
 

 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 11

Vol. XI

നമര

No.
 7

െചാവ, 2022  െഫ്ബുവരി  15

Tuesday, 15th February 2022

1197 കുംഭം 3

3rd Kumbham 1197

1943 മാഘം 26

26th Magha 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2022

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



 
Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2.350/2022 03-02-2022
 
  പടാമി  താലകില   പടാമി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലന  കുപറമില വീട,ശങരമ

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

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പടാമി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  പകാശന  െക.  ,

കുപറമിലവീട,ശങരമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   പടാമി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2019 -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. 

 
നമര:C2.470/2022 03-02-2022
 
 പടാമി താലകില   തതാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗതന ടി.െക  താനികനത് വീട ,

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തതാല വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര് മലിക എ, താനികനത് വീട , ഞാങാടിരി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2022 -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 മാളകടി െക ഭാര് 66

2 പകാശന െക. മകന 47

3 പമീള മകള 45

4 പസാദ  െക മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മലിക  എ ഭാര് 54

2 ശിലപ ടി.െക മകള 27

3 രതീഷ ടി.െക മകന 24--
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2.481/2022 03-02-2022
 
 പടാമി താലകില   നാഗലേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീനകടി  െവളതിങല വീട

,െപരിേങാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െക.എസ.  ഇ.ബി  ഓഫീസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാഗലേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീവികടി ,  െവളതിങല വീട

,െപരിേങാട , േബാധിപിച അേപക   നാഗലേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2014 -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:C2.482/2022 03-02-2022
 
  പടാമി  താലകില    നാഗലേശരി   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഐു   മാതര

പീടികയില,നമിണിപറമ് , െപരിേങാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക. എസ. ഇ. ബി ഓഫീസ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാഗലേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന റഷീദ എം.പി ,

മാതര പീടികയില,നമിണിപറമ് , െപരിേങാട , േബാധിപിച അേപക   നാഗലേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2005  -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 ബീവികടി ഭാര് 81

2 സിദീഖ മകന 67

3    വി. എം.ഇബാഹിം മകന 65

4 അയിഷ മകള 49

5 ഉസാന മകന 48

6 അലി മകന 52

7 കദീജ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീപാത ഭാര് 77

2 നബീസ മകള 55
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3 അയിഷ മകള 53

4 െമായണി മകന 51

5 െഷരീഫ മകള 47

6 മസഫ മകന 45

7 മഹമദ മകന 40

8 റഷീദ  എം.പി മകന 37
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2.198/2022 03-02-2022
 
  പടാമി  താലകില    പരതര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സബഹണ്ന  െക.വി   കപര

വളപില,െകാടമണ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അഞ  ലകതില  താെഴയള   ബാങ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പദീപ , കപര

വളപില,െകാടമണ , േബാധിപിച അേപക   പരതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2017 -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:C2.200/2022 03-02-2022
 
 പടാമി താലകില   കലകൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലനനായര  െക  പദീപ നിവാസ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പദീപ കമാര, േസഹസാനം ,മളയങാവ

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

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-02-2018  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഗിണി െക.വി ഭാര് 67

2 വിശ്നാഥന മകന 48

3 രാജി െക.വി മകള 45

4 പദീപ മകന 42

5 പശാന് മകന 41

6 പകാശ െക. മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നളിനി ഇ.പി മകള 64

2 മാധവി കടി മകള 61

3 േശാഭന ഇ. പി മകള 59

4 ഉഷ ഇ. പി മകള 54
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നമര:C2.199/2022 03-02-2022
 
  പടാമി താലകില   കലകൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി അമ കറപത് , കലകല

്ലര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഗാമ പഞായത് ഓഫീസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലകൂര വിേലജില   പേരതയെട പൗതൻ പദീപ കമാര, േസഹസാനം ,മളയങാവ, േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-1975 -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. 

 

5 പദീപകമാര ഇ.പി മകന 49

6 പീതബാബ രാജന നായര മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നളിനി ഇ.പി പൗതി 64

2 മാധവി കടി പൗതി 61

3 േശാഭന ഇ. പി പൗതി 59

4 ഉഷ ഇ. പി പൗതി 54

5 പദീപകമാര ഇ.പി പൗതൻ 49

6 പീതബാബ രാജന നായര പൗതി 46
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2.201/2022 03-02-2022
 
  പടാമി  താലകില   കലകൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗിണി  എന.പി   താഴേതത

ില  പതനവീടില  ,  വണംതറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകൂര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ രാമചനന , താഴേതതില

പതനവീടില , വണംതറ, േബാധിപിച അേപക   കലകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടത

തി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2.107/2022 15-01-2022
 
  പടാമി  താലകില    പടിതറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കമാരന  വളികാടവളപില  ,

അങാടി,പടിതറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക. എസ.ഇ.ബി  ഓഫീസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പടിതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉണികഷന, വളികാടവളപില ,

അങാടി,പടിതറ , േബാധിപിച അേപക   പടിതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-1997 -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 രാമചനന സേഹാദരൻ 67

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷന   വി .വി മകന 61

2 വനജ  വി.വി മകള 58

3 ഉദയന മകന 55

4 ഉതമന വി. വി മകന 46

5 വിജയന വി.വി മകന 43
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2.253/2022 03-02-2022
 
 പടാമി താലകില   തിരേവഗപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീലകണന  ഇളയത  എം മലപിളി

ഇലം (ബിനനിവാസ ),നടവടം ,തിരേവഗപറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അഞ ലകതില താെഴയള ബാങ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരേവഗപറ വിേലജില   പേരതനെറ മകള

ബിന  എം, മലപിളി ഇലം (ബിനനിവാസ ),നടവടം ,തിരേവഗപറ , േബാധിപിച അേപക   തിരേവഗപറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

01-2020  -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. 

 
No: C2.254/2022 03-02-2022
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may  be  concern  that  Ummuhabeeba  A.P  Pattanmarthodi  ,Chembra  ,

Thriruvegappura , Thiruvegappura Village, Pattambi Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce  for employment  and  death   benefits  in respect of the legal  heirs of late Abdul Azeez P. T

Pattanmarthodi ,Chembra , Thriruvegappura  who expired on 08-12-2021 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 Abdul Azeez P. T. that it is proposed to issue a

legal heirship certificate according to this to the applicant . The father of the deceased  is no more  Minor(s) is/are under

the protection of Sl.No 1 in the below list.  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favou

r 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 ഗിരിജ ഭാര് 70

2 ബിന എം മകള 45

3 ബിനസി  എം മകള 39

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

1 Ummuhabeeba  A.P Wife 42

2 Nabeesa Mother 67

3 Afaroos Shahana Daughter 22
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
No: C2.318/2022 03-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Azhar Ali  Kalaparambil  House ,Peringode,Nagalassery,

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

to receive    death  compensation  from abroad  in respect of the legal  heirs of late K.H. Abdullah Kalaparambil  House

,Peringode,Nagalassery who expired on 20-12-2021 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 K.H. Abdullah. that it  is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant . The parents of the deceased are no more 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:C2.344/2021 03-02-2022
 
 പടാമി താലകില   വലപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറമന എന കമാരന  ഇലതേമേലതില

, ചരേകാട , വലപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഗാമപഞായത് ഓഫീസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വളളി , ഇലതേമേലതില, ചരേകാട , വലപഴ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2020 -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. 

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

1 Sakeena Wife 49

2 Azhar Ali Son 29

3 Farzana  abdullah Daughter 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വളി ഭാര് 61

2 ഷാജ ഇ.എം മകന 43

3 ഷീജ ഇ. എം മകള 40

4 ഷീബ ഇ.എം മകള 36
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2.347/2022 03-02-2022
 
 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാന  െക.പി  കുപറമില,

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

സർടിഫികറിനായി   പടാമി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബതാഹിര കുപറമില , , ശങരമംഗലം , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2021 -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:C2.348/2022 03-02-2022
 
 പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദലി  െകാളമില ,േമെലപടാമി

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അഞ  ലകതില  താെഴയള  ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടാമി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈറഹാനത് െക, െകാളമില ,േമെലപടാമി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബതാഹിര  കുപറമില മകന 40

2 സലമത് െക.പി മകള 31

3 അബള   ഷകര മകന 30

4 റഹതനീസ െക.പി മകള 29

5 ൈസനബ ഭാര് 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈറഹാനത്  െക ഭാര് 42

2 മഹമദ മസഫ െക. മകന 15

3 മഹമദ മഫീദ െക മകന 13

4 ഫാതിമ മാസിയ െക മകള 08
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