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NOTICE

 
നമര:സി2-7339/9/2000/2021 30-11-2021
 
 ചിറര താലകില   തതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കവിത രാജൻ D/o രാജൻ പി  പാടാേശര

ി  പാടാേശരി  വീട  തതമംഗലം  പി  ഒ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തതമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ ഫിേലാ

രാജൻ , ,  േബാധിപിച അേപക   തതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-3228/9/200/2021 30-11-2021
 
 ചിറര താലകില   തതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി എൻ പി W/o നാരായണൻ

(േലറ്   ഇടിയാടകളമ് തതമംഗലം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തതമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജി എൻ , , േബാധിപിച അേപക

തതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2021  -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:സി2-7593/9/200/2021 19-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാ രാജൻ മാതാവ 73

2 ജലി രാജൻ സേഹാദരി 47

3 പനസ രാജൻ സേഹാദരൻ 46

4 േജാസ രാജൻ സേഹാദരൻ 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി എൻ മകന 50

2 ഷലിംകമാർ എൻ മകന 52

3 മധസധനൻ എൻ മകന 63

28th December 2021Revenue Department18683
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 ചിറര താലകില   െനനാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഗഫർ െക S/o കാസിം പിള മൗലവ

ി മൻസിൽ േപഴമാറ ചാതമംഗലം െനനാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സവാദ എം എ  േബാധിപിച അേപക

െനനാറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2020  -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:സി2-8172/9/200/2021 10-11-2021
 
 ചിറര താലകില   െകാലേങാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ കമാർ െക S/o (Late

) കഷൻ  13/234, തളസി നിവാസ നായതറ പയലർ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാലേങാട  രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

രാധികേബാധിപിച അേപക   െകാലേങാട രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -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. 

 
നമര:സി2-8176/9/200/2021 30-11-2021
 
  ചിറര താലകില   തതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷേവണി W/o ശീകഷൻ (Late)

ചികിരികളമ് ഹൗസ െപരെവമ് പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തതമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകെന ഭാര് സന് േബാധിപിച അേപക

തതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2013  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈഫറാ ബീഗം എസ മകള 51

2 സവാദ എം എ മകന 48

3 ഷിബില എം എസ മകള 45

4 െസബ എം എസ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമകടി മാതാവ 64

2 രാധിക ഭാര് 32

3 ആര് കഷ മകള 7

4 ആദിരാജ കഷ മകന 4
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8177/9/200/2021 30-11-2021
 
  ചിറര താലകില   വണിതാവളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ എം വി S/o േവലായധൻ

േമെലഹൗസ കരികളം  വിളേയാടി  പി  ഒ  ചിറർ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണിതാവളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷവലി സി , ,

േബാധിപിച അേപക   വണിതാവളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-05-2020  -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:സി2-8306/9/200/2021 30-11-2021
 
 ചിറര താലകില   പതനഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമഷ S/o അണാലകടി  പളിയശാർ വീട

് കരിേപാട പി ഒ പതനഗരം പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനഗരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സംഗീത , ,  േബാധിപിച അേപക

പതനഗരം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സന് ജി (മരണെപട മകൻ സനന ബാബവിെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷവലി സി ഭാര് 64

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി മാതാവ 68

2 സംഗീത ഭാര് 29

3 വന മകള 8

4 േവദ മകള 6
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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-2021/8665/9/200 30-11-2021
 
 ചിറര താലകില  വലങി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ S/o പഴനിമല  പളികൽതറ വലങ

ി െനൻമാറ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള അന േബാധിപിച അേപക  പകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  21-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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:സി2-2021/8678/9/200 30-11-2021
 
 ചിറര താലകില  െകാഴിഞാമാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നടരാജ S/o നഞപൻ  േതാടം

ഹൗസ കരവപാറ െകാഴിഞാമാറ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  ൈദവാതാൾ േബാധിപിച അേപക  പകാരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-04-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത 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:സി2-2021/3249/9/200 14-12-2021
 
  ചിറര താലകില   വടകരപതി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി എം W/o ചിനപൻ  നല

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയ ഭാര് 48

2 അന മകള 25

3 ുതി മകള 24

4 രഗിണി മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈദവാതാൾ ഭാര് 61

2 മലിക മകള 41

3 ചിതാേദവി മകള 38

4 ലകണൻ മകന 32
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്ലർ േകാഴിപാറ വടകരപതി പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന ഫിേലാമിൻ ദാസ  േബാധിപിച അേപക  പകാരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  03-09-2020-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത 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:സി2-2021/5930/9/200 14-12-2021
 
 ചിറര താലകില  ചിറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എസ മഹമദ അലി S/o േഷക് റാവതർ

12/363 കേചരിേമട ചിറർ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ആയിഷ ബീബി േബാധിപിച അേപക  പകാരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-12-2015-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത 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:സി2-2021/7734/9/200 14-12-2021
 
 ചിറര താലകില  വലിയവളമതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം കഞ S/o മനിയൻ  െതേകടത

്  ഹൗസ  െതേകഗാമം  നാടകൽ  പി  ഒ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് കമലം െക േബാധിപിച അേപക  പകാരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  24-06-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിൻ ദാസ സി മകന 41

2 കവിപിയ എന മാർടിൻ കേളറ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം ആയിഷ ബീബി മകള 60

2 എം അബൾ ലതീഫ മകന 71

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലം െക ഭാര് 65

2 രാധാകഷൻ െക മകന 39

3 സേരഷ ബാബ െക മകന 34

28th December 2021Revenue Department18687
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നമര:സി2-2021/7785/9/200 14-12-2021
 
 ചിറര താലകില   ഒഴലപതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സംഗീത W/o കറപസ്ാമി  കീരിപാറകളം

ആടാംപതി പി ഒ ഒഴലപതി ചിറർ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ കറപസ്ാമി  േബാധിപിച അേപക  പകാരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-04-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത 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:സി2-2021/9526/9/200 10-12-2021
 
 ചിറര താലകില പലശന  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണസ്ാമി S/o േഗാപാല മനാടിയാർ

 എസ എസ നിവാസ വടേകതറ പലശന പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് മലിക  േബാധിപിച അേപക പകാരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  09-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:സി2-2021/9662/9/200 14-12-2021
 
  ചിറര  താലകില   ചിറര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കരണാകരൻ  പി  ആർ  S/o  രാമൻ

െചങണാംേകാട  നേലപിളി  ചിറർ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് േഹമാംബിക എ  േബാധിപിച അേപക  പകാരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  27-01-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കറപസ്ാമി ഭരതാവ 32

2 ൈവഷ മകള 8

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മലിക െക ഭാര് 60

2 ശഭ എൻ മകള 42

3 സജ രാജേശഖരൻ മകള 40
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നമര:സി2-2021/9663/9/200 14-12-2021
 
 ചിറര താലകില  ചിറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാർവതി W/o വാസ  േദവാങപരം ചിറർ പാലകാട

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന െശനിൽകമാർ േബാധിപിച അേപക  പകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:സി2-2021/9674/9/200 14-12-2021
 
 ചിറര താലകില   തതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി W/o കഷൻ (late)  െപാൻമട

ി ഹൗസ കറിൻചിറ തതമംഗലം െചനാമര നഗർ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന സബഹണ്ൻ  േബാധിപിച അേപക

പകാരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഹമാംബിക എ ഭാര് 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െശനിൽകമാർ വി മകന 40

2 രേമഷ വി മകന 38

3 സേരഷ വി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക സബഹണ്ൻ മകന 63

2 െക ശാനകമാരി മകള 60

3 െക രങസ്ാമി മകന 57

4 െക തളസി മകള 55

5 െക വസന മകള 53
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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8678/9/200/2021 30-11-2021
 
 ചിറര താലകില   െകാഴിഞാമാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നടരാജ S/o നഞപൻ  േതാടം

ഹൗസ കരവപാറ െകാഴിഞാമാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാഴിഞാമാറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈദവാതാൾ േബാധിപിച

അേപക   െകാഴിഞാമാറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021 -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:സി2-8665/9/200/2021 10-11-2021
 
 ചിറര താലകില   വലങി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ S/o പഴനിമല  പളികൽതറ

വലങി  െനനാറ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലങി വിേലജില   പേരതനെറ മകള അന േബാധിപിച അേപക   വലങി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-09-2021  -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:സി2-3228/9/200/2021 30-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈദവാതാൾ ഭാര് 61

2 മലിക മകള 41

3 ചിതാേദവി മകള 38

4 ലകണൻ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയ ഭാര് 48

2 അന മകള 25

3 ുതി മകള 24

4 രഗിണി മാതാവ 80
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 ചിറര താലകില   തതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി എൻ പി W/o നാരായണൻ

(േലറ്  ) ഇടിയാടകളമ് തതമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തതമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജി എൻ  േബാധിപിച അേപക

തതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2021  -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:സി2-7339/9/200/2021  30-11-2021
 
 ചിറര താലകില   തതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കവിത രാജൻ D/o രാജൻ പി  പാടാേശര

ി  പാടാേശരി  വീട  തതമംഗലം  പി  ഒ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തതമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ ഫിേലാ

രാജൻ േബാധിപിച അേപക   തതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-07-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7593/9/200/2021 19-11-2021
 
 ചിറര താലകില   െനനാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഗഫർ െക S/o കാസിം പിള  മൗലവ

ി മൻസിൽ േപഴമാറ ചാതമംഗലം െനനാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനാറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സവാദ എം എ േബാധിപിച അേപക

െനനാറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി എൻ മകന 50

2 ഷലിംകമാർ എൻ മകന 52

3 മധസധനൻ എൻ മകന 63

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാ രാജൻ മാതാവ 73

2 ജലി രാജൻ സേഹാദരി 47

3 പനസ രാജൻ സേഹാദരൻ 46

4 േജാസ രാജൻ സേഹാദരൻ 40
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8172/9/200/2021 30-11-2021
 
 ചിറര താലകില   െകാലേങാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ കമാർ െക S/o (late

) കഷൻ  13/234, തളസി നിവാസ നായതറ പയലർ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാലേങാട  രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

രാധികേബാധിപിച അേപക   െകാലേങാട രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -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. 

 
നമര:സി2-8176/9/200/2021 30-11-2021
 
  ചിറര താലകില   തതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷേവണി W/o ശീകഷൻ (Late)

ചകിരികളമ് ഹൗസ െപരെവമ് പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തതമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകെന ഭാര് സന്േബാധിപിച അേപക

തതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2013  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈഫറാ ബീഗം എസ മകള 51

2 സവാദ എം എ മകന 48

3 ഷിബില എം എസ മകള 45

4 െസബ എം എസ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമകടി മാതാവ 64

2 രാധിക ഭാര് 32

3 ആര് കഷ മകള 7

4 ആദിരാജ കഷ മകന 4

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സന് ജി (മരണെപട മകൻ സനന ബാബവിെൻറ ഭാര് ) മകെന ഭാര് 30
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നമര:സി2-8177/9/200/2021 30-11-2021
 
 ചിറര താലകില   വണിതാവളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ എം വി S/o േവലായധൻ  േമല

െ ഹൗസ കരികളം വിളേയാടി പി ഒ  ചിറർ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണിതാവളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷവലി സി

േബാധിപിച അേപക   വണിതാവളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-05-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷവലി സി ഭാര് 64
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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8414/9/200/2021 30-11-2021
 
 ചിറര താലകില   മതലമട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മയിലാതാൾ W/o (േലറ്) കനസ്ാമി

കൗണർ   െമാണിപതി  േഗാവിനാപരം  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതലമട ഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകന ഈശ്രസ്ാമി ,

െമാണിപതി േഗാവിനാപരം പി ഒ  , േബാധിപിച അേപക   മതലമട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2013 -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:സി2-8501/9/200/2021 30-11-2021
 
 ചിറര താലകില   മതലമട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമരാജ S/o േവലപ  വിജയ നിവാസ

നാഗർ പാടം മതലമട മീങരഡാം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതലമട ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ ബാബ േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2021  -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:സി2-8516/9/200/2021 30-11-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഈശ്രസ്ാമി മകന 51

2 െശനിൽ കമാർ മകന 50

3 രമ് (മരണെപട മകൾ പേഷശ്രിയെട മകൾ) പൗതി 23

4 കാർതിക (ടി ടി ) പൗതി 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി ഭാര് 63

2 മീനാകമാരി മകള 33

3 സേരഷ ബാബ മകന 36

4 രതീഷ ബാബ മകന 38
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  ചിറര താലകില   തതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസീമദീൻ എ S/o അബൾ മജീദ

കമാനറ തതമംഗലം പി ഒ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നദീറ സി , , േബാധിപിച അേപക

തതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021  -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. 

 
നമര:സി2-8539/9/200/2021 30-11-2021
 
 ചിറര താലകില   െപരമാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകൻ S/o അയൻ  മതലാംേതാട

വിളേയാടി  പി  ഒ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരമാടി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതാവതി  േബാധിപിച അേപക

െപരമാടി   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2021  -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:സി2-8655/9/200/2021 30-11-2021
 
 ചിറര താലകില   പലശന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപൻ S/o ചാമി  എഴതചൻ േകാടപാ

റ  ഹൗസ കടൂർ  പി  ഒ  പലാവർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലശന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീതാലകി േബാധിപിച അേപക   പലശന

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-06-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നദീറ സി ഭാര് 52

2 നിഷാ ബീഗം മകള 32

3 സബാന എൻ മകള 30

4 രഹാന എൻ മകള 23

5 സാറാ ബീവി മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി ഭാര് 47

2 പസീത മകള 24

3 പീജിത് മകന 16
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ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-8658/2021 30-11-2021
 
 ചിറര താലകില   പലശന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി ടി W/o (േലറ്) മണി  മണി മനിരം

കണനർപാടം പലശന പി ഒ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലശന വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജൻ െക എം , , േബാധിപിച അേപക

പലശന  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സീതാലകി ഭാര് 57

2 ബിജേമാൻ സി മകന 36

3 ബിന സി മകള 34

4 ബിന സി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ െക എം മകന 60

2 െചനാമരാകൻ മകന 59

3 രമണി െക എം മകള 56

4 ലത െക എം മകള 50
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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-2021/9927/9/200 14-12-2021
 
  ചിറര  താലകില    െകാലേങാട-1   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മറിയാമ  W/o  കബീർ

തഹസിൽദാർപാടം  െകാലേങാട  പി  ഒ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള സീനത് േബാധിപിച അേപക  പകാരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  19-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:സി2-2021/9816/9/200 10-12-2021
 
 ചിറര താലകില  തതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹകിം ൈവ S/o യസഫ റാവതർ  സഞ

ി വീട മപൻ െതരവ തതമംഗലം പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് െമഹർബാന േബാധിപിച അേപക  പകാരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-12-2015-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത 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:സി2-2021/9825/9/200 10-12-2021
 
 ചിറര താലകില  െകാലേങാട-2  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി വിജയലകി പിഷാരസ്ാർ W/

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദർവാസ ഖാൻ െക മകന 44

2 സഹീത െക മകള 42

3 ബർകതനീസ ജമാൽ മഹമദ മകള 37

4 സീനത് െക മകള 36

5 മദീന ടി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െമഹർബാന ഭാര് 48

2 ഷജാസ മകന 21

3 റിജാസ മകന 18
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o രാജേഗാപാല പിഷാരടി (late) പസീദാലയം പയലർ ഗാമം െകാലേങാട പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള െക പി േബബി

പസീദ   േബാധിപിച  അേപക    പകാരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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:സി2-2021/9934/9/200 14-12-2021
 
  ചിറര താലകില   െകാലേങാട-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ രാജേഗാപാലൻ S/o വി

നാരായണൻ ആചാരി  േമടപാളയം െകാലേങാട പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് കമലം േബാധിപിച അേപക  പകാരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  17-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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: C2-2021/9824/9/200 10-12-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that Varun Viswanathan S/o Vadakeveetil  Viswanathan

Narayana Mandiram Kanimangalam Nemmara  Nemmara Village, Chittur Taluk of Palakkad District has filed an application

of a legal heirship certificate to  receive benefits from various purposes  in respect of the legal  heirs of late Vadakeveetil

Viswanathan  Samrudhi House No.2/706 Puppani Kambithodi MLA Road Nemmara P O  who expired on 27-08-2021 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

Vadakeveetil Viswanathan Samrudhi House No.2/706 Puppani Kambithodi MLA Road Nemmara P O  that it is proposed to

issue a legal heirship certificate according to this to the applicant. Enquiry conducted through the Village Officer Nemmara

reveals that the following persons are the legal heirs of the deceased. 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക പി നാരായണൻകടി മകന 55

2 െക പി സേരനൻ മകന 52

3 െക പി രാധപിയ മകള 46

4 െക പി േബബി പസീദ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലം ഭാര് 60

2 രാജലകി ആർ മകള 31

3 രാജശീ ആർ മകള 28
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publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will  not be

considered. 

 
SCHEDULE

 
No: C2-2021/9826/9/200 10-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Kumar S/o Vasudevan  Sivan Kovil House Old Bazaar

Kollengode P O Palakkad , Kollengode-II Village, Chittur Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal

heirship certificate  to receive benefits from various purposes  in respect of the legal  heirs of late K C Rugmini Amma D/o

Krishnankutty Mannadiar  Sivan Kovil House South Street Old Bazaar Kollengode P O Palakkad  who expired on 10-06-2021

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 K C Rugmini  Amma D/o Krishnankutty Mannadiar  Sivan Kovil  House South Street Old Bazaar Kollengode P O

Palakkad  that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant. Enquiry conducted

through the Village officer Kollengode-II reveals that the following persons are the legal heirs of the deceased. Hence, it i

s 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: C2-2021/9541/9/200 10-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Muhammad Farook S/o Shahul Hameed  Koottupatha

Athicode P O Kozhinjampara Palakkad , Kozhinjampara Village, Chittur Taluk of Palakkad District has filed an application  of

a legal heirship certificate to receive benefits from various purposes  in respect of the legal  heirs of late Habeeba A W/o

Shahul Hameed  Koottupatha Athicode P O Kozhinjampara Palakkad  who expired on 11-10-2021 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 Habeeba A W/o

Shahul Hameed  Koottupatha Athicode P O Kozhinjampara Palakkad  that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant. Enquiry conducted through the Village Officer Kozhinjampara reveals that the following

persons are the legal heirs of the deceased. 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

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

1 Dakshayanikutty Viswanathan Wife 57

2 Deepthi Nair Daughter 36

3 Varun Viswanathan Son 34

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

1 V Kumar Son 67

2 Usha K V Daughter 63

3 Uma Mohan Daughter 60
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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 Jareena Bhanu Jainulabdeen Daughter 63

2 Muhammed Farook S Son 62

3 Waheetha Daughter 61

4 Badardeen S Son 60

5 Basheer NIsha Shihabudeen Daughter 51

6 Rahamathneesa Daughter 48

7 Abdul Barry S Son 47

8 Saibunieesa S Daughter 46

9 S Misriya Beegum Daughter 45

10 Rasheedha Begum S Daughter 43

11 Rasveena Parveen A B (Daughter of late Daughter
Najmuneesa)

- 23
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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-8306/9/200/2021 30-11-2021
 
 ചിറര താലകില   പതനഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമഷ S/o അണാലകടി  പളിയശാർ വീട

് കരിേപാട പി ഒ പതനഗരം പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതനഗരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സംഗീത  േബാധിപിച അേപക

പതനഗരം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021  -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. 

 
No: C2-8419/9/200/2021 30-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Latha P Panagattuveedu Naduthara Erattakulam Road

Nallepilly , Nalleppilly 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 Sunithi P D/o Narayanan Nair  Panagattuveedu

Naduthara Erattakulam Road Nallepilly  who expired on 15-08-2021 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 Sunithi P D/o Narayanan Nair . 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി മാതാവ 68

2 സംഗീത ഭാര് 29

3 വന മകള 8

4 േവദ മകള 6

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

1 Latha P Sister 74

2 Malathi P Sister 66

3 Chandrasekharan P Brother 68
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No: C2-8377/9/200/2021 30-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jesan D S/o Duraiswamy (Late) Pazhaniyarpalayam

Kozhinjampara, Kozhinjampara 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 Arockiamary W/o (Late) Duraiswamy

Gnani House Pazhaniyarpalayam P O Kozhinjampara who expired on 12-06-2021 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 Arockiamary W/o (Late) Duraiswamy.

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 Jesan D Son 62

2 Ignacious D Son 61

3 Packia Mary D Daughter 59
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ kn2˛2021/3745/9/200. 2021 Unkw_¿ 4.

13-˛7˛2021˛mw XobXnbnse Kk‰v \º¿ 28, (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 102˛¬ {Ia \º¿ (8) Bbn {]kn≤oIcn®v h∂ ]c-ky-Øn¬
]tc-Xs‚ t]cv ]n. F. tKm]m-e≥ F∂Xv Sn. F. tKm]m-e≥ F∂v Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ kn2˛2021/3844/9/200. 2021 Unkw_¿ 4.

3-˛8˛2021˛mw XobXnbnse Kk‰v \º¿ 31, (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 191˛¬ {Ia \º¿ (4) amWn-°≥ F∂-bm-fpsS ac-W-s∏´ XobXn
30-˛3-˛2018 F∂Xv 8˛11-˛2020 F∂v Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ kn2˛2021/7245/9/200. 2021 Unkw_¿ 4.

3-0˛11˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 47, (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 14739˛¬ {]kn-≤o-I-cn® kn2-˛2021/7245/9/200˛-mw \º¿ ]c-ky-
Øn¬ ]tc-X-bpsS t]cv ]pjv]-h-√n, hn. F∂Xv ]q¿Æ-e-£van, hn. F∂pw A\-¥-cm-h-Im-in-I-fn¬
{Ia \º¿ (1) Djm-tZ-hn, Pn. sI. F∂Xv Dam-tZ-hn, Pn. sI. F∂pw Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

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

28th December 2021Revenue Department18703
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-12-28T15:58:37+0530
	Salim A




