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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
:സി

2 -6664 /9/200 /2021 28-09-2021
 
 ചിറര താലകില   െകാടവായര രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി അചതൻ   വലിയവീട

,പടിഞാെറ വേടകാട ,തിരവാലതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടവായര രണ് വിേലജില    മകന ബിേനാദ ചന , , േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-1971  -ല മരണെപടതായം   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: C2-6527/9/200/2021 28-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Dibin Cruze R Nadukalam,Ambattupalayam, Chittur Village

, Chittur Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before variouspurposes

in respect of the legal  heirs of late Japamalamary w/o Robert Christopher Nadukalam,Ambattupalayam who expired on

28-08-2019 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 Japamalamary w/o Robert Christopher. 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 sai

d 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: c2-6863/9/200/2021 28-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിേനാദ ചന മകന 51

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

1 Robert christopher Husband 59

2 Emily R Daughter 35

3 Rajinamary R Daughter 33

4 Dibin Cruze R Son 28
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 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Arokiam Joyson J Erumankulam,Kozhippara, Eruthenpathy

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  Anjeline  Mary  P  D/o  Paul  Cruz  Kallandar  Veedu,  Pump  House

Theruvu,Eruthempathy P O 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 Anjeline Mary P D/oPaul Cruz. 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

 
:സി 2 -5328/9/200/2021 28-09-2021
 
 ചിറര താലകില   ചിറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ s/o േഗാപാലകഷൻ നായർ  സായ

് മാരതി ,ഭഗവതി നഗർ ,കേചരിേമട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സരജ ഉണികഷൻ , , േബാധിപിച അേപക

ചിറര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2020  -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 -6432 /9/200/2021 28-09-2021
 
  ചിറര  താലകില    മതലമട  ഒന്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാമചനൻ  s/o  അപകടി

നാവിളംേതാട,മതലമട ,മീൻകര ഡാം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതലമട ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരൺ ചനൻ , , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -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. 

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

1 Arokiam Joyson J Son 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത മകള 50
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:സി 2 -6465/9/200/2021 28-09-2021
 
 ചിറര താലകില   മതലമട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗേണശൻ s/o േവലസ്ാമി ഗൗണർ

െമാണിപതികാട  ,മതലമട  ,േഗാവിനാപരം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതലമട ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -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 -6466 /9/200 /2021 28-09-2021
 
  ചിറര  താലകില   മതലമട  ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകൻ വി  s/o  േവലായധൻ

നാഗർപാടം,മതലമട ,മീങര ഡാം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതലമട ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവി ,  ,  േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2021  -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 ഭാര് 63

2 ബിന ആർ മകള 45

3 സിന ആർ മകള 42

4 ഇന ആർ മകള 39

5 അരൺ ചനൻ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനി ഭാര് 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചല അമ 81

2 േദവി ഭാര് 51

3 അനില എം മകള 24

4 ബദേദവ മകന 22

5 അരൺ മകന 19
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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 6528/9 /200/2021 28-09-2021
 
 ചിറര താലകില   ചിറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി അമ w/o േഗാവിനൻ നായർ  സ്പ

ന നിവാസ ,പതൻ തറ ,േദവാങപരം ,ചിറർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറര വിേലജില   പേരതയെട മകള പി െക രാധ , , േബാധിപിച അേപക   ചിറര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-05-2021  -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. 

 
:സി 2 -65609/200/2021 28-09-2021
 
 ചിറര താലകില   െകാടവായര ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െശൽവൻ സി s/o െചറിയപിൈള,

 കരകളം ,പിടപീടിക ,െകാടവായർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടവായര ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമാരി , , േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021  -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. 

 
:സി 2 -6595/9/200/2021 28-09-2021
 
  ചിറര താലകില   ചിറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാൻമല െക s/o കഞ  കഞ ഭവൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക രാധ മകള 54

2 പി െക ഗീത മകള 44

3 പി െക സേരാജം മകള 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി പി ഭാര് 53

2 ആഷ എസ െക മകള 32

3 അനിഷ എസ െക മകള 28
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,എരമൻേകാട  ,അമാടപാളയം  ,ചിറർ  േകാേളജ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ചിറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സജാത വി  ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -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

-6596/ 9 /200/ 2021 26-10-2021
 
 ചിറര താലകില   വലങി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാർ s/o ചാമിയാർ  മചത് ഹൗസ

,വിതനേശരി  ,വലങി  ,െനനാറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലങി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൻ സിത , ,  േബാധിപിച അേപക

വലങി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021  -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 -6656/9/ 200/2021 28-09-2021
 
  ചിറര താലകില   വലങി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹേദവൻ പി  എസ s/oശങരൻകടി

മതലിയാർ തറ ,വിതനേശരി ,െനനാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വലങി വിേലജില    ഭാര്  ഷീല വി ജി , , േബാധിപിച അേപക   വലങി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

08-2019 -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള 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 േപചി അമ 75

2 സജാത വി ഭാര് 46

3 ുതി പി മകള 26

4 സനിഷ മകള 24

5 കാളിദാസൻ പി മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ സമിത ഭാര് 38

2 ദർശൻ എസ മകന 11
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:സി 2 -6658 /9/200/2021 28-09-2021
 
  ചിറര താലകില   നേലപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ s/o മണി  െചടികളം

,ഇരടകളം പി ഒ ,നേലപിളി ,പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നേലപിളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സമതി ,  ,  േബാധിപിച അേപക

നേലപിളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021  -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 ഷീല വി ജി ഭാര് 54

2 മിഥ പി സഹേദവ മകള 36

3 ധനിക േദവ പി എസ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി ഭാര് 48

2 സകന് മകള 27
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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 -5328/9/ 200/2021 28-09-2021
 
 ചിറര താലകില   ചിറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ s/o േഗാപാലകഷൻ നായർ  സായ

് മാരതി ,ഭഗവതി നഗർ ,കേചരിേമട,ചിറർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സരജ ഉണികഷൻ , , േബാധിപിച അേപക

ചിറര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2020  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത മകള 50

2 സരജ ഉണികഷൻ മകന 48
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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-2021/3700/9/200 24-09-2021
 
 ചിറര താലകില   പതനഗരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാവതി    ലീലാസദനം േതാടേമട

കരിേപാട കരിേപാട പി ഒ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള സതീരതം  േബാധിപിച അേപക   പകാരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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. 

 
:സി2-2021/3957/9/200  24-09-2021
 
 ചിറര താലകില   െനനാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ ആർ S/o രാവണി എഴതചൻ

ലക്മി  നിവാസ  ൈകപേഞരി  െനനാറ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന േമാഹൻദാസ േബാധിപിച അേപക

പകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021-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. 

 
:സി2-2021/5061/9/200 24-09-2021
 
 ചിറര താലകില   െകാലേങാട-2 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചകപാണി S/o ജനാർദന േമേനാൻ

േദവി നിവാസ െകാലേങാട പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പങജാകി എൻ േബാധിപിച അേപകപകാരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യ സതീരതം മകള 61

2 യ രതീേദവി മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലതി വി എസ ഭാര് 79

2 വിജയലക്മി എ എൻ മകള 60

3 ലതിക എ എൻ മകള 58

4 േമാഹൻദാസ എ എൻ മകന 56
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2010-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. 

 
:സി2-2021/6407/9/200 24-09-2021
 
 ചിറര താലകില   െകാടവായര-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ S/o ശങരൻ

നായർ  ൈകതമന ഹൗസ മറിയൻ േകാേളജിനസമീപം െകാടവായർ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ശിവരാമൻ  േബാധിപിച

അേപകപകാരം     അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-2021/6415/9/200 24-09-2021
 
 ചിറര താലകില  വലിയവളമതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചനൻ S/o േശഖരൻ  ഗാനിനഗർ

നാടകൽ പി ഒ െകാഴിഞാമാറ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പാറകടി  േബാധിപിച അേപക  പകാരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാകി എൻ ഭാര് 70

2 േപംചന് മകന 36

3 ലക്മി േദവി എൻ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവരാമൻ മകന 42

2 സൗമിനി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാറകടി ഭാര് 60

2 ജലജ മകള 38

3 സിന േമാൾ (പേരതനായ മകൻെറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 39
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:സി2-2021/6563/9/200 24-09-2021
 
 ചിറര താലകില   വടകരപതി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവൻ S/o െപാനൻ  നലവീടചള

േമേനാൻപാറ  പി  ഒ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് േബബി േബാധിപിച അേപക പകാരം    അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2021-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. 

 
:സി2-2021/6562/9/200 24-09-2021
 
  ചിറര  താലകില   എലവേഞരി    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയലകി എൻ W/o  ശംഭ

കളതിങൽ  ഹൗസ  പനങാടിരി  പി  ഒ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ ശംഭ േബാധിപിച അേപകപകാരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-05-2017-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. 

 
:സി2-2021/6594/9/200 24-09-2021
 
 ചിറര താലകില   െതേകേദശം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ പി െക S/o ശീധരൻ

പാലകൽ ഹൗസ അരണപളം െതേകേദശം  പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ഷാരി ടി എൻ  േബാധിപിച അേപക

പകാരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി എ ഭാര് 53

2 സജീഷ എസ മകന 34

3 അജീഷ എസ മകന 31

4 അനീഷ എസ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശംഭ ഭരതാവ 47

2 ശീ ലകി മകള 15

3 ശീ രാം മാധവ മകന 5
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-2021/6412/9/200 24-09-2021
 
 ചിറര താലകില   ചിറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കിട S/o പഴണൻ  കണളത് ഹൗസ മതകാട

് ചിറർ പി ഒ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന േബാധിപിച അേപക  പകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-05-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാരി ടി എൻ ഭാര് 51

2 സിദാർത് എം മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈദവാന വി ഭാര് 79

2 െക ബാലകഷൻ മകന 62

3 െക വിലാസിനി മകള 60

4 െക ഇനിര മകള 57

5 െക വിജയൻ മകന 55

6 െക ൈഷലജ മകള 48
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ kn2˛755/9/200/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 13.

18˛5˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 20˛¬ (hmeyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v
Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 101˛¬ {I-a-\-º¿ (8) Bbn {]kn-≤oIcn® ]c-ky-Øn¬
‘h√ßn hnt√Pv’ F∂p-≈Xv ‘Nn‰q¿ hnt√Pv’ F∂pw A\-¥-cm-h-Im -in -I-fn¬ {Ia \º¿ (2)
Bbn-´p≈ ‘A\pjIpam¿’ F∂Xv ‘A\pj Ipam¿’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ kn2˛757/9/200/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 28.

15˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 24˛¬ (hmeyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v
Hm v̂ em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 42˛¬ {I-a-\-º¿ (14) Bbn {]kn-≤oIcn®
]c -ky-Øn¬ A\¥-cm-h-Im-in -I -fpsS ]´n -I -bn¬ {Ia-\-º¿ (1) Bb ‘Aysuppa’ F∂Xv
‘Aisuppa’ F∂pw {Ia -\ -º¿ (14) Bb ‘Mahamoodi’ F∂Xv ‘Mahamooda’ F∂pw
XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

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