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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-2021/5970/9/200 22-09-2021
 
 ചിറര താലകില   പലേശന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക w/o േവണേഗാപാലൻ  ഇനിര മനിര

ം  കടുർ  പലാവർ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന മരളീധരൻ  േബാധിപിച അേപക   പലേശന വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-1998-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. 

 
:സി2-2021/5999/9/200 22-09-2021
 
 ചിറര താലകില   െനലിയാമതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആസിയ w/o അസീസ  ലിലി ഡിവിഷ

ൻ പാടഗിരി പി ഒ െനലിയാമതി പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ അസീസ  േബാധിപിച അേപക   െനലിയാമതി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-

06-2019-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-2021/6032/9/200 22-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റി മരളീധരൻ മകന 53

2 റി പകാശൻ മകന 51

3 റി പസാദ മകന 47

4 റി പശാന് മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസീസ ഭരതാവ 60

2 സജീർ മകന 37

3 ഷഫീർ മകന 32

4 ഷാജിത മകള 35

5 പാതമ മകള 75
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 ചിറര താലകില   മതലമട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈജലാവദീൻ എം s/o മഹമദ യസഫ

െനണൻകിഴായ ആനമാറി പി  ഒ െകാലേങാട പാലകാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് റംല േബാധിപിച അേപക   മതലമട

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

ടിയാന    03-08-2018-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. 

 
:സി2-2021/6037/9/200 22-09-2021
 
 ചിറര താലകില   ചിറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീർ S/O ജബാർ  ആനമല ഹൗസ െനണൻ

കിഴായ ആനമാറി  പി  ഒ  മതലമട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് റിഫായ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  12-12-2019-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. 

 
:സി2-2021/6235/9/200 22-09-2021
 
 ചിറര താലകില   മതലമട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻ s/o കാളൻ  പളം മതലമട

പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള പാറ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-1991-ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല ഭാര് 39

2 റാഹില മകള 19

3 ജംഷീർ മകന 18

4 മറിയഉമ അമ 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിഫായ ഭാര് 46

2 െഹബസിബ മകള 31

3 ഷീബ മകള 28

4 സന മകള 20

5 സബീദ അമ 88
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: C2-2021/6383/9/200 22-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Savithri S w/o B Srirangaraju Hari Sree Nelliyankadu Stree

t Chittur Chittur Village Chittur Taluk , Chittur Village, Chittur Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal

heirship  certificate to produce before various purpose in  respect  of  the legal   heirs  of  late  B Srirangaraju  14/245

Nelliyankadu Street Chittur  who expired on 09-07-2021 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 B Srirangaraju. 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാഗ്വതി സാമിദാസ മകള 62

2 പാറ മകള 56

3 തങമണി മകള 48

4 േദവി മകള 45

5 െശൽവ കമാരി മകള 35

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

1 S Savithri Wife 69

2 S Vijaya Daughter 48

3 S Srividya Daughter 43
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