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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7119/2021 06-11-2021
 
  പടാമി  താലകില   തിരമിറേകാട-1   വിേലജില  െതേകെലവളപിൽ  െവളേതടത്  വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  വി ജയശീ എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ ഭാസരൻ വി , െതേകെലവളപിൽ െവളേതടത് തിരമിറേകാട  േബാധിപിച

അേപക     മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-

08-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ  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 ഭാസരൻ വി ഭരതാവ 71
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-11390/ 2019 18-10-2021
 
  പടാമി താലകില   കലകൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളി   വാണിയംപറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലകൂര

് വിേലജില   പേരതയെട മകള രമണി വി പി , വാണിയംപറമിൽ,വണംതറ ,മേണേങാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക

കലകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2018  -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:സി2-6351/ 2021 18-10-2021
 
 പടാമി താലകില   കലകൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാരൻ എം  കിഴേകമകര വീട

ടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 കലകൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഗീത ,  കിഴേകമകര ,കലകൂർ ,  േബാധിപിച  അേപക   കലകൂര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-01-2021  -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:സി2-6480/ 2021 18-10-2021
 
  പടാമി താലകില   ഓങൂര ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറകടി എൻ പി  െനടംപറമ

്പിൽ വീടിൽ ,മരതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഓങൂര ഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകള നളിനി എൻ പി , െനടംപറമിൽ ,മരതർ , േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി വി പി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 51

2 വിനീത വി െക മകള 33

3 േഗാപീകഷൻ മകന 21

30th November 2021Revenue Department14783
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



്ച അേപക   ഓങൂര ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2020 -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. 

 
നമര:സി2-6485/ 2021 18-10-2021
 
  പടാമി താലകില   പടാമി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ െക  ൈകപറയിൽ വീടിൽ

,ശങരമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പടാമി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അബൽ ജലീൽ , ൈകപറയിൽ ,ശങരമംഗലം ,,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -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:സി2-6598/ 2021 18-10-2021
 
  പടാമി  താലകില    വലപഴ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മഹമദ  െഷരീഫ  െക  പി

െകാഴിഞിപറമിൽ വീടിൽ  ,ചരേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലപഴ വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ അബ റഹിമാൻ , െകാഴിഞിപറമിൽ

,ചരേകാട ,  േബാധിപിച അേപക   വലപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നളിനി എൻ പി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമഹബബ സബഹാനി െക മകന 49

2 മഹമദ അബൽ ജലീൽ മകന 45

3 വിജിത സി മകള 42

4 റഷീദ ൈകപറയിൽ മകള 40

5 റഹതനീസ െക മകള 37

6 ഫാസില മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി2-6622/ 2021 18-10-2021
 
 പടാമി താലകില   പരതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ നായർ  കാടിൽ മഠതിൽ വീടി

ൽ  ,പരതർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പരതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജയശീ െക എം , കാടിൽ മഠതിൽ ,പരതർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021  -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. 

 

1 അബ റഹിമാൻ െക പി പിതാവ 42

2 ഫാതിമ സഹറ എം ടി മാതാവ 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജ മകള 58

2 ജയശീ െക എം മകള 54

3 ജയനി െക എം മകള 47
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Palakkad District

 
Pattambi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2 -6623/ 2021 18-10-2021
 
 പടാമി താലകില   പടിതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവിമമി എ  ആലമാറ വീടിൽ  ,കറനാട

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പടിതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജൻവസിം , ആലമാറ ,കറനാട , േബാധിപിച അേപക   പടിതറ 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-6633/ 2021 18-10-2021
 
 പടാമി താലകില   നാഗലേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ  താഴേതതിൽ വീടിൽ

,േകാതചിറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നാഗലേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകള സചിത ടി സി , താഴേതതിൽ ,േകാതചിറ , േബാധിപിച

അേപക   നാഗലേശരി   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2009 -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:സി2-6746/ 2021 18-10-2021
 
  പടാമി താലകില   കലകൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാേദവി  െക െക  ആനപായ

വീട ,കലകൂർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലകൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷകമാർ എ എൻ , ആനപായ വീട ,കലകല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ മമി ഭാര് 64

2 ജസീം അലമാറ മകന 41

3 ജൻവസിം മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സചിത ടി സി മകള 32
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ലർ , േബാധിപിച അേപക   കലകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട

ും  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-11-2020  -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. 

 
നമര:സി2-6747/ 2021 18-10-2021
 
 പടാമി താലകില   കലകൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എസ നാരായണൻ  ആനപായ

വീട ,കലകൂർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലകൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷകമാർ എ എൻ , ആനപായ വീട ,കലകല

ലർ , േബാധിപിച അേപക   കലകൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട

ും  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-1985  -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:സി2-6778/ 2021 18-10-2021
 
  പടാമി താലകില   ചാലിേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലമാൻ പി  പി   പടിഞാെറ

പീടികയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചാലിേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിഹാസ , പടിഞാെറ പീടികയിൽ , േബാധിപിച അേപക

ചാലിേശരി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ കമാർ എ എൻ മകന 56

2 ഹരിദാസ മകന 53

3 രവിശങർ എ എൻ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷകമാർ എ എൻ മകന 56

2 ഹരിദാസ മകന 53

3 രവിശങർ എ എൻ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല സൈലമാൻ ഭാര് 66
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നമര:സി2 -6781/2021 18-10-2021
 
 പടാമി താലകില   മതതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ നായർ പി െക ,  െതെക

പളിയാലിൽ ഹൗസ ,െപരമടിയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതതല വിേലജില   പേരതനെറ മകന രവികമാർ ടി പി , െതെക പളിയാലിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -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. 

 
No: സി2-6643/ 2021 18-10-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom  it  may  be  concern  that  K  VJayalakshmi  ,Kakkunnath  Vazhayil

Valappil,Thanneercode,, Chalissery 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 A Sankaran Nair Kakkunnath Vazhayil

Valappil,Thanneercode, who expired on 06-04-1998 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 A Sankaran Nair. 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

2 സഫറ അകബർ മകള 42

3 ഷമീറ മകള 39

4 സനീറ മകള 32

5 ഷിഹാസ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയഭാരതി ടി പി ഭാര് 74

2 രവികമാർ ടി പി മകന 52

3 രാേജഷ ടി പി മകന 48

4 രാജീവ ടി പി മകന 46

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

1 K V Jayalakshmi Daughter 69

2 Sivadas K V Son 62

3 Venugopalan K V Son 53

4 Sobha K V Daughter 51

5 Sabitha K V Daughter 48
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