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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-5451/2021 17-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sunitha S Sadhana Arayal Colony Kinasseri Kannadi

Kannadi 1 Village Palakkad Taluk , Kannadi1 Village, Palakkad 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 C Sainath  Sadhana Arayal

Colony Kannadi Kannadi 1Village Palakkad Taluk  who expired on 16-06-2021 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 Sainath . 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

 
No: C2-5447/2021 16-09-2021
 
  Notice is  hereby given to  all  to  whom it  may be concern  that  Jayanthi  Hariharan 23/869 Vidya Friends Colony

Kunnathurmedu P O Palakkad Palakkad 3 Village Palakkad Taluk, Palakkad3 Village, Palakkad 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 P R Hariharan 23/869 Vidya Friends Colony Kunnathurmedu P O Palakkad Palakkad 3 Village Palakkad Taluk who

expired on 11-07-2021 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 P R Hariharan. 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 , 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

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

1 Sudha E S Wife 50

2 Sunitha S Daughter 27

3 Sanath S Son 17

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

1 Jayanthi Hariharan Wife 55
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:സി2-5599/2021 01-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   മരതേറാഡ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ ആർ  പൗർണമി ദർശനപര

ി  േകാളനി  ചനനഗർ പാലകാട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ പസാദ േബാധിപിച   അേപക   മരതേറാഡ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

03-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 Vidya Hariharan Daughter 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ പസാദ ഭാര് 50

2 വിഷ പസാദ മകന 24
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -12549 / 2020 23-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ജയരാമൻ  സഹാന ഫാറ്

,12 -)0  സീറ് ,കൽപാതി ,പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി ജയറാം , , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2020 -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. 

 
:സി 2 -12658 / 2021 15-06-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവകമാർ പി  കഷപാദം

,കാവപറമ് ,വളിേകാട ,പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരം ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയനി പി എൻ , , േബാധിപിച

അേപക   പതപരിയാരം ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2018 -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. 

 
:സി 2 -5457 / 2021 20-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവദാസൻ  50 / 263 ,ശീ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ജയറാം ഭാര് 58

2 സംഗീത വിേനാദ മകള 27

3 അയർ സബമണ്ൻ ജയരാമൻ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയനി പി എൻ ഭാര് 43

2 സനിജി എസ മകള 22

3 ജിസനി എസ മകള 19
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വിഷപസാദം ,മനയൽെതാടി ,വടകനറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക എസ ഇ ബി  -ൽ   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ െക , , േബാധിപിച അേപക

പാലകാട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021  -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. 

 
:സി 2 -5459 / 2021 20-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസതലകി അമ , 52/ 638, ജ

ി  എൽ  പിസളിന  സമീപം  ,ഒലവേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറിയിൽ     ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട ഒന് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ആറമഖൻ , , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2020 -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. 

 
:സി 2 -5468 / 2021 20-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി വി ഹരിഹരൻ  ശീരമണ ,ടി ജ

ി  എസ 54  ,െതാണികളം,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാലകാട ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജി ഹരിഹരൻ , , േബാധിപിച അേപക   പാലകാട

ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ െക ഭാര് 50

2 രമ് കഷണ എസ മകള 30

3 േജ്ാതി ലക്മി എസ മകള 29

4 വിഷപസാദ എസ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആറമഖൻ ഭരതാവ 91

2 എ െശൽവി മകള 62

3 എ ശാനി മകള 58

4 എ മഞജള മകള 43

5 എ ശരവണൻ മകന 53

6 എ മണികണൻ മകന 52

7 ഗീത എ മകള 47

8 സാവിതി എ മകള 46
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ടിയാന    11-05-2019  -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. 

 
:സി 2 -5469 / 2021 20-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പിരായിരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവ എം  െചരപിനിപറമ് ഹൗസ

,കേലകാട , എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േപാവിഡന് ഫണ് -ൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പിരായിരി  വിേലജില   പേരതയെട അമ നീലി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   പിരായിരി  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    13-

07-2021  -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. 

 
:സി 2 5471 / 2021 20-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട മന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െജ റയിചൽ , സ്പം ,എ ആ

ർ നായർ േകാളനി  ,കനതർേമട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട മന് വിേലജില   പേരതയെട മകള െഷറിൻ ഐസക് , , േബാധിപിച

അേപക   പാലകാട മന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2020 -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 രാജി ഹരിഹരൻ ഭാര് 62

2 െവങിടരമണൻ ടി എച് മകന 33

3 േരഷ ടി എച് മകള 37

4 േരഖ ടി എച് മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നീലി അമ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷറിൻ ഐസക് മകള 41

2 േരജിന ഐസക് മകള 39
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:സി 2 -5477 / 2021 23-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബമണ്ൻ  ശങവാരേതാട

,കൽപാതി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആശിത നിയമനം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാലകാട രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഞമ , , േബാധിപിച അേപക   പാലകാട രണ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-10-2019  -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. 

 
:സി 2 -5522 / 2021 23-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   അകേതതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ പി എൻ , േശാഭാ

നിവാസ ,ശാസാനഗർ  .അകേതതറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്        െക  എസ ഇ ബി   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അകേതതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന ടി പി

, , േബാധിപിച അേപക   അകേതതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-05-2021  -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: C2-5509/2021 23-09-2021
 
  Notice is  hereby given to all  to whom it  may be concern that  Krishnaveni  ,Vallinilayam,13/515,Mankavu,Palakkad,

Palakkad3 Village, Palakkad 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 Valliyamma ,Vallinilayam,13/515,Mankavu who expired on 20-05-

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 Valliyamma. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞമ ഭാര് 49

2 മേഹനൻ മകന 11

3 വീേരനൻ മകന 20

4 മേകഷ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ടി പി ഭാര് 64

2 സനിത ടി പി മകള 36

3 സപിയ ടി പി മകള 34
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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

 

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

1 Vijayalakshmi S Daughter 41

2 Krishnaveni S Daughter 37

3 Kannan S Son 35
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-5219/ 2021 07-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   േകരളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിർമലകമാരി  െകാലംേകാടിൽ വീട

്  േകരളേശരി  പി  ഒ  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െക  എസ  ഇ  ബി  യിൽ    ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകരളേശരി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാമകഷൻ ,  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2011 -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. 

 
:സി2-5458/ 2021 23-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   യാകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിറിൽ േതാമസ സി  െചാവലർ ഹൗസ

് പടാണി ഹൗസ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ ടി ഒ യിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   യാകര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമഴസി , േബാധിപിച അേപക   യാകര  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -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. 

 
:സി 2-5531/ 2021 23-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   കണാടിരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി സി  രാമൻ െചനത് വീട

കാഴച പറമ് കണാടി പാലകാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമകഷൻ െക ഭരതാവ 56

2 േസഹ ആർ മകള 20

3 നിഖിത ആർ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി സി െക ഭാര് 37

2 ആൽഫിൻ ഫിറിൽ മകന 16

3 ആൽഡിൻ  ഫിറിൽ സി മകന 5
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സർടിഫികറിനായി   കണാടിരണ് വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിൽകമാർ വി േബാധിപിച അേപക   കണാടിരണ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-08-2020  -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. 

 
:സി 2-5541/2021 23-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   അകേതതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസ െക  മരളീ മനിരം

അകേതതറ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ ടി ഒ യിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അകേതതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീന , േബാധിപിച അേപക   അകേതതറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2-5543/ 2021 23-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   അകേതതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ അബൾ വഹാബ  ദാറസലാ

ം  വീട  െതാടപര  അകേതതറ പി  ഒ  പാലകാട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െക എസ ഇ ബി  യിൽ  ന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അകേതതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഷീദ ,

േബാധിപിച അേപക   അകേതതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-06-2021  -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 ചനിക വി മകള 55

2 ഗീത വി മകള 48

3 സനിൽകമാർ വി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീന എം ഭാര് 42

2 വിഘേനഷ മകന 17

3 രാജമ അമ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:സി2-5571/ 2021 23-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ എ  22 / 399 നീലി

മ  ഒതേങാട  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാലകാട ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജിത െക , , േബാധിപിച അേപക   പാലകാട ഒന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-10-2020  -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. 

 
No: C2-5490/2021 23-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Rethi M R Sreesailam,Melemuri IndustrialEstate P O,

Puthupariyaram2 Village, Palakkad Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal heirship certificate in

respect of the legal  heirs of late Mohananrajan Sreesailam,Melemuri IndustrialEstate P O who expired on 06-07-2021 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

Mohananrajan. 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 താഹിർ എ മകന 39

2 അഷിത എ മകള 33

3 അർഷാദ എ മകന 31

4 എം റഷീദ ഭാര് 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത െക ഭാര് 43

2 അഭിജിത ഹരി മകന 19

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

1 Rethi M R Wife 53

2 Manu M Son 34

3 Deepu M Son 32
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -4737 / 2021 14-10-2021
 
  പാലകാട താലകില   യാകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ ആർ  മൻസിപൽ

ക്ാർേടഴസ ,കാടാംേങാട ,കരിങരപളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മൻസിപൽ ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   യാകര  വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഷദാസ വി , , േബാധിപിച അേപക

യാകര   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2021  -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. 

 
:സി 2 -5108 / 2021 23-09-2021
 
  പാലകാട താലകില   പാലകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പി ജി േമേനാൻ എവി

എസഎം ,   തങ നിവാസ ,43 / 196 ,തരവനാട് ൈലൻ ,വടകനറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ ടി ഒ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ

മകള േശാഭ അജിത്  കമാർ േകലടി   ,  ,  േ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. 

 
:സി 2 -3214 / 2021 13-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എസ രാമമർതി  േഗാകലം ,2

1  /  696  (5  ),പേമാദ  അപാർട്െമൻറസ  ,െതാണികളം  ,നറണി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള മീനാകി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷദാസ വി മകന 42

2 കവിത മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ അജിത്കമാർ േകലടി മകള 55

2 പഭ അജയ കമാർ മകള 49
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സത്നാരായണൻ , , േബാധിപിച അേപക   പാലകാട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2000  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി സത്നാരായണൻ മകള 56

2 സഗനി                            മരണെപട മകെൻറ ഭാര് 49

3 ശീനിവാസൻ ടി വി                   മരണെപട മകെൻറ മകന 29

4 രമ് ടി വി                         മരണെപട മകെൻറ മകള 27
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-5599/2021 01-10-2021
 
  പാലകാട താലകില   മരതേറാഡ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ ആർ   പൗർണമി

ദർശനപരിേകാളനി  ചനനഗർ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ പസാദ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-03-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ പസാദ ഭാര് 50

2 വിഷ പസാദ മകന 24
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