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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-2021/7084/9/200 28-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Radha w/o Sudevan  Mannanthodi Erattakulam P O,

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 Sujith S s/o Sudevan Kurumannapallam Thekkedesam  who expired

on 23-06-2021 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 Sujith S s/o Sudevan. 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 fo

r 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: C2-2021/7090/9/200 28-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Krishnan V Chathappankundam Kaitharavu Vandithavalam

P O, Vandithavalam 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  heir of late Manoj K s/o Krishnan Chathappankundam Kaitharavu

Vandithavalam P O who expired on 23-06-2021 and that it has been reported to this office that the person named in the

scheduled below is  the legal heir of the said late Manoj K s/o Krishnan. 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

 
No: C 2-2021/7094/9/200 28-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sivadasan V Varavur House PWD Road Chittur Palakkad

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

1 Radha Mother 35

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

1 Suseela Mother 60
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, Chittur 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 Gouri Amma V w/o Unnikumaran Mair Varavoor Chittur  who expired

on 01-03-2021 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 Gouri Amma V w/o Unnikumaran Mair. 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

 
No: C2-2021/7122/9/200 28-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Santhosh Bhargavan s/o Chamiyar Kulanthingal House

Pidarimedu , Eruthempathy 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 Chamiyar s/o Velayudhan Pidarimedu Eruthempathy P

O Palakkad who expired on 25-05-2017 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 Chamiyar s/o Velayudhan. 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

 
No: C2-2021/7127/9/200 28-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Manikandaprasad s/o Kitta Puthan Veedu Thalavattampar

a Ayalur, Ayalur 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 Kitta s/o Murukan  Puthan Veedu Thalavattampara Ayalur

who expired on 26-02-2006 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 Kitta s/o Murukan . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to

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

1 Sivadasan Son 55

2 Kalyanikutty V Daughter 53

3 Shailaja V Daughter 51

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

1 Bhargavi A Wife 71

2 Santhosh Bhargavan C Son 51

3 Satheesh C Son 48

4 Smitha C Daughter 38
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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

 
No: C2-2021/7137/9/200 28-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Vishnunath G Perinchery House Near G.L.P.School Pallavu

r Palakkad, Pallassana 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 Anitha w/o (Late) Gopinathan P B  Perinchery

House Palakkad  who expired on 10-05-2021 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 Anitha w/o (Late) Gopinathan P B . 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

 
No: C2-2021/7165/9/200 01-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Preeja w/o (Late) Manikandan Melppadam House Nanniod

e P O , Perumatty 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 Manikandan s/o Velayudan Melppadam House

Nanniode P O Palakkad  who expired on 20-03-2021 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 Manikandan s/o Velayudan. 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 Vilasini K Daughter 56

2 Manikandan K Son 47

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

1 Vishnunath G Son 22

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age
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1 Rugmani M Mother 67

2 Preeja R Wife 32

3 Harish M Son 11

4 Shikha m Daughter 8
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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-2021/7380/9/200 01-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shailaja w/o Kunjikrishnan Menon 42 Karunalayam Kizhakk

e  Pavadi, Kollengode1 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 C Kunjikrishnan Menon   Karunalayam Kizhakke

Pavadi Palakkad who expired on 18-05-2021 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 C Kunjikrishnan Menon . 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

 
No: C2-2021/7411/9/200 01-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Deepa w/o Chandrasekar (Late) Muttimampallam Nattuka

l P O , Valiyavallamppathy 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  Chandrasekar  s/o  Kandasamy  Gounder

Muttimampallam Nattukal P O Palakkad  who expired on 23-08-2021 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 Chandrasekar s/o Kandasamy Gounder. 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 Shailaja Wife 58

2 Ram Rajiv Pullakate Son 42

3 Ranju Daughter 40

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

1 Deepa C Wife 42

2 C Dharun Kumar Son 18
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No: C2-2021/7446/9/200 01-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Indrani w/o Shanmugan Pillai  Puthanpatha Kozhinjampara

, Valiyavallamppathy 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  heir of late Thirumoorthi  Puthanpatha Kozhinjampara Palakkad

who expired on 15-08-2021 and that it has been reported to this office that the person named in the scheduled below is the

legal heir of the said late Thirumoorthi . 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 fo

r 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: C2-2021/7631/9/200 03-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that V S Jayasree w/o (Late) K Muralidharan Nandanam T K

Thara, Koduvayur1 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 Muralidharan K s/o Kannan  Nandanam T K Thara

Koduvayur Palakkad who expired on 11-08-2021 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 Muralidharan K s/o Kannan . 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

 
No: C2-2021/7662/9/200 03-11-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may  be  concern  that  Manoj  Kumar  M  s/o  Krishnankutty  Devi  Nagar

Thathamangalam, Thathamangalam 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 Krishnankutty s/o Kunjiraman Nair

Thanal Devi Nagar Thathamangalam Palakkad who expired on 19-09-2021 and that it has been reported to this office that

3 C C Muithun Sabhari Son 07

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

1 Indrani Mother 62

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

1 V S Jayasree Wife 50

2 Ranjini G Mother 71
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the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Krishnankutty s/o Kunjiraman 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

 

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

1 Manoj Kumar M Son 49

2 Mini M Daughter 54
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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-2021/7158/9/200 01-11-2021
 
 ചിറര താലകില  മതലമട 2  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവ W/o കടമണി  േപാതമാടം മതലമ

ട  പി  ഒ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശിക്    വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന ഗരവായരപൻ  േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 24-10-2015-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശിയായി  താെഴ പറയനയാൾ  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: സി2-2021/7246/9/200 01-11-2021
 
  ചിറര  താലകില    െകാലേങാട  2   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േസതമാധവൻ  വി  S/o

വിശ്നാഥേമേനാൻ  ഓലേഞരി വീട പയൂർ െകാലഹേകാട പി ഒ പാലകാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവി

ധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള ജയശീ പി  േബാധിപിച

അേപക   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  09-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2021/7244/9/200 01-11-2021
 
 ചിറര താലകില   ചിറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻകടി നായർ S/o ലകണൻ നായർ

േഗാകലം  െതേകഗാമം  പി  ഒ  ചിറർ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന സനിൽകമാർ ജി െക  േബാധിപിച അേപക

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  04-10-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗരവായരപൻ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീനാഥ പി മകന 32

2 ജയശീ പി മകള 28
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 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:സി2-2021/7245/9/200 01-11-2021
 
 ചിറര താലകില  ചിറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷവലി വി W/o (late) േഗാവിനൻകടി നായർ

േഗാകലം  െതേകഗാമം  പി  ഒ  ചിറർ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സനിൽകമാർ ജി െക േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  08-08-

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: സി2-2021/7338/9/200 01-11-2021
 
 ചിറര താലകില  തതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ എൽസി W/o ൈമകിൾ  പാറകള

ം ഹൗസ െചമകേശരി തതമംഗലം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള ലിലി  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന     15-03-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശിയായി  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:സി2-2021/7447/9/200 01-11-2021
 
 ചിറര താലകില  െകാലേങാട-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജസീർ െജ S/o ജബാർ  േതാടം

ഹൗസ  ആനമാറി  പി  ഒ  െകാലൻേങാട   പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമാേദവി ജി െക മകള 49

2 സനിൽകമാർ ജി െക മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാേദവി ജി െക മകള 49

2 സനിൽകമാർ ജി െക മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി മകള 43

30th November 2021Revenue Department14739
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മാതാവ െജറീന  േബാധിപിച  അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-09-2021-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:സി2-2021/7483/9/200 03-11-2021
 
 ചിറര താലകില  വലങി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയപകാശ വി S/o േവലായധൻ  ചരികാട വീട

്  െകാടവാൾപാറ  േപാതണി  ഡാം  പി  ഒ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സനിത േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  14-08-2021-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:സി2-2021/7503/9/200 03-11-2021
 
 ചിറര താലകില   വടവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷ േമേനാൻ S/o േശഖരൻ നായർ

പാലാട്  ഹൗസ വടവനർ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് പതാവതി  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-04-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജറീന എം മാതാവ 52

2 അൽഫിയ െജ ഭാര് 24

3 െജറീഫ െജ സേഹാദരൻ 29

4 ജാഫർ െജ സേഹാദരൻ 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി മാതാവ 76

2 സനിത എം ഭാര് 46

3 പജ്ൽ മകന 23

4 പഫൽ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി ഭാര് 71
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നമര:സി2-2021/7581/9/200 03-11-2021
 
 ചിറര താലകില  വലങി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീഷ െക W/o രതീഷ ആർ  ഇടെപാറ ഹൗസ

്  വലങി െനനാറ പി  ഒ  പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ രതീഷ ആർ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-04-2021-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. 

 
നമര:സി2-2021/7601/9/200 03-11-2021
 
 ചിറര താലകില  മലതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമർനീസ W/o സൈലമാൻ  11/236 ഹാപി

മൻസിൽ മലകട മലതറ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ഷാജഹാൻ േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന     27-05-2021-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. 

 

2 അശ്തികഷ പി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീഷ ആർ ഭരതാവ 38

2 റിതൽ ആർ മകന 5

3 റിത്ിൻ ആർ മകന 1

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലമാൻ എച് ഭരതാവ 72

2 േബബി ഷകീല എസ മകള 47

3 ഷാജഹാൻ എസ മകന 45

4 ഷാനവാസ എസ മകന 43
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Palakkad District

 
Chittur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-2021/7632/9/200 03-11-2021
 
  ചിറര  താലകില  െകാടവായര-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലം  W/o  (late)  കടിയപൻ

മാരാത്കളം  ഒടകമാറ  െകാടവായർ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന മണികണൻ േബാധിപിച  അേപക

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-06-2021-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:സി2-2021/7633/9/200 03-11-2021
 
 ചിറര താലകില  െകാടവായര-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലക്മി D/o കഞ  ഭഗവതി പറമ്

െനാചർ െകാടവായർ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട സേഹാദരൻ മധ  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-07-2021-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. 

 
നമര:സി2-2021/7637/9/200 03-11-2021
 
 ചിറര താലകില  എലവേഞരി  വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശൻ വി S/o ശീധരൻ നായർ  മാധവ

ി  മനിരം  ശീകറമകാവ  പനങാടിരി  പി  ഒ  പാലകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ശശികല   േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  15-05-2021-ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണികണൻ മകന 59

2 ഷീല മകള 54

3 ഗീത മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞ പിതാവ 88

2 വളി മാതാവ 78
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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:സി2-2021/7652/9/200 03-11-2021
 
 ചിറര താലകില  തിരവഴിയാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദ എൽ S/o ലകണൻ പിള

ൈ പതൻതറ തിരവഴിയാട പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് സനിത െക ടി  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-07-2021-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. 

 
നമര:സി2-2021/4972/9/200 28-10-2021
 
 ചിറര താലകില വണിതാവളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക െക പി W/o കഞികഷൻ  മേഹഷ

് നിലയം അലയാർ വണിതാവളം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന പകാശ െക സി  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-02-2020-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. 

 
നമര:സി2-2021/7059/9/200 28-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല െക ഭാര് 59

2 അർചന ആർ മകള 28

3 അഖില ആർ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല എൽ മാതാവ 70

2 സനിത െക ടി ഭാര് 40

3 ശീഹരി വി മകന 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ െക സി മകള 43

2 പകാശ െക സി മകന 41

30th November 2021Revenue Department14743
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
  ചിറര  താലകില  െനനാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ഭാമ  W/o  (േലറ്)          െക

രാമചനേമേനാൻ  എം എം അപാർട്െമൻറ പതൻതറ െനനാറ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള േജ്ാതി ശബരി ഗിരീശൻ  േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  10-02-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2021/7138/9/200 28-10-2021
 
 ചിറര താലകില  േകാഴിപതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െവളിങിരി S/o മാരപകൗണർ  മങിൽമട

കളം  വണാമട  പി  ഒ  േകാഴിപതി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് അനലകി  േബാധിപിച അേപക     മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    28-05-2021-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. 

 
നമര:സി2-2021/7139/9/200 28-10-2021
 
 ചിറര താലകില  േകാഴിപതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങരാജ S/o െവളിങിരി  മങിൽമടകള

ം വണാമട പി ഒ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മാതാവ അനലക്മി േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-06-2021-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി ശബരി ഗിരീശൻ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനലകി ഭാര് 66

2 ധർമരാജ വി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനലക്മി മാതാവ 66
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ kn2˛2021/2637/9/200. 2021 HIvtSm_¿ 30.

21-˛9˛2021˛mw XobXnbnse Kk‰v \º¿ 37, (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 7736˛¬ {Ia \º¿ (2) Bbn {]kn≤oIcn® ]ckyØnse
]´nIbn¬ {Ia \º¿ (2) “AjvSe£van , F≥.” F∂Xv “Ajv´e£van , F≥.” F∂pw
{Ia \º¿ (3) “Alm≥, F≥.” F∂p≈Xv “Blm≥, F≥.”F∂pw Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

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