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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-200/9/7085/2021 20-10-2021
 
 ചിറര താലകില   നേലപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സചിദാനനൻ പി s/o രാജേഗാപാലൻ

നായർ  കഷാലയം െചക് േപാസ് സീറ് അതിേകാട നേലപളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നേലപിളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിത കമാരി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത കമാരി ആർ ഭാര് 47

2 േസഹ എസ മകള 24

3 വർഷ എസ മകള 21

4 ലകിേദവി അമ െക മാതാവ 74
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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-4972/9/200/2021 28-10-2021
 
 ചിറര താലകില   വണിതാവളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക െക പി W/o കഞികഷൻ

മേഹഷ  നിലയം  അലിയാർ  വണിതാവളം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണിതാവളം വിേലജില   പേരതയെട മകന പകാശ െക

സി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   വണിതാവളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ െക സി മകള 43

2 പകാശ െക സി മകന 41

16th November 2021Revenue Department12485
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/
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F∂Xv ‘‘cXv\-Ip-amcn A¥¿P\w F¬” F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Nn‰q¿. Xl-io¬Zm¿.
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