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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2.11639/2021 07-01-2022
 
  പടാമി  താലകില   മതതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരജന രാജ .  എ എടെതാടി,

േകാഴിേകാടിരി പി.ഒ, , പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അഞ  ലകതില താെഴയള ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മതതല വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ കഞന,

എടെതാടി, േകാഴിേകാടിരി  പി.ഒ ,പാലകാട , േബാധിപിച അേപക   മതതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള  ജീവിചിരിപണ് 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:C2.9147/2021 07-01-2022
 
 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവന എഴതചന , ആറപറത് വീട ,

െകാടലര , േമെലപടാമി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പടാമി േബാക് ഭവനനിരമാണ സംഘതില നിനം അഞ

ലകം രപയില  താെഴയള വായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാമി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിരാേദവി എ , ആറപറത് വീട , െകാടലര , േമെലപടാമി , േബാധിപിച അേപക

പടാമി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2014  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:C2.10093/2021 07-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിത മാതാവ 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാേദവി എ ഭാര് 66

2 മണികണന എ.പി മകന 48

3 മേനാജ കമാര എ. മകന 45

4 രാേജഷ എ. പി മകന 39
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 പടാമി താലകില   ഓങൂര ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീര എ ആചിപാറ വീട,കളാടിപ

റ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക. എസ .ഇ. ബി  ഓഫീസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഓങൂര ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമതല ഫായിസ  എ, ആചിപാറ വീട,കളാടിപറ

, േബാധിപിച അേപക   ഓങൂര ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട

ും  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില  ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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:C2.10122/2021 07-01-2022
 
 പടാമി താലകില   പടിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ പതനപരയില .ഒതളര , പടിതറ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എം.എ. സി.ടി യില   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പടിതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ , പതനപരയില .ഒതളര , പടിതറ , േബാധിപിച അേപക   പടിതറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-09-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമതല ഫായിസ എ ഭാര് 30

2 െമഹറിന എ മകള 14

3 മസ മിസ ബാഹ  എ മകന 08

4 പാതമ മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 50

2 നിഷാദ മകന 31

3 റസീന മകള 29

4 മഹമദ റാഷിദ മകന 18
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:10139/2021 07-01-2022
 
 പടാമി താലകില   തിരേവഗപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ  വാരിയെതാടി , ൈകപറം ,

തിരേവഗപറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പടാമി സബടഷറിയില   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരേവഗപറ വിേലജില   പേരതയെട മകള ഫാതിമത് സഹറ , കണിയാരിയില  വീട,മചികല

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള ജിവിചിരിപില

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:C2.9543/2021 18-12-2021
 
  പടാമി  താലകില   പടാമി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീലി  ചകിയാവില ,ശങരമംഗലം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക.എസ. ഇ. ബി  ഓഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടാമി വിേലജില   പേരതയെട മകള സത് , ചകിയാവില ,ശങരമംഗലം , േബാധിപിച അേപക

പടാമി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2003  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദലി മകന 71

2 ഹൈസനകടി വി മകന 66

3 ഷാഹല ഹമീദ മകന 61

4 അബല സതാര മകന 58

5 അബള റസാക് മകന 56

6 അബ   റഹിമാന മകന 55

7 ഫാതിമത് സഹറ മകള 51

8 അബബകര സിദിഖ  വി.ടി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സത് മകള 53

2 ശിവദാസന മകന 50
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No: C2.9666/2021 18-12-2021
 
  Notice is  hereby given to all  to  whom it  may be concern that  Mallika  T.M Cherukulappurath   Mana,Pilakkattiri  ,

Nagalassery Village, Pattambi Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

for   service related  purposes in respect of the legal  heirs of late C.  R. Ajayan  Cherukulappurath  Mana,Pilakkattiri ,

Nagalassery who expired on 06-05-2021 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 C.  R. Ajayan . that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . The father of the deceased is not alive Hence, it is proposed to issue a legal heir shi

p 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

 
നമര:C2.9621/2021 21-12-2021
 
 പടാമി താലകില   കലകൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകറപ് ആതായില വീട , പറമ

ത  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഗാമ പഞായത് ഓഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലകൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷന , ആതായില വീട , പറമത , േബാധിപിച

അേപക   കലകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറ

ും  പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-1978  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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. 

 

3 പതാവതി മകള 44

4 ബിന സി മകള 41

5 പതീഷബാബ സി മകന 39

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

1 Mallika T.M Wife 55

2 Amritha C.A Daughter 29

3 Anupama C.A. Daughter 23

4 Girija P.P . Mother 77

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷന മകന 68
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
No: C2.9724/2021 21-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Anitha P Pancharath  house, Parudur , Paruthur Village,

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

Kuwait in respect of the legal  heirs of late Babu Naduvilethil , Kololambu , Edappal , Malappuram  who expired on 02-10-

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 Babu. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  the father of the

deceased  is no more. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above sai

d 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

 
നമര:C2.9752/2021 21-12-2021
 
  പടാമി താലകില   കലകൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ  കെലടപാലം ,  കലക

ൂര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക. എസ ഇ ബി  ഓഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി    കലകൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ,  കെലടപാലം ,കലകൂര, േബാധിപ

പിച അേപക   കലകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:C2.9561/2021 01-02-2022
 
 പടാമി താലകില   തതാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി അമ െക. എം കിഴേകേമെലപാട

്   വീട,  ഉളനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   അഞ ലകതില താെഴയള  ബാങ്  ഇടപാട  ആവശ്തിന

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

1 Kunhilakshmi  Amma  N Mother 74 years

2 Anitha P Wife 40 years

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മകന 71
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തതാല വിേലജില   പേരതയെട മകള െക. എം. ഊരമിള

എന സൗദാമിനി , കടവത് വീട , മണിയംെപരമലം , കടൂര , േബാധിപിച അേപക   തതാല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകള  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. 

 
നമര:C2.9826/2021 21-12-2021
 
 പടാമി താലകില   നാഗലേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വലസല  നരിയംപളി വീട,െപരിേങാട

്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഖാദി  േബാരഡ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നാഗലേശരി  വിേലജില   പേരതയെട മകന പവിശങര  എന .പി , നരിയംപളി വീട,െപരിേങാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട പിതാവ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക. എം. ഊരമിള എന സൗദാമിനി മകള 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാരായണന ഭരതാവ 60

2 േരാഹിണി മകള 32

3 പവിശങര എന . പി മകന 31

4  നിഖില മകള 28
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2.10215/2021 07-01-2022
 
 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലികടി െക.ടി  കറപംെതാടി ,ഓളഡ

േകാരട് േറാഡ ,പടാമി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക. എസ. ഇ.ബി  ഓഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാമി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സകീര ഹൈസന  കറപംെതാടി ,ഓളഡ

േകാരട് േറാഡ ,പടാമി, േബാധിപിച അേപക   പടാമി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:C2.10216/2021 07-01-2022
 
 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷകമാര  വി  വികരവത് വീട,വടകംമറി

, പടാമി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അഞ ലകം രപയില താെഴയള ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പടാമി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജയശീ എസ, ശീനിലയം ,െകാപം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നബീസ ഭാര് 63

2 സകീര ഹൈസന മകന 43

3 ൈമമന  െക.ടി മകള 49

4 നരജഹാന യസഫ മകള 42

5 ൈസനബ മകള 39

6 റഹീന മകള 38

7 ഫൗസിയ െക.ടി മകള 38

8 നസീമ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ  എസ ഭാര് 51

2 സഭജാ കഷ എസ. മകള 25

08th February 2022Revenue Department5067
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:C2.10217/2021 07-01-2022
 
 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികണന  െക കേലകാടില വീട ,െകാടലര

 , മരതര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അഞ ലകതില താെഴയള ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാമി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകികടി ടി. എ, കേലകാടില വീട ,െകാടലര

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  പിതാവ 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. 

 

3 കഷജ  എസ മകള 23

4 കഞകടി അമ മാതാവ 86

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി കടി  ടി . എ ഭാര് 47

2 രമ് മകള 30

3 രേമഷ  െക മകന 27

4 രജീഷ െക മകന 23

5 േദവകി  െക മാതാവ 80
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2.-9542/2021 18-12-2021
 
 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞന  ചകിയാവില, ശങരമംഗലം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക. എസ. ഇ. ബി  ഓഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടാമി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സത്, ചകിയാവില, ശങരമംഗലം , േബാധിപിച അേപക

പടാമി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2010  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:C2.10315/2021 07-01-2022
 
 പടാമി താലകില   തിരമിറേകാട ഒന്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാലിത  പി.െക  പകരാത്

വീട ,െപരിങനര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അഞ ലകതില താെഴയള മരണാനനര ആനകല്ം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമിറേകാട ഒന്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആരിഫ

പി ,  പകരാത്  വീട ,െപരിങനര , േബാധിപിച അേപക   തിരമിറേകാട ഒന്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാവ 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. 

 
No: C2.10316/2021 07-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സത് മകള 53

2 ശിവദാസന മകന 50

3 പതാവതി മകള 44

4 ബിന സി മകള 41

5 പതീഷബാബ സി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േകായാമ പിതാവ 77

2 ആരിഫ പി ഭാര് 28
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 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Reji M.R Mangattu veettil , Thanneeercode , Patttissery ,

chalissery , Chalissery Village, Pattambi Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before KSEB  OFFICE , CHALISSERY  in respect of the legal  heirs of late Nanikutty Amma Mangattu veettil ,

Thanneeercode , Patttissery , chalissery  who expired on 11-09-2021 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 Nanikutty Amma. that it is proposed to issue a

legal heirship certificate according to this to the applicant . The parents  of the deceased are  not alive . 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

 
നമര:C2.11415/2021 07-01-2022
 
 പടാമി താലകില   കലകൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരന െക. കളങരെതാടി  വീട ,

മളയംകാവ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഗാമ  പഞായത്  ഓഫീസ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക , കളങരെതാടി  വീട , മളയംകാ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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. 

 

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

1 Parukutty Daughter 64

2 Muralidharan Son 62

3 Shylaja K.R Daughter 49

4 Reji M.R Son 45

5 Sreejith  K Grand Son 25

6 Sreenat Grand Son 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ഭാര് 59

2 രാധിക െക മകള 41

3 രാജ മകന 39

4 രജീഷ മകന 34
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2.11416/2021                                         07-01-2022
 
 പടാമി താലകില   കലകൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷന  കഷനിവാസ ,പറമത ,

കലകൂര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സബടഷറി ഓഫീസ, െചരപേശരി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകൂര വിേലജില    ടിയാന ഭാര് വലസല , കഷനിവാസ ,പറമത , കലകൂ

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

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2021 -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:C2.11417/2021 07-01-2022
 
 പടാമി താലകില   കലകൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലന   നാരായണെതാടി , പറ

മത ,കലകൂര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക. എസ. ഇ.ബി ഓഫീസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതാവതി ,  നാരായണെതാടി , പറമത

്ര ,കലകൂര ,  േബാധിപിച അേപക   കലകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില 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 വലസല ഭാര് 64

2 രഞിത് മകന 41

3 േരാഹിത  പഴികല മകന 39

4 രശി  പി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി ഭാര് 76

2 പഷലത മകള 53

3 ശശികമാര മകന 51

4 ശീലത മകള 46

5 ശീജ മകള 44
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നമര:C2.11432/2021 07-01-2022
 
 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയചനന പി പലാരെതാടി  വീട ,കിഴായര

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അഞ  ലകതില  താെഴയള  ബാങ്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാമി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസന എം., പലാരെതാടി  വീട ,കിഴായര ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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. 

 

6 ചിത  െക പൗതി 34

7 ുതി കമാരന പൗതി 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസന എം ഭാര് 42

2 വരഷ  പി മകള 20

3 ഹരഷ പി മകള 16

4 തഷ പി മകള 10

5 കല്ാണി മാതാവ 67
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NOTICE

 
നമര:C2.11457/2021 07-01-2022
 
  പടാമി താലകില   പരതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി  േകശവപതിയാര  ശിവകപ ,

കാരമതര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സബ  ടഷറി ഓഫീസ , പടാമി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് യ.പി  വിജയലകി , ശിവകപ , കാരമതര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:C2.11458/2021 07-01-2022
 
 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉദയവരമന എം.പി  ഉദയമനിരം ,ൈഹസള

 േറാഡ , പടാമി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പടാമി മനിസിപാലിറി  ഓഫീസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാമി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉണികഷന എം, ഉദയമനിരം ,ൈഹസള

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  ഭാര്യം മാതാപിതാകളം

ജീവിചിരിപില. 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:C2-11459/2021 07-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യ.പി. വിജയലകി ഭാര് 71

2 ജയന യ.പി മകന 48

3 േദവദാസ യ.പി മകന 44

4 ധന് യ.പി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷന  എം മകന 46

2 ദിവ്  മങാട് മകള 43

3 ധന് മങാട് മകള 43
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 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ ഉദയവരമന  ഉദയമനിരം ,ൈഹസള

 േറാഡ , പടാമി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പടാമി മനിസിപാലിറി  ഓഫീസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാമി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉണികഷന എം, ഉദയമനിരം ,ൈഹസള

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാേവാ മാതാപിതാകേളാ

ജീവിചിരിപില. 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 ഉണികഷന  എം മകന 46

2 ദിവ്  മങാട് മകള 43

3 ധന് മങാട് മകള 43
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2.57/2022 03-02-2022
 
 പടാമി താലകില   പടിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി . േഗാപാലനകടി േമേനാന  എന പി

േഗാപാലേമേനാന  കരമാംപറത്,തലകേശരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അഞലകതില താെഴയള ബാങ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടിതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

രഗിണി അമ െക.,  കരമാംപറത്,തലകേശരി  ,  േബാധിപിച അേപക   പടിതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന  മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:C2.98/2022 03-02-2022
 
  പടാമി  താലകില   മതതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരന  പതനെതാടിയില

,െപരമടിയര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഒര ലകതില താെഴയള ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മതതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിലകമാര ,  പതനെതാടിയില

,െപരമടിയര , േബാധിപിച അേപക   മതതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഗിണി അമ െക. ഭാര് 76

2 ഉഷ െക മകള 53

3 രതി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി  എന . പി ഭാര് 55

2 സനില കുമാര മകന 37

3 ഐശ്ര് ഐ മകള 33
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