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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-200/9/6662/2021 27-10-2021
 
 ചിറര താലകില   െകാഴിഞാമാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിേലാമണി w/o മാണികൻ,

ആലകൽ വീട,  പഴണിയാർപാളയം,  െകാഴിഞാമാറ    എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള സ്ർണം  േബാധിപിച അേപക

െകാഴിഞാമാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   28-12-2020  -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:സി2-200/9/6673/2021 27-10-2021
 
 ചിറര താലകില   െകാലേങാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം േകശവൻ നായർ s/o െക

വിശ്നാഥ േമേനാൻ   ശീേദവി നിലയം, ആർ എച് എസ േറാഡ, െകാലേങാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി േബാധിപിച

അേപക   െകാലേങാട രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -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 േബബി മകള 43

2 ചനകല മകള 42

3 ഗിരിജ മകള 38

4 സ്ർണം മകള 32

5 സന്പിയ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി ശാനകമാരി ഭാര് 72

2 വി ലക്മിേദവി മകള 48

3 വി ഹരിപസാദ മകന 44

4 വി ശബരിപസാദ മകന 42

5 വി സരിത മകള 41
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നമര:സി2-200/9/6689/2021 27-10-2021
 
 ചിറര താലകില   മതലമട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ജബാർ s/o മഹമദ ബഷീർ,

392, ആടായാംപതി, മതലമട, പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് മംതാജ  േബാധിപിച അേപക   മതലമട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021 -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. 

 
നമര:സി2-200/9/6791/2021 27-10-2021
 
 ചിറര താലകില   മതലമട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സപാത w/o (േലറ്) മാരിയപൻ,  എ

ം പതർ, മതലമട, േഗാവിനാപരം പി ഒ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകെന ഭാര്  നായകം  േബാധിപിച  അേപകയിൽ  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    29-01-2019 -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:സി2-200/9/7058/2021 27-10-2021
 
  ചിറര  താലകില   െകാഴിഞാമാറ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരൺരാജ s/o  (േലറ്

)  ജാനദൈരരാജ,   കളരായൻപാളയം,  പഴണിയാർപാളയം  പി  ഒ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മാതാവ ഷീല എം ടി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മംതാജ ബി ഭാര് 64

2 ഷാജഹാൻ എ മകന 44

3 സബീനബാന എ മകള 43

4 സികനർ ബാഷ എ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നായകം (പേരതനായ മകൻ േജ്ാതിേവൽ ഭാര്) മകെന ഭാര് 46

2 ഹരിപസാദ (പേരതനായ മകൻ േജ്ാതിേവൽ മകൻ) പൗതൻ 24

3 അരണാേദവി (പേരതനായ മകൻ േജ്ാതിേവൽ മകൾ) പൗതി 19

4 പെങാടി (പേരതനായ മകൻ മണിയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 47

5 പടതരശി (പേരതനായ മകൻ മണിയെട മകൾ) പൗതി 27

6 സഭനനിനി (പേരതനായ മകൻ മണിയെട മകൾ) പൗതി 24

7 പിയങ (പേരതനായ മകൻ മണിയെട മകൾ) പൗതി 19
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േബാധിപിച അേപകയിൽ   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 16-01-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-200/9/7234/2021 27-10-2021
 
 ചിറര താലകില   ചിറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷസ്ാമി s/o നാരായണ െചടിയാർ , മാരതി

നിവാസ, കടമിടി,  ചിറർ, പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് കമലാേദവി േബാധിപിച അേപകയിൽ  അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021 -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. 

 
No: C2-200/9/6793/2021 27-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jayanthi S w/o (Late) Chenthamarakshan, Thekkeppura

House, Kizhakkumuri P O, Elavanchery Village, Chittur 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 Chenthamarakshan s/o Ponnan,

Thekkeppura House, Kizhakkumuri P O, Elavanchery, Palakkad  who expired on 04-03-2014 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 Chenthamarakshan s/o

Ponnan. 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 , Chittur 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല എം ടി മാതാവ 55

2 ആഷാ േമരി ജി സേഹാദരി 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാേദവി ഭാര് 66

2 കൗസല്ാേദവി മകള 47

3 പാർവതി െക (പേരതനായ മകെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 38

4 ജയശിവാനി (പേരതനായ മകെൻറ മകൾ) പൗതൻ 15
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No: C2-200/9/6997/2021 27-10-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may  be  concern  that  Vasanthakumari  w/o  Rajan,  Thusharam House,

Achanamkodu, Kollengode, Kollengode1 Village, Chittur Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before recieve benifits from various purposes in respect of the legal  heirs of late Shivin s/o Rajan

Achanamkodu, Netumani, Nenmeni P O, Palakkad who expired on 16-07-2020 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 Shivin s/o Rajan. 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 , Chittur 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

 
No: C2-200/9/3974/2021 27-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Omana w/o Vasu, Vazhuvakkode, Pattanchery, Karippali,

Palakkad, Pattenchery Village, Chittur Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before to recieve benefits  from various purposes in  respect  of  the legal   heirs  of  late Vignesh s/o Vasu

Vazhuvakkode, Pattanchery,Palakkad who expired on 26-03-2021 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 Vignesh s/o Vasu. 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 , Chittur 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 Jayanthi S Wife 52

2 Cheshma T C Daughter 24

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

1 Priya S Wife 35

2 Vedha S Daughter 9

3 Aaradhya S Daughter 2

4 Vasanthakumari Mother 62

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

1 Omana Mother 49
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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-200/9/6788/2021 27-10-2021
 
  Notice is  hereby given to all  to  whom it  may be concern that  Sefiumma w/o (Late) Abdul  Muthaleef  Rawuther

Cherikkode House, Kakkayur P O, Koduvayur2 Village, Chittur Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal

heirship certificate to produce before to recieve benefits from various purposes in respect of the legal  heirs of late Abdul

Muthalif Rawuther s/o Chinnappa Rawuther Cherikkad, Kakkayur P O, Palakkad who expired on 27-04-2021 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 Abdul

Muthalif Rawuther s/o Chinnappa Rawuther. 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 fo

r receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person

before the Tahasildar , Chittur 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 Sefiumma C Wife 76

2 Sairabhanu A Daughter 54

3 Kamaruneesa A Daughter 51

4 Saifneesa A Daughter 48

5 Haseena A Daughter 45

6 Kadar Moideen A Son 43

7 Abbas A Son 40
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