
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 48

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  07

Tuesday, 07th December 2021

1197 വൃശികം 22

22nd Vrischikam 1197

1943 അ്ഗഹായനം 16

16th Agrahayana 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -6890/ 2021 02-11-2021
 
 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി േദവദാസൻ  പടാമി ലിബർടി സീറ് എന

ന  സലത്  വർഷ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാമി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടി വി ഗിരിജ , വർഷ (വീട ) ലിബർടി സീറ്

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-07-2021  -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:സി 2 -6924/ 2021 02-11-2021
 
 പടാമി താലകില   ഓങൂര രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൗദാമിനി െക  വാടാനാംകറശി

എന സലത് നടവീടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഓങൂര രണ് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാജൻ എൻ , നടവീടിൽ വീട

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

തി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 
നമര:സി 2 -7118/ 2021 02-11-2021
 
 പടാമി താലകില   തിരമിറേകാട ഒന്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറകടി  െപരിങനർ എന

ന സലത് കതിരേകാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി വി ഗിരിജ ഭാര് 78

2 ബിേനായ േദവദാസ മകന 52

3 ബിേജായ േദവദാസ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ എൻ ഭരതാവ 66

2 അജയ എൻ മകന 28
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അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    തിരമിറേകാട  ഒന്    വിേലജില    പേരതയെട  മകന  ശീജിത്  െക  ,

കതിരേകാടിൽ െപരിങനർ , േബാധിപിച അേപക   തിരമിറേകാട ഒന്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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:സി 2-7150/ 2021 02-11-2021
 
 പടാമി താലകില   ഓങൂര രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി അമ  വാടാനാംകറിശി

എന സലത് െതേകമേണേങാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ഓങൂര  രണ്  വിേലജില    പേരതയെട  മകള  മാധവികടി  അമ  ,

െതേകമേണേങാട്  വീട  വാടാനാംകറശി  ,  േബാധിപിച അേപക   ഓങൂര രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-1985  -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 -7157/ 2021 02-11-2021
 
 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി എം  േമെല പടാമി െകാടലർ എന

ന സലത് മാരാെതാടി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാമി വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ ബാബ എം , മാരാെതാടി

ഹൗസ പി ഒ േമെല പടാമി െകാടലർ , േബാധിപിച അേപക   പടാമി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജിത് െക മകന 44

2 ശീജിത െക മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവികടി അമ മകള 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ മകള 52

2 േജ്ാതി എം മകള 47

3 സേനാഷ ബാബ എം മകന 41

07th December 2021Revenue Department15877
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നമര:സി 2 -7312/ 2021 02-11-2021
 
 പടാമി താലകില   തിരമിറേകാട രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരൻ ടി എ  ചാതന

ർ എന സലത് താഴിേശരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമിറേകാട രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിലാസിനി , താഴിേശരി വീട

ചാതനർ , േബാധിപിച അേപക   തിരമിറേകാട രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021  -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. 

 
നമര:സി 2 -7313/ 2021 02-11-2021
 
 പടാമി താലകില   തിരമിറേകാട രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായബാവ ടി  ചാതന

ർ എന സലത് താഴേതതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമിറേകാട രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയകടി , താഴേതതിൽ

ചാതനർ , േബാധിപിച അേപക   തിരമിറേകാട രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021  -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. 

 
നമര:സി 2 -7314/ 2021 02-11-2021
 
 പടാമി താലകില   തിരമിറേകാട രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  ചാതനർ എന

ന  സലത്  പാറകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമിറേകാട രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷമീർ , പാറകൽ വീട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി ഭാര് 62

2 ബിജി ടി ഡി മകള 42

3 വിബിൻ ടി ഡി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയ കടി ഭാര് 64

2 മഹമദ റഫീഖ ടി മകന 45

3 താഹിറ ടി മകള 44

4 സാബിറ മഹമദ അലി മകള 40

5 ഷമീറ ടി എം മകള 38

6 മനീറ നൗഷാദ മകള 35
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ചാതനർ , േബാധിപിച അേപക   തിരമിറേകാട രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021  -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. 

 
നമര:സി 2 -7355/ 2021 02-11-2021
 
 പടാമി താലകില   പരതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ പി െക  പരതർ എന സലത്

രാജഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനീപ കഷ ആർ , രാജഭവൻ പരതർ , േബാധിപിച അേപക

 പരതര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കബീർ മകന 43

2 ഷബീർ മകന 39

3 ഷമീർ മകന 35

4 നിസാർ മകന 32

5 നബീസ ഭാര് 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയനി ആർ ഭാര് 58

2 സനീപ കഷ ആർ മകന 36

3 സംഗീത ആർ മകള 30
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര: സി2-6389/2021 02-11-2021
 
 തശർ ജിലയിൽ തലപിളി   താലകില  പാഞാൾ ൈപങളം ൂപ് വിേലജിൽ   ൈപങളം എന സലത് തനിശ

േശരി േമെല പതൻ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതയെട മകള ലളിത ,

പവതിങൽ വീട വാടാനാംകറശി  , േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

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. 

 
നമര:സി2-6390/2021 30-10-2021
 
 തശർ ജിലയിൽ തലപിളി  താലകില   പാഞാൾ ൈപങളം ൂപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ന

ളിനി  ൈപങളം എന സലത് തനിേശരി േമെലപരകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള ലളിത , പവതിങൽ വാടാനാംകറശി ,

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത (മരണെപട സേഹാദരി ശാരദയെട മകള 58
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -5068/2021 06-11-2021
 
 പടാമി താലകില  മതതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക പി രാഘവേമേനാൻ,  െതേകപാട് വീട

,  മതതല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മതതല വിേലജില  പേരതനെറ മകന ടി  െക േമാഹന സനരൻ,  െതേകപാട്  വീട,  മതതല

േബാധിപിച  അേപക   മതതല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശവിചാരണ നടതിവന റിേപാരടം

മരണസർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  22-06-2015  -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. 

 
നമര:സി 2 -5069/2021 06-11-2021
 
 പടാമി താലകില   മതതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ അമ ടി െക,  െതേകപാട് വീടിൽ

,  മതതല   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മതതല വിേലജില   പേരതയെട മകന ടി  െക േമാഹനസനരൻ, െതേകപാട്  വീടിൽ, മതതല

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2017 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െക രാജകമാരൻ മകന 71

2 ടി െക വിജയൻ മകന 69

3 ടി െക േമാഹന സനരൻ മകന 66

4 ശശീനദാസ ടി െക മകന 62

5 േപമലത ടി െക മകള 60.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െക രാജകമാരൻ മകന 71

2 ടി െക വിജയൻ മകന 69

3 ടി െക േമാഹനസനരൻ മകന 66

4 ശശീനദാസ ടി െക മകന 62

5 േപമലത ടി െക മകള 60
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നമര:സി 2 -5445/2021 12-11-2021
 
  പടാമി താലകില   െകാപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവദാസൻ പി,   െതേകപാട്  വീട

,  പലാേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാപം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാേദവി എ, െതേകപാട് വീട, പലാേശരി  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2019  -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 2-6429/2021 06-11-2021
 
 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി,  കറേതടത്, െകാടലർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പടാമി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിവരാമൻ, കറേതടത്, െകാടലർ   േബാധിപിച അേപക   പടാമി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശവിചാരണ നടതിവന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-08-

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. 

 
നമര:സി 2-7121/2021 02-11-2021
 
 പടാമി താലകില  തിരമിറേകാട ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീമതി പി വി,  പരതികാട്

വിേതാടർ,  ആറേങാടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമിറേകാട ഒന്   വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീേദവി പി വി, പരതികാട്

വിേതാടർ, ആറേങാടകര  േബാധിപിച അേപക   തിരമിറേകാട ഒന്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021 -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാേദവി എ ഭാര് 54

2 ധനീഷ െതേകപാട് മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവരാമൻ മകന 39

2 വസന മകള 48

3 നാരായണൻ െക മകന 41

4 വിജയലക്മി മകള 45

5 ശിവശങരൻ മകന 38
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പേരതയെട 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:സി 2-7332/2021 06-11-2021
 
 പടാമി താലകില   െകാപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിലക്മി,  ലകി നാരായണാലയം

(നനനം), ആമയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാപം വിേലജില   പേരതയെട മകന രാഘവൻ പി പി, ലകി നാരായണാലയം (നനനം), ആമയർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -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 2-7373/2021 06-11-2021
 
 പടാമി താലകില   പരതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിമ പി,  പളികൽ വീട, കരിയനർ,

പളിപറം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരതര വിേലജില   പേരതയെട മകന അബബകർ പി, പളികൽ വീട, കരിയനർ, പളിപറം പി ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയരാജ പി വി മകന 47

2 ശീേദവി പി വി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പി നാരായണികടി മകള 76

2 രാഘവൻ പി പി മകന 70

3 മാധവികടി പി പി മകള 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ അബബകർ മകള 63

2 പി മഹമദ മകന 58

3 അബബകർ പി മകന 55

4 ജാഫർ മകന 50
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നമര:സി 2-7520/2021 06-11-2021
 
 പടാമി താലകില   െകാപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി പി നാരായണി പിഷാരസ്ാർ,  രമാമനിരം

, ആമയർ പി ഒ, പടാമി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാപം വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാലകഷൻ ടി പി,  രമാമനിരം, ആമയർ പി ഒ, പടാമി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2014 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലകഷൻ ടി പി മകന 72

2 വിജയലകി ടി മകള 70

3 രാജേഗാപാലൻ ടി മകന 66

4 ഇനിര ടി പി മകള 62

5 ശങരനാരായണൻ തിരവത മകന 60

6 രമ രഘനനനൻ മകള 57

7 നനകമാരൻ ടി മകന 52.
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7543/2021 06-11-2021
 
 പടാമി താലകില  വിളവർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിബിൽ നസീർ ടി െക,  േതാണികടവത്

വീട,  വിളവർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിളവർ  വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ അബൽ നസീർ ടി െക , േതാണികടവത് വീട, വിളവർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2020 -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:സി2-7559/2021 06-11-2021
 
 പടാമി താലകില   െകാപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ  കഷണൻ,   ശീവതം വീട , പലാേശരി

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െകാപം വിേലജില   പേരതനെറ മകന  സേനാഷ  പറപിെതാടിയിൽ , ശീവതം, പലാേശരി , േബാധിപിച അേപക

െകാപം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2021  -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  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ക2-7548/2021 06-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െനസല  പി ഭാര് 25

2 അബൽ നസീർ ടി െക പിതാവ 59

3 പാതമ സഹറ സി മാതാവ 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വിജയലക്മി ഭാര് 74

2 േശാഭന പി മകള 53

3 ജയനി മകള 49

4 ജയകഷണൻ പി മകന 48

5  സേനാഷ  പറപിെതാടിയിൽ മകന 46
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 പടാമി താലകില   തിരേവഗപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ നായർ െക,  കലയത്  വീട

,  െനടേങാടർ,  തിരേവഗപറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരേവഗപറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങം എൻ െക , കലയത്  വീട,

െനടേങാടർ, തിരേവഗപറ , േബാധിപിച അേപക   തിരേവഗപറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2021 -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. 

 
നമര:സി2-7692/2021 09-11-2021
 
 പടാമി താലകില   െകാപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജീലാനി,  കലിങൽ വീട , പലാേശരി,

െകാപം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാപം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാജിത , കലിങൽ വീട , പലാേശരി, െകാപം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021  -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:സി2-7751/2021 09-11-2021
 
   പടാമി  താലകില    കലകൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േസതമാധ

വൻ,   െതേകെവളാേഞരിപതൻവീട,  വണംതറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കലകൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഇനിര  ,

െതേകെവളാേഞരിപതൻവീട, വണംതറ , േബാധിപിച അേപക   കലകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവക

ാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം എൻ െക ഭാര് 70

2 പവീൺ എൻ െക മകന 45

3 പീത എൻ െക മകള 42

4 പിയ എൻ െക മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാജിത ഭാര് 45

2 ഫിേറാസ െക മകന 19
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കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7773/2021 09-11-2021
 
 പടാമി താലകില   നാഗലേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ  െക,  പടതവളപിൽ വീട,

നാഗലേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നാഗലേശരി  വിേലജില   പേരതയെട മകന െഷഫീക്  പി വി , പടതവളപിൽ വീട, നാഗലേശരി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -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:സി2-7774/2021 09-11-2021
 
 പടാമി താലകില   തതാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഘണിയ  എം,  അശ്തി വീട, മാടായ,

ഞാങാടിരി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    തതാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഉമാേദവി  പി  ,  അശ്തി  വീട,  മാടായ,  ഞാങാടിരി   ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021 -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:സി2-7776/2021 09-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര ഭാര് 52

2 ശരത മകന 29

3 ശീജിത് എം വി മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൽഫത് പി വി മകന 37

2 െഷഫീക്  പി വി മകന 32

3 ഷജീർ പി വി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമാേദവി പി ഭാര് 72

2 ശീലത യ എം മകള 45

3 പസാദ യ എം മകന 43
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 പടാമി താലകില   വലപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കടി വി എം,  വരമംഗലത് വീട,

െചറേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വലപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള സൈബദ എ , ആലികൽ ഹൗസ, പാചിേകാട, െചറേകാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2007 -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:സി2-7777/2021 09-11-2021
 
  പടാമി താലകില   വലപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ എം,  േമകാട മന വീട

, ചരേകാട, വലപഴ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വലപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആർദ എം ,  േമകാട മന വീട ,  ചരേകാട,  വലപഴ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2014 -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 ബീവി ഭാര് 66

2 മഹമദ  മസഫ മകന 48

3 സൈബദ എ മകള 47

4 മഹമദ അഷറഫ  വി മകന 46

5 അലി വി മകന 44

6 ഇസായിൽ മകന 38

7 ഷരീഫ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി  േജാതി ഭാര് 53

2 ആർദ എം മകള 26
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7799/2021 09-11-2021
 
  പടാമി താലകില   െകാപം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റംല പി   ആമയർ എന സലത്

അവിഞികാടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാപം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എ വീരാൻ , അവിഞികാടിൽ ആമയർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-06-2021  -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. 

 
നമര:സി2-7980/2021 09-11-2021
 
 പടാമി താലകില   ആനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥേമേനാൻ  േപരടിയർ എന

ന  സലത്  ഉണികാട  കാരിയാടിൽ    വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ആനകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിനീഷ ,

ഉണികാടകരിയാടിൽ േപരടിയർ വിളയർ , േബാധിപിച അേപക   ആനകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2015 -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:സി27981/2021 09-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ വീരൻ ഭരതാവ 72

2 അൻവർ എ വി മകന 41

3 അസഹർ എ വി മകന 39

4 എ വി ആരിഫ മകള 38

5 അൻഫൽ എ വി മകന 36

6 ആഷിഖ എ വി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനീഷ മകന 31
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 പടാമി താലകില   വിളയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിത  േപരടിയർ എന സലത് ഉണികാട

ു കരിയാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വിളയർ  വിേലജില   പേരതയെട മകന വിനീഷ , േപരടിയർ എന സലത് ഉണികാട കരിയാടിൽ

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിളയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-06-2021  -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. 

 
നമര:സി2-6639/2021 23-11-2021
 
  പടാമി താലകില   പടിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറകടി 'അമ  കറനാട വേടനാട

്  പഞയിൽ  വളപിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടിതറ വിേലജില  പേരതയെട മരണെപട സേഹാദരി േദവകി അമയെട മകൾ

കല്ാണി കടി അമ , കറനാട വേടനാട പഞയിൽ വളപിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പടിതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-1990 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-6640/2021 23-11-2021
 
 പടാമി താലകില   പടിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞകട കറപ്  കറനാട വേടനാട

്  പഞയിൽ  വളപിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടിതറ വിേലജില പേരതെൻറ  മരണെപട സേഹാദരി േദവകി അമയെട മകൾ

കല്ാണികടി 'അമ , കറനാട വേടനാട പഞയിൽ വളപിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പടിതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-1993 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനീഷ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണികടി അമ (മരണെപട സേഹാദരി േദവകി അമയെട
മകൾ_)

- 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണികടി 'അമ (മരണെപട സേഹാദരി േദവകി അമയെട
മകൾ)

- 82
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നമര:സി2-6640/2021 23-11-2021
 
 പടാമി താലകില   പടിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞകട കറപ്  കറനാട വേടനാട

്  പഞയിൽ  വളപിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടിതറ വിേലജില   പേരതനെറ അനനിരവൾ  കല്ാണികടി അമ , കറനാട

വേടനാട പഞയിൽ വളപിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പടിതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-1993 -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:സി2-6642/2021 23-11-2021
 
 പടാമി താലകില   പടിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അമ  കറനാട വേടനാട  പഞയി

ൽ വളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടിതറ വിേലജില   പേരതയെട മകള കല്ാണികടി അമ , കറനാട വേടനാട  പഞയിൽ വളപിൽ

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പടിതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-06-1985  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണികടി അമ (മരണെപട സേഹാദരി േദവകി അമയെട
മകൾ )

അനനിരവൾ 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണികടി അമ മകള 82

07th December 2021Revenue Department15891
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