09-2021
 
  പടാമി താലകില   നാഗലേശരി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ  േകാതചിറ എന

ന സലത്  ഇടിേയങൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഹരികഷ ഐ , ഇടിേയങൽ വീട േകാതചിറ  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന ഭാര് 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ െക െക ഭാര് 58

2 അേമാൽ സി െക മകന 36

3 അനരാഗ മകന 31

02th November 2021Revenue Department10223
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അേപക   നാഗലേശരി   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021-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. 

 
: സി2-5699/2021 15-09-2021
 
 പടാമി താലകില   ചാലിേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാദർഹാജി പി എസ  ചാലിേശരി എന

ന സലത് പാളികാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സിറാജദീൻ പി െക  , പാളികാടിൽ ചാലിേശരി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-03-2020-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. 

 
:സി2-5705/2021 15-09-2021
 
 പടാമി താലകില   പരതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണ  െചറകടങാട എന സലത്

െചറകനിൻേമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  ശാന ,  െചറകനിൻേമൽ െചറകടങാട ,  േബാധിപിച അേപക   പകാരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   11-02-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീന ഭാര് 50

2 ഹരികഷ ഐ മകന 26

3 അഞന കഷ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫസീല പി െക മകള 45

2 അകബർ ൈഫസൽ പി എ മകന 39

3 ബഷറ പി െക മകള 35

4 സിറാജദീൻ പി െക മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 67
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:സി2-5715/2021 15-09-2021
 
 പടാമി താലകില   കലകൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർ  വണംതറ എന സലത് ചിറ

ങര  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് പാതമകടി , ചിറങര വണംതറ മേണേങാട  , േബാധിപിച അേപക   പകാരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-04-2021-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. 

 
:സി2-5845/2021 15-09-2021
 
 പടാമി താലകില   പടിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ എഴതചൻ പി ടി  ഒതളർ എന

ന  സലത്  പാലാട്െതകത്  വളപിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സഭദ െക ടി  പാലാട്െതകത് വളപിൽ

ഒതളർ   േബാധിപിച  അേപക   പകാരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-03-2021-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. 

 
:സി2-5862/2021 15-09-2021

2 ഷാജിേമാൻ മകന 43

3 ഷീജ െക മകള 39

4 ൈബജ സി െക മകന 38

5 ലിജി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമകടി ഭാര് 55

2 നസീബ സി മകന 39

3 ഹസ മകള 34

4 അബൾ നഈഫ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭദ െക ടി ഭാര് 71

2 ഗീത പി ടി മകള 50

3 ലത പി ടി മകള 48

4 സധ പി ടി മകള 47

5 പീത പി ടി മകള 45

6 സിന പി ടി മകള 41
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 പടാമി താലകില   െകാപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കറപെതാടി  ആമയർ എന

ന സലത് കറപെതാടി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സൈഹൽ െക ടി  ,  കറപെതാടി  ആമയർ  േബാധിപിച

അേപക   പകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ െക പി ഭാര് 45

2 സമയ െക ടി മകള 28

3 സൈഹൽ െക ടി മകന 25

4 സൈഹബ െക ടി മകന 23
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ kn2˛2729/2021. 2021 ~ HIvtSm-_¿ 1.

13˛7˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 28 (hmeyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`m-KØn¬  t]Pv \º¿ 64 {Ia-\-º¿ 6˛¬ {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿
]c-ky-Øn¬ {Ia-\-º¿ 1 Bbn ImWn-®n-´p≈ Ah-Im-in-bpsS t]cv ‘a≥tam-l≥ Xmg-tØ-Xn¬’
F∂Xv ‘Xmg-tØ-Xn¬ a≥tam-l≥’  F∂pw {Ia-\-º¿ 2 Bbn ImWn-®n-´p≈ Ah-Im-in-bpsS t]cv
‘KoXm-`m-bn, Sn.’ F∂Xv ‘KoXm-`m-bv, Sn.’ F∂pw {Ia-\-º¿ 3 Bbn ImWn-®n-´p≈ Ah-Im-in-bpsS t]cv
‘kptcjv Ipam¿, Sn.’ F∂Xv ‘Sn. kptcjv Ipam¿’ F∂pw  {Ia-\-º¿ 5 Bbn ImWn®n´p≈
Ah-Im-in-bpsS t]cv ‘{io\mcm-b-W≥, Sn.’  F∂Xv ‘Sn. {io\mcm-b-W≥’ F∂pw {Ia-\-º¿ 6
Bbn ImWn-®n-´p≈ Ah-Im-in-bpsS t]cv ‘‘`mKye£van’’ F∂Xv ‘‘`mKy-e£van taml≥Ip-am¿’’
F∂pw XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
]´mºn. Xl-io¬Zm¿.
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-6055/2021 25-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sulaikha PP PUthan Peedikayil,Mukappakk , Paruthur

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 Pareekutty PUthan Peedikayil,Mukappakkad who expired on 06-04-2021 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

Pareekutty. 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

 

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

1 Sulaikha P P Wife 47

2 Muhammed Fazil PP Son 27

3 Faris P P Son 25

4 Fayis PP Son 21
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-6040/ 2021 25-09-2021
 
  പടാമി  താലകില    നാഗലേശരി   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അലങാരമണി  അപിശി

തടപാടകളതിൽ  െതെകവാവനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    നാഗലേശരി   വിേലജില    പേരതയെട  മകന  മേനാഹരൻ    ടി  െക  ,

തടപാടകളതിൽ  െതെകവാവനർ , േബാധിപിച അേപക   നാഗലേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവ 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. 

 
:സി2 -6053/ 2021 25-09-2021
 
 പടാമി താലകില   ഓങൂര രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി അചയതേമേനാൻ  വടേകപാട്

വീട വാടാനാംകറിശി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഓങൂര രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഇ െക സേരാജിനി  'അമ ,  വടേകപാട്  വീട

വാടാനാംകറിശി , േബാധിപിച അേപക   ഓങൂര രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

തി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2004 -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. 

 
:സി2 -6159/ 2021 25-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാഹരൻ ടി െക മകന 61

2 നനിനി ടി െക മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ െക സേരാജിനി 'അമ ഭാര് 79

2 ഗീത ഇ മകള 55

3 രാജേശഖരൻ ഇ മകന 52

4 േമാഹനകമാർ മകന 45

5 ജയനി ഇ മകള 45
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 പടാമി താലകില   മതതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷകടി  മീനാനിേകാടിൽ െപരമടിയ

ർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മതതല വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൾറഷീദ എം , മീനാനിേകാടിൽ െപരമടിയർ പി ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021 -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. 

 
:സി2 -6302/ 2021 25-09-2021
 
 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ െക  ശീലകി ഹൗസ ലിബർടി സീറ്

പടാമി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടാമി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േഗാപിനാഥൻ പി , ശീലകി ഹൗസ ലിബർടി സീറ് പടാമി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -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. 

 
:സി2-6303/2021 25-09-2021
 
 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ  ഊരെതാടിയിൽ ലിബർടി സീറ്

പടാമി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടാമി വിേലജില   പേരതയെട മകന അൻവർ യ , ഊരെതാടിയിൽ ലിബർടി സീറ് പടാമി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയകടി െക എം മകള 66

2 സഹറ മകള 61

3 റംല എം മകള 55

4 ൈഖറനീസ എം മകള 51

5 അബൾ റഷീദ എം മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപിനാഥൻ പി ഭരതാവ 68

2 സന് ബി കമാർ മകള 38

3 അരൺ േഗാവിന് െക മകന 33
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ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -6309/ 2021 25-09-2021
 
  പടാമി താലകില   തിരേവഗപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക നാരായണൻ നായർ  േദവി

നിവാസ വിളതർ പി ഒ തിരേവഗപറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരേവഗപറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സധീർ വി , േദവി നിവാസ വിളതർ പി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന ഭാര്  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. 

 
:സി2-2730/2021 01-10-2021
 
  പടാമി  താലകില   മതതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി  നാരായണൻ നായർ  മയരം

െകാഴിേകാടിരി  പി  ഒ  പടാമി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ടി ശീനാരായണൻ , മയരം െകാഴിേകാടിരി

പി ഒ പടാമി ,  േബാധിപിച അേപക   മതതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമർഹാജി മകന 71

2 ൈസതലവി യ മകന 53

3 സൗദ െക മകള 55

4 സഹറ മകള 56

5 ആലികടി മകന 54

6 റംല സി െക മകള 60

7 അബൾസലാം യ മകന 61

8 ൈമമന മകള 54

9 അൻവർ യ മകന 48

10 ജൈനദ യ മകള 56

11 സലീന മകള 46

12 മഹമദ റഫീഖ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധീർ വി മകന 48

2 സമ വി മകള 44
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 താഴേതതിൽ മൻേമാഹൻ മകന 66

2 ഗീതാഭായ ടി മകള 65

3 ടി സേരഷ കമാർ മകന 61

4 ജയശീ േകശവദാസ മകള 59

5 ടി ശീനാരായണൻ മകന 56

6 ഭാഗ്ലകി േമാഹൻകമാർ മകള 53
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