
 

 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.
 46

െചാവ, 2021  നവംബര  23

Tuesday, 23th November 2021

1197 വൃശികം 8

8th Vrischikam 1197

1943 അ്ഗഹായനം 2

2nd 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

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-6662/2021 16-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   േകാങാട രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷകമാര.പി പലില വീട,

െചറായ, േകാങാട,പാലാകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പഞായത് വകപ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാങാട രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശശികല, പലില വീട,െചറായ,

േകാങാട,പാലാകാട, േബാധിപിച അേപക   േകാങാട രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -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:സി2-5521/2021 23-09-2021
 
  പാലകാട താലകില   മലമഴ ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണിയമ ൈമനാട്  വീട,

കടകാംകന  പി.ഒ,  മലമഴ,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   രജിേസഷന  വകപ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലമഴ ഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകള രഗിണി.െക,

ൈമനാട് വീട,കടകാംകന പി.ഒ, മലമഴ,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   മലമഴ ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-1995  -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:സി2-6427/2021 08-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിലിപ്  ഡാനിേയല 45/70,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല ഭാര് 48

2 തങമ മാതാവ 90

3 സിജ മകള 26

4 സിറി മകള 25

5 സിതിന മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗിണി.െക മകള 71
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ചിറയകല െഹൗസ,മിഷന േകാെമൗണ്,  േമപറമ്,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആശിത നിയമനം

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ശാന ഡാനിേയല, 45/70, ചിറയകല െഹൗസ,മിഷന േകാെമൗണ്, േമപറമ്,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട

്  ഒന്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഡാനിേയല ഭാര് 63

2 സാലി ഫിലിപ് ഭാര് 38

3 ശാരി ഫിലിപ് ഭാര് 35
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-6748/2021 16-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.മത ഇരപേശരി െഹൗസ,

കാവിലപാട,  പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പഞായത് വകപ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള തങ, ഇരപേശരി െഹൗസ,

കാവിലപാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2012 -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:C2-6760/2021 16-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനന േവലായധന ആലകല

വീട,െനലികാട, പതേശരി,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വാടര അേതാറിറിയില ഹാജരാകാന ആവശ്തിന

ു  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള േസഹ

ചനന, ആലകല വീട,െനലികാട, പതേശരി,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െവസ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021 -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:C2-6429/2021 16-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങ മകള 59

2 മാധവി മകള 72

3 േകശവന മകന 68

4 സനരന.എം മകന 61

5 സകമാരന മകന 58

6 സധ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  േസഹ ചനന മകള 33

23th November 2021Revenue Department13741
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന പാലകലപറമ്

,  വളിേകാട,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പഞായത് വകപ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരം ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി, പാലകലപറമ്,

വളിേകാട,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരം ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2020 -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:C2-6764/2021 16-11-2021
 
  പാലകാട  താലകില    പതേശരി  ഈസ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രേമഷ.എസ

എഞിനീയരേതാടം,ഡാം േറാഡ, ചനാപരം, വാളയാര ഡാം.പി.ഒ, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പഞായത്

വകപ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതേശരി  ഈസ്  വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ഇനാണി, എഞിനീയരേതാടം,ഡാം േറാഡ, ചനാപരം, വാളയാര ഡാം.പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച

അേപക   പതേശരി ഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2021 -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:C2-6773/2021 16-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി ഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നരജഹാന തമിഴ തറ,പതേശ

രി െസനടല,കഞിേകാട, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇനഷ്റനസ ഓഫീസില ഹാജരാകനതിന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി ഈസ് വിേലജില   പേരതയെട

മകന നിഷാദ.എസ, തമിഴ തറ,പതേശരി െസനടല,കഞിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി ഈസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി ഭാര് 62

2 ലത മകള 48

3 േറാസിന പസാദ മകന 44

4 ഗീത.പി.എന മകള 40

5 സനിത മകള 39

6 സിത മകള 33

7 ഗിരീഷ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനാണി.എന ഭാര് 49

2 മധമിത.ആര മകള 21

13742 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ടിയാന    08-06-2021  -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:C2-6762/2021 16-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരതരാജ.എം ചകാംകാട

,  പതേശരി  െസനര,   േമേനാനപാറ,  എടപകളം,  പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക.എസ.ഇ.ബി.യില

ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത.ആര, ചകാംകാട, പതേശരി െസനര,  േമേനാനപാറ, എടപകളം, പാലകാട, േബാധിപിച

അേപക   പതേശരി െസനടല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മരതരാജ.എം (അചന)  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില

കമ നമര  2 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:C2-6792/2021 17-11-2021
 
  പാലകാട താലകില   മലമഴ ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാരവതി േസാപാനം, മരതി

നഗര,മലമഴ  പി.ഒ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറിയില  ഹാജരാകനതിന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മലമഴ  ഒന്  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ

വി.നാരായണന, േസാപാനം,  മരതി നഗര,മലമഴ പി.ഒ,  പാലകാട,  േബാധിപിച അേപക   മലമഴ ഒന്  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷാദ.എസ മകന 34

2 െനൗഷാദ.എസ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത.ആര ഭാര് 34

2 ബിേജാരാജ മകന 11

3 ചിനകണ് മാതാവ 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:C2-6781/2021 17-11-2021
 
  പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.സേരഷ േമേലമരളി

,  പതപരിയാരം,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങില  ഹാജരാകനതിന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള നിരഞന

സേരഷ, േമേലമരളി, പതപരിയാരം, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021  -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:C2-6788/2021 19-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശഖര.െക.എസ സഷി, ശാസ

ാ നഗര,പതേശരി, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക.എസ.ഇ.ബി.യില ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമാകി

േശഖര, സഷി, ശാസാ നഗര,പതേശരി, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െവസ് 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. 

 
നമര:C2-6107/2021 15-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.ആര. ശാരദാമണിയമ

േകാളനി,കരടികാട, പതേശരി,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയില ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന സനില.െക,

അമാടി, സിലവരൈലന േകാളനി,കരടികാട, പതേശരി,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െവസ് വിേലജ

1 വി.നാരായണന ഭരതാവ 68

2 രാേജഷ.പി.എന മകന 41

3 മഞഷ.പി.എന മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിരഞന സേരഷ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാകിേശഖര ഭാര് 59

2 രാഗലന.എസ മകന 33

3 അരവിന് കമാര.എസ മകന 31

4 സ്രപ റാണി മാതാവ 78
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

02-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-6791/2021 19-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.വാസ ഒടെതാടി െഹൗസ,

ജവഹര  നഗര,  കരടികാട,പതേശരി  പി.ഒ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െക.എസ.ഇ.ബി.യില

ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െവസ് വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് പഷലത, ഒടെതാടി  െഹൗസ,ജവഹര നഗര, കരടികാട,പതേശരി പി.ഒ,  പാലകാട, േബാധിപിച

അേപക   പതേശരി െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത.െക മകന 50

2 സനില.െക മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷലത ഭാര് 53

2 വിനീത ആലിങല.വി മകന 28
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-10611/2020 08-10-2020
 
  പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമഷ പി.െക.ചള,

എടപകളം  പി.ഒ,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാടതിയില  ഹാജരാകനതിന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ

സനരി,  പി.െക.ചള,എടപകളം  പി.ഒ,പാലകാട,  േബാധിപിച  അേപക   പതേശരി  െസനടല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2020 -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:C2-5460/2021 20-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരന.പി പകിടകനത്

െഹൗസ,  േകരളേശരി,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങില  ഹാജരാകനതിന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാലകാട  രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ  മാതാവ

ലകികടിഅമ.പി,  പകിടകനത് െഹൗസ, േകരളേശരി,  പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട രണ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-5131/2021 07-09-2021
 
  പാലകാട താലകില   പതേശരി  െവസ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഞനേദവി  പനങാട,

കഞിേകാട,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േഫാറസ്  വകപില  ഹാജരാകനതിന.  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി  െവസ് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

സബമണ്ന.സി, പനങാട, കഞിേകാട,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനരി.ജി മാതാവ 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകികടിഅമ.പി മാതാവ 86
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  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021  -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:C2-11468/2020 02-11-2021
 
  പാലകാട താലകില   പാലകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷയര കല്ാണ കഷന

25/168(19), ക്ാപിറല വിേലജ അപാരട്െമന് 4 എ, നറണി പി.ഒ, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില

ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട ഒന് വിേലജില

പേരതനെറ മകള ജയനി രാമനാഥ, 25/168(19),  ക്ാപിറല വിേലജ അപാരട്െമന്  4  എ, നറണി പി.ഒ,പാലകാട,

േബാധിപിച അേപക   പാലകാട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-08-2019  -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:C2-4349/2021 22-10-2021
 
  പാലകാട താലകില   മങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി പരിയേശരി വീട,  മങര പി.ഒ,

പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പഞായത് വകപ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മങര വിേലജില   പേരതയെട മകന രാമദാസ, പരിയേശരി വീട, മങര പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-11-1998  -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 സബമണ്ന.എസ ഭരതാവ 71

2 ശിവന.എസ മകന 36

3 മതസ്ാമി.എസ മകന 32

4 നാഗരാജ.എസ മകന 28

5 മേഹളരി.എസ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി കഷന മകള 49

2 ജയനി രാമനാഥന മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:C2-6524/2021 08-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.പഭാകരന 13/27,പളത

ത െഹൗസ,  േശഖരിപരം,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറിയില ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പാലകാട  രണ്  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്

എസ.കസരിഭായ, 13/27,പളത് െഹൗസ, േശഖരിപരം,പാലകാട,  േബാധിപിച അേപക   പാലകാട 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: C2-5256/2021 08-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jagadeesh Kumar Madathodi,Elappully,Palakkad, Elappul

ly1 Village, Palakkad Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before

Receiving the claims in respect of the legal  heirs of late Chellan Madathodi,Elappully,Palakkad who expired on 25-01-202

1 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 Chellan. 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 ,

Palakkad 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

1 അചയതന മകന 76

2 ശീമതി മകള 67

3 രാമദാസ മകന 65

4 ഉഷ (മെമ മരണെപട മകെന) മകള 58

5 ലത (മെമ മരണെപട മകെന) മകള 56

6 രാേജശ്രി (മെമ മരണെപട മകെന) മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എസ.കസരി ഭായ ഭാര് 72

2 രാേജഷ.പി മകന 43

3 പശാന്.പി മകന 36

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

1 Chandrika Daughter 60

2 Swarnamma Daughter 58

3 Santha Daughter 55
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No: C2-6113/2021 26-10-2021
 
  Notice is  hereby given to all  to  whom it  may be concern that  Vamakshy Kavungal  House,Swathy Nagar  P.O,

Kallekulangara,Akathethara, Palakkad, Akathethara Village, Palakkad Taluk of Palakkad District has filed an application  of

a legal heirship certificate to produce before Receiving the Claims in respect of the legal  heirs of late Kumhambu Swathy

Nagar P.O,Kallekulangara,Akathethara, Palakkad who expired on 30-12-1983 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 Kumhambu. 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 , Palakkad 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:C2-3272/2021 22-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   എലപളി രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗസ ജലിയറ് പനതില

െഹൗസ,വായനശാല, പളേതരി, എലപളി, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ഹാജരാകനതിന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലപളി രണ്  വിേലജില   പേരതയെട

അനനിരവൻ  സനില സദാനനന, പനതില െഹൗസ,വായനശാല, പളേതരി, എലപളി, പാലകാട, േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2017 -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. 

4 Jagatheesh Kumar Son 52

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

1 Vamakshy Daughter 68

2 Hemalatha.K Daughter 58

3 Somalatha.K Daughter 54

4 Shyama.K Daughter 50

5 Sorraj.K Son 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിസില സദാനനന (സേഹാദരിയെട) മകന 64

2 േശാഭ മിതന  (സേഹാദരിയെട) മകന 62

3 സനില സദാനനന (സേഹാദരിയെട) മകന 59

4 റീറ ലവനഡില.പി  (സേഹാദരിയെട) മകള 56

5 രജിത കിസബള (സേഹാദരെന) മകള 55
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-5335/2021 02-11-2021
 
  പാലകാട  താലകില   അകേതതറ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാജീവന  സേരാവരം,

SONRS101,ശീദരഗ നഗര,കേലകളങര പി.ഒ,അകേതതറ, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആര.ടി.ഒ

ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അകേതതറ വിേലജില

പേരതനെറ മാതാവ എം.രമ,  സേരാവരം,SONRS101,ശീദരഗ നഗര,കേലകളങര പി.ഒ,അകേതതറ,  പാലകാട,

േബാധിപിച അേപക   അകേതതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-06-2021  -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:C2-5624/2021 26-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   എലപളി രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സര്നാരായണന എണപാട

ം  ഗാമം,എലപളി  പി.ഒ,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങില ഹാജരാകനതിന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    എലപളി  രണ്   വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്

അനപരേണശ്രി, എണപാടം ഗാമം,എലപളി പി.ഒ,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   എലപളി രണ്  വിേലജ ഓഫീസര

   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-5623/2021 26-10-2021
 
  പാലകാട താലകില   േകരളേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അകയ പാലകാപറമില, 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷപിയ ഭാര് 37

2 എം.രമ മാതാവ 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനപരേണശ്രി ഭാര് 61

2 അരണ.ഇ.എസ മകന 28
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തടകേശരി,  േകരളേശരി,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങില ഹാജരാകനതിന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകരളേശരി വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ ശിവദാസന,

പാലകാപറമില, തടകേശരി, േകരളേശരി,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   േകരളേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2021  -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:C2-6140/2021 26-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   കണാടിരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസന കമാരി.െക തിരതി വീട,

തണീര പനല, കിണാേശരി.പി.ഒ,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയില ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന

 ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണാടിരണ് വിേലജില   പേരതയെട മകള െകാഞിത.എ,

തിരതി വീട,തണീര പനല, കിണാേശരി.പി.ഒ,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   കണാടിരണ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021 -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:C2-5616/2021 22-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട മന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മത.ടി തളിര.എ.ആര.നായര

േകാളനി,കനതരേമട പി.ഒ,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപനഷന ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട മന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള സദരശിനി.വി,

തളിര.എ.ആര.നായര േകാളനി,കനതരേമട പി.ഒ,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട മന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ മാതാവ 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാഞിത മകള 32

2 പാരിജ.എ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദരശിനി.വി മകള 56

2 സഭാഷിണി.വി മകള 53
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നമര:C2-6250/2021 02-11-2021
 
  പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.കപായി ശങരന

കണത് വീട,,െക.എന.പതര,കഞിേകാട,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കിനഫയില ഹാജരാകനതിന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് പഷം, ശങരന കണത് വീട,,െക.എന.പതര,കഞിേകാട,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െസനടല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-01-2002  -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:C2-5502/2021 23-09-2021
 
  പാലകാട  താലകില    പറളി  രണ്   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഉണികഷന  പവിതം,

ആനിരെതാടി,എടതറ പി.ഒ, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  രജിേസഷന വകപില ഹാജരാകനതിന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറളി രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

വിേനാദിനി, പവിതം, ആനിരെതാടി,എടതറ പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പറളി രണ്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -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:C2-5255/2021 23-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷം ഭാര് -

2 ഷരമിള.െക മകള -

3 സദീഷ കമാര.െക മകന -

4 സതീഷ കമാര.െക മകന -

5 മേനാജ കമാര.െക മകന -

6 പമീള.െക മകള -

7 പഷാഞലി.എ (മേമ മരണെപട മകെന) ഭാര് -

8 ആതജ (മേമ മരണെപട മകെന) മകള -

9 അകയ കമാര(മേമ മരണെപട മകെന) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദിനി.എം.എം ഭാര് 57

2 റബി.യ മകള 39

3 വിലസണ ഉണിക്ണന മകന 38
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  പാലകാട  താലകില   പതപരിയാരംരണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലമാന റഷീന

മനസില,പാങല,പതപരിയാരം,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പഞായത്  വകപ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതപരിയാരംരണ്  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്

നബീസ.എസ, റഷീന മനസില,പാങല,പതപരിയാരം, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ് വിേലജ

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

04-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-5544/2021 23-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹീശന.ടി ശീൈശലം, പതീക

ഷ നഗര,4 ൈലന, ഒടരകാട, ഇനഡസിയല എേസറ്,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആര.ടി.ഒ.യില

ഹാദരാകനതിന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതപരിയാരംരണ്

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പിയഎം.വി, ശീൈശലം, പതീക നഗര,4 ൈലന, ഒടരകാട, ഇനഡസിയല എേസറ്,

പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈ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:C2-5037/2021 23-09-2021
 
  പാലകാട താലകില   േകാങാട ഒന്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിന ചീനികന്  വീട,

േകാങാട,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പഞായത്  വകപ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാങാട ഒന്  വിേലജില   പേരതയെട മകന രാമകഷന, ചീനികന് വീട,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ.എസ ഭാര് 59

2 ഹകീം.എസ മകന 43

3 െനൗഫല.എസ മകന 40

4 റഷീന.എസ മകള 37

5 സിദിക അലി.എസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ.എം.വി ഭാര് 48

2 ദിയ.എം മകള 17

3 ലീലാവതി.െക മാതാവ 86
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േകാങാട,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   േകാങാട ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-1975 -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:C2-3452/2021 16-06-2021
 
  പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െവളിങിരി  ആയില്ം,

പാങല,പതപരിയാരം,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വാടര  അേതാറിറിയില  ഹാജരാകനതിന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് ഭാനമതി, ആയില്ം, പാങല,പതപരിയാരം,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ് വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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: C2-6037/2021 26-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Chudalamani.C 8/413,Valiyapadam, CN Puram p.O,

Palakkad, Palakkad2 Village, Palakkad Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before Receiving the claims in respect of the legal  heirs of late C.Sivakumar 8/413,Valiyapadam, CN Puram p.O,

Palakkad who expired on 27-05-2021 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.Sivakumar. 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 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 ,  Palakkad 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 രാമകഷന മകന 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാനമതി ഭാര് 38

2 ജഗന മകന 14

3 വിസയ മകള 11

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age
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നമര:C2-3764/2021 26-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   എലപളി രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണദാസന ആര വകാലകളം,

േനാമിേകാട,എലപളി,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എലപളി  രണ്   വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സധാകല,  വകാലകളം,

േനാമിേകാട,എലപളി, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   എലപളി രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2021 -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

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 Vijayalekshmi Mother 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധാകല എം ഭാര് 53

2 പഗ്ാ.െക മകള 25

3 പയാഗ.െക മകന 19

4 ദാകായണി.സി മാതാവ 82
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-6729/2021 16-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   കണാടി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.എം.േദവകി അമ മടപളത്

വീട, കിഴകം പാടം, കിണാേശരി പി.ഒകണാടി, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ഹാജരാകനതിനായി

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണാടി ഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകന

സേനാഷ, മടപളത് വീട, കിഴകം പാടം, കിണാേശരി പി.ഒകണാടി, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   കണാടി ഒന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-03-2016  -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:C2-6749/2021 16-11-2021
 
  പാലകാട താലകില   കണാടി  ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗേണശന.സി  പനിേകാട

(െഹൗസ),കണാടി  പി.ഒ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങില  ഹാജരാകനതിന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണാടി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പീത.െക,

പനിേകാട (െഹൗസ),കണാടി പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   കണാടി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക മകള 68

2 സേനാഷ കമാര മകന 60

3 േശഖരനകടി മകന 59

4 സേരാജ മകള 58

5 നാരായണനകടി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീത.െക ഭാര് 45

2 േഗാപിക.ജി മകള 21

3 രഞിത.ജി മകള 18

13756 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:C2-6761/2021 18-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   െപാലപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരജനന കളിമടം,െപാലപള

ി,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങില  ഹാജരാകനതിന  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപാലപളി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െചലമാള, കളിമടം,െപാലപളി,

പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   െപാലപളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2021 -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:C2-6732/2021 19-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   െപരെവമ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധന.എ 8/77, പളികാട

െഹൗസ,െപരെവമ, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സബ് ടഷറിയില ഹാജരാകനതിനായി ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരെവമ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബിക, 8/77,

പളികാട െഹൗസ,െപരെവമ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   െപരെവമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2021 -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

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-6732/2021 (2) 19-11-2021
 
  പാലകാട താലകില   െപരെവമ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസന കനത് പറമ്

െഹൗസ,േചാറേകാട,  െപരെവമ,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആര.ടി.ഒ.യില  ഹാജരാകനതിന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരെവമ്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന

മിഥന, കനത് പറമ് െഹൗസ,േചാറേകാട, െപരെവമ,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   െപരെവമ്  വിേലജ ഓഫീസര

  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2020 -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചലമാള ഭാര് 69

2 കലാവതി മകള 53

3 േരവതി.എ മകള 50

4 ണമികണന.എ മകന 49

5 േബബി.എ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക.എ ഭാര് 56

2 അമത.വി മകള 26

3 അരചന.വി മകള 25
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി.െക ഭാര് 45

2 മിഥന മകന 25

3 ജിതിന മകന 22
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-6083/2021 26-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   മരതേറാഡ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഥ്ിരാജ.സി മനംപളം വീട,മര

ുത  േറാഡ  പി.ഒ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങില  ഹാജരാകനതിന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മരതേറാഡ   വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്

േശാഭന.െക.െക, മനംപളം വീട,മരത േറാഡ പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   മരതേറാഡ  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. 

 
നമര:C2-12660/2020 19-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   മരതേറാഡ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.നനകമാര േമേനാന മംഗല്,

15/121,െതകമറി,  കേലപളി,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മരതേറാഡ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഗിണികടി,

മംഗല്, 15/121,െതകമറി, കേലപളി,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   മരതേറാഡ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2020  -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:C2-6765/2021 16-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന.െക.െക ഭാര് 62

2 പാരവതി മാതാവ 91

3 അകയരാജ മകള 23

4 അഞലി രാജ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗിണികടി.പി ഭാര് 64

2 ശീനാഥ.പി മകന 34

3 സിദാരത്.പി മകന 29
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  പാലകാട താലകില   പാലകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷിമ വിജയ നഗര,

താണവ,ഒലവേകാട, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മനിസിപാലിറിയില ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമതി.ടി,

വിജയ നഗര, താണവ,ഒലവേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-1998  -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:C2-5614/2021 22-10-2021
 
  പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവനപിള.െക.െജ

ൈകലാസ ഭവനം,താമരകളം, കഞിേകാട പി.ഒ, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ഹാജരാകനതിന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് രാധാമണി, ൈകലാസ ഭവനം,താമരകളം, കഞിേകാട പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െസനടല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-05-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി.ടി ഭാര് 53

2 കമാര എസ.എന.പി മകന 33

3 രതം.എസ.എന മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി.െക.എസ ഭാര് 58

2 സജിത കമാര.എസ മകന 36

3 സിനി.എസ മകള 29

4 സരസ്തിപിള.വി മാതാവ 83
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