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Palakkad District
Palakkad Taluk
NOTICE

09-07-2021

:സി2-3728/2021

പാലകാട താലകില പറളി ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േലഖ ശിവദാസ അനിലാലയം
കിണാവൂർ പി ഒ പറളി പാലകാട എനവരെട അവകാശികൾക് പഞായതിൽ
ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പറളി ഒന് വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ ശിവദാസ െക എസ േബാധിപിച
അേപക പറളി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 02-10-2008 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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 േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന
ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2

േപര
ശിവദാസ െക എസ
അതൽദാസ എസ എൽ
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Palakkad District
Palakkad Taluk
NOTICE

09-09-2021

:സി2-3444/ 2021

പാലകാട താലകില പാലകാട മന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സരസ്തി, സധി, ശീനഗർ
േകാളനി, കനതർേമട, പാലകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് പാലകാട മനിസിപാലിറിയിൽ ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പാലകാട മന് വിേലജില പേരതയെട മകള സധ മാധവൻ േബാധിപിച
അേപക പാലകാട മന് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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 േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന
ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4
5

േപര
സമ േവണേഗാപാലൻ
സധ മാധവൻ
നിഖിൽ േഗാപിനാഥൻ (മൻേപ
മരണെപട മകളെട മകൻ )
നിതിൻ േഗാപിനാഥൻ (മൻേപ
മരണെപട മകളെട മകൻ )
െനവിൽ േഗാപിനാഥൻ (മൻേപ
മരണെപട മകളെട മകൻ )
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Palakkad District
Palakkad Taluk
NOTICE

09-09-2021

:സി 2 -4117/ 2021

പാലകാട താലകില പതപരിയാരംരണ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ൈസത കടി െക ചാനനി
ഹൗസ കേലകളങര പി ഒ പാലകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് െക എസ ഇ ബി യിൽ ഹാജരാകനതിന
ആവശ്തിന അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പതപരിയാരംരണ് വിേലജില പേരതനെറ മകന സാബ െക
എസ , ചാനനി ഹൗസ കേലകളങര പി ഒ പാലകാട , േബാധിപിച അേപക പതപരിയാരംരണ് വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-06-2020 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകര
ള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച
െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1

േപര
സാബ െക എസ

പേരതനമായള ബനം
മകന

വയസ
49

09-09-2021

:സി 2 -5028/ 2021

പാലകാട താലകില പതപരിയാരംരണ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി കാർത്ായനി 'അമ
നവനീത പതപരിയാരം പി ഒ പാലകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് െപൻഷൻ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പതപരിയാരംരണ് വിേലജില പേരതയെട മകള പി നളിനി , നവനീത പതപരിയാരം
പി ഒ പാലകാട , േബാധിപിച അേപക പതപരിയാരംരണ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 27-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട
നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. അതനസരിച് അവകാ
ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില
പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4
5
6
7

േപര
ചനേശഖരൻ പി
രാധാകഷൻ പി
ഗംഗാധരൻ പി
വാസേദവൻ പി
പദമനാഭൻ പി
രവീനൻ പി
നളിനി പി

:സി 2 -5031/ 2021
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പാലകാട താലകില യാകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അബൾ റഹാൻ പതപളി െതരവ
നറണി പി ഒ പാലകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി യാകര വിേലജില പേരതനെറ മകള റഷീദ , പതപളി െതരവ നറണി പി ഒ
പാലകാട , േബാധിപിച അേപക യാകര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-01-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2

േപര
റഷീദ ആർ
ഷമീർ ആർ

പേരതനമായള ബനം
മകള
മകന

വയസ
37
30

24-08-2021

:സി2 -5032/ 2021

പാലകാട താലകില മരതേറാഡ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വൽസൻ േകാചാട് 10/147
ൈവഷവം താരാനഗർ േറാഡ നം 1 ചനനഗർ പാലകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മരതേറാഡ വിേലജില പേരതനെറ മകന രാമദാസ െക
വി , 10/147 ൈവഷവം താരാനഗർ േറാഡ നം 1 ചനനഗർ പാലകാട , േബാധിപിച അേപക മരതേറാഡ വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1003-2021 -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
േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3

േപര
കല്ാണികടി െക വി
കഷദാസ െക വി
രാമദാസ െക വി

:സി 2 -5033/ 2021

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
63
38
35

24-08-2021

പാലകാട താലകില എലപളി രണ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പരേമശ്രൻ വകാലകളം
േനാമിേകാട എലപള് പി ഒ പാലകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് േകാടതിയിൽ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി എലപളി രണ് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് മേഹശ്രി ,
വകാലകളം േനാമിേകാട എലപള് പി ഒ പാലകാട , േബാധിപിച അേപക എലപളി രണ് വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-11-2020 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം
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Revenue Department

19th October 2021

____________________________________________________________________________________________________________________________

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3

േപര
മേഹശ്രി ആർ
േഗാപാലകഷൻ പി
െവളിങിരി പി

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
66
41
37

24-08-2021

:സി2 -5034 / 2021

പാലകാട താലകില പാലകാട ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മാലതി 23/ 400 രത
തിരെനലായ പി ഒ പാലകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് ഗ്ാസ ഏജൻസിയിൽ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പാലകാട ഒന് വിേലജില പേരതയെട മകള രത
വാസേദവ , 23/ 400 രത തിരെനലായ പി ഒ പാലകാട , േബാധിപിച അേപക പാലകാട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-10-2019 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട 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 േബാധിപിച െകാേളണതം
കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2

േപര
രത വാസേദവ
സരിത വാസേദവ

പേരതനമായള ബനം
മകള
മകള

വയസ
42
38

24-08-2021

:സി2-5035/ 2021

പാലകാട താലകില പാലകാട ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഭാസകരൻ 46/ 784
ശീദീപാനിവാസ ചിനയനഗർ പളിപറം പാലകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പാലകാട ഒന് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േപമലത എ
െക , 46/ 784 ശീദീപാനിവാസ ചിനയനഗർ പളിപറം പാലകാട , േബാധിപിച അേപക പാലകാട ഒന് വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1503-2021 -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
േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
േപമലത എ െക
ദീപക
ദീപ
മാധവി 'അമ
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പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
അമ

വയസ
59
29
35
86
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:സി2-5257/2021

പാലകാട താലകില കണാടി ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം നാരായണൻ അനഗഹ ഹൗസ
് െനടവകാട കണാടി പി ഒ പാലകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് ടഷറിയിൽ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കണാടി ഒന് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േപമലത െക , അനഗഹ ഹൗസ
െനടവകാട കണാടി പി ഒ പാലകാട , േബാധിപിച അേപക കണാടി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-11-2020 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. അതനസരിച
് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്
ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി
കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3

േപര
േപമലത െക
നാൻസി എൻ
നവീൻ എൻ

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
49
26
25

07-09-2021

No: C2-5244/2021

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sabeena Kaja Salimuddin Darussalam MA Colony
Robinson Road 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 N H Kaja Salimuddin
Darussalam MA Colony Robinson Road Palakkad who expired on 08-12-2020 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 N H Kaja Salimuddin. 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
Sl.No
1
2
3
4

Name of the Legal Heirs
Sabeena Kaja Salimuddin
Shafeena Nifazath
Sithara Fathima
Shanitha Salim

Relationship with the Deceased
Wife
Daughter
Daughter
Daughter

Age
52
35
33
22
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