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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-3412/2021 13-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   കണാടിരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ സി  ആനർകാവ  വീട

്  കളിമൺ പാടം  യാകര പി  ഒപാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണാടിരണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന നവീൻ വി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2020 -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:സി 2-3464/2021 13-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   അകേതതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബിത െക  12(23/1) സവിധം

വടേകതറ  അകേതതറ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െക  എസ  ഇ  ബി   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അകേതതറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

േമാഹൻദാസ പി എം , , േബാധിപിച അേപക   അകേതതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2020 -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:സി2-5422/2021 13-10-2021
 
  പാലകാട  താലകില   യാകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവൻ െക  ആലങാടത

റ  കനതർേമട  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   യാകര  വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിന എം െക , , േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നവീൻ വി മകന 45

2 പവീൺ വി മകന 49

3 സവീൻ വി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹൻദാസ പി എം ഭരതാവ 67

16th November 2021Revenue Department12493
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യാകര   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2014  -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:സി2-5442/2021 13-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എച് െപരമാൾ അയർ  16/191

,  വലിയഗാമം  െകാടനിരപളി  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െക  എസ ഇ  ബി   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട രണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക പി

ഹരിഹരൻ , , േബാധിപിച അേപക   പാലകാട രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-1992 -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 ശിവദാസൻ എം െക മകന 60

2 േദവദാസ എം െക മകന 52

3 േസാമദാസ എം െക മകന 54

4 ഹരിദാസ എം െക മകന 48

5 ബിന എം െക മകള 46

6 മഞ എം െക മകള 44

7 പതദാസ എം െക മകന 42

8 സിന എം െക മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക പി ഹരിഹരൻ മകന 85

2 െക പി െവങിേടശ്രൻ മകന 80

3 െക പി കഷൻ മകന 78

4 െക പി രങനാഥൻ മകന 75

5 െക പി അംബജം മകള 72

6 െക എസ െവങിേടശ്രൻ (മേമ മരണെപട മകളെട മകൻ ) പൗതൻ 68

7 േറാജ ഗേണശൻ ( മേമ മരണെപട മകളെട മകൾ) പൗതി 62

8 െക വി ലകി ( മേമ മരണെപട മകളെട മകൾ ) പൗതി 68

9 െക വി സബരാമൻ ( മേമ മരണെപട മകളെട മകൻ ) പൗതൻ 65

10 െക വി ശീനിവാസെപരമാൾ  (മേമ മരണെപടമകളെട മകൻ
)

പൗതൻ 60
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-5520/2021 23-09-2021
 
  പാലകാട താലകില   എലപളി രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജികമാർ  പളികളം

ഹൗസ,മണനീർകാട,പളേതരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക എസ ഇ ബി-യിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലപളി രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ

മകന സരജ  േബാധിപിച അേപക   എലപളി രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021 -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:സി2-5589/2021 05-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   കണാടി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക വി  ശീവൽസം,തിരെനലായ

്  േറാഡ,കണാടി  പി  ഒ,പാലകാട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  സംബനമായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണാടി ഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിജ ബി

േബാധിപിച അേപക   കണാടി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021 -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:സി2-5590/2021 04-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   മങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ നായർ  പഭ വിഹാർ,േകാട

േറാഡ,മങര,പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പവീൺ പി  േബാധിപിച അേപക   മങര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള ഭാര് 49

2 സിനി എസ മകള 24

3 സരജ എസ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജ ബി മകന 41
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-10-2017  -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:സി2-56421/2021 06-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട മന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി ബഷീർ ഏലിയാസ

് നർറാവതർ  പപാ റാവതർ ബഷീർ 16/566, െസൗദ, െകാപം, പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പാലകാട

മനിസിപാലിറിയിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാലകാട മന്

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബാഷിത േബാധിപിച അേപക   പാലകാട മന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -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. 

 
No: C2-5439/2021 14-09-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may  be  concern  that  Abilash  S  4/498,  Thusharam,  Prashanti  Nagar,

Kallekulangara P O, Puthupariyaram2 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 M Jagadeesan 4/498, Thusharam,

Prashanti Nagar, Kallekulangara P O who expired on 10-11-2020 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 M Jagadeesan. 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ വി ഭാര് 60

2 പവീൺ പി മകന 38

3 േഗാകൽ പി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നർജഹാൻ എം ഭാര് 59

2 പി ബി ബനഫ മകന 42

3 പി ബി ബാഷിത മകന 39

4 പി ബി ബൻഷാദ മകന 38

5 സനബിയ മകള 35

12496 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
SCHEDULE

 

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

1 Abilash S Son 40

2 Aparna Menon Daughter 38
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 6248/2021 06-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി 44/73, തിരപരയകല

  േകാളനി,  േമലാമറി,  വടകനറപി.ഒ,  പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െക എസ ഇ ബി  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട ഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകന എം സക,

44/73, തിരപരയകല േകാളനി, േമലാമറി, വടകനറപി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട ഒന് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

04-2021  -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:സി 2 6224/2021 02-11-2021
 
  പാലകാട താലകില   പാലകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എല സബമണ്ന 45/564

,  പതീക,  ആദിത്പരം,പളിപറം  പി.ഒ,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഞിലകമി,

45/564,  പതീക, ആദിത്പരം,പളിപറം പി.ഒ,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം സക മകന 51

2 സിന എം മകള 50

3 അഭിജിത് വി കമാര (മേമ മരണെപട മകളെട മകന 27

4 അശ്ിന വി കമാര (മേമ മരണെപട മകളെട മകന 25

5 അപരണ വി കമാര ( മേമ മരണെപട മകളെട മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ കഞിലകമി ഭാര് 69

2 സേരഷ സബഹമണ്ന മകന 46

3 സപിയ  എസ മകള 43
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നമര:സി2 6437 02-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   മണര ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഞയന  ചകിനിെഹൗസ,െനാചളി

പി.ഒ,മണര,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണര ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭാവന, ചകിനിെഹൗസ,െനാചളി പി.ഒ,മണര,പാലകാട,

േബാധിപിച അേപക   മണര ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  3 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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 ഭാവന പി ബി ഭാര് 34

2 സഞന സി എസ മകള 7

3 േശഷ സി എസ മകള 7 മാസം

4 ശാനകമാരി ടി െക മാതാവ 59
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