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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-7817/2021 05-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െവങിടാംബാള 5/667 (2/305),

ഒയാസിസ, േഗാവിനരാജപരം, അംബികാപരം പി.ഒ, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പാലകാട  രണ്  വിേലജില    പേരതയെട  മകന

സബമണിയന, 5/667 (2/305), ഒയാസിസ, േഗാവിനരാജപരം, അംബികാപരം പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-11-2019  -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. 

 
No: C2-631/2022 04-02-2022
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Krishnadas.C Singampura House, Cherungattukavu,

Akathethara, Palakkad, Akathethara Village, Palakkad Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before receiving the claims in respect of the legal  heirs of late Lakshmi Singampura House,

Cherungattukavu, Akathethara, Palakkad who expired on 21-11-2021 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 Lakshmi. 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സബമണിയന.എം മകന 59

2 ബാലകഷന.എം മകന 58

3 ഹരിഹരന.എം മകന 51

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

1 Kailas Son 61

2 Dhakshayani Daughter 59

3 Pankajakshi Daughter 55
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4 Saraswathy Daughter 52

5 Mohanan Son 50

6 Haridas Son 50

7 Krishnadas Son 41

5778 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-7993/2021 11-02-2022
 
  പാലകാട താലകില   പതേശരി  െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാനസിസ മത

െകാതപിനവീട,  കടകംപളം,കഞിേകാട,  പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   കിനഫയില ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ മകന മാരടില

അമലദാസ, െകാതപിനവീട, കടകംപളം,കഞിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െസനടല വിേലജ

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

07-2017  -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:C2-99/2022 10-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   അകേതതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനരാേദവി.എം ചാരത,

സ്ാതിനഗര,  കേലകളങര,അകേതത്റ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അകേതതറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ചനന.ഇ,

ചാരത, സ്ാതിനഗര, കേലകളങര,അകേതത്റ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   അകേതതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാരടിന അമലദാസ മകന 40

2 ബാലേവനന.എഫ മകന 62

3 സസായ േമരി മകള 57

4 അേനാണിയമാള മകള 54

5 ഷായ േമരി മകള 52

6 അതതേമരി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനന.ഇ ഭരതാവ 63

2 അരചന സി സ്ാതി മകള 30

3 അഞന സി സതി മകള 28
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-7328/2021 18-12-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട മന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണികടി പാറയല െഹൗസ,

നയേകാളനി,  മാങാവ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട മന് വിേലജില   പേരതയെട മകന കരണാകരന, പാറയല െഹൗസ,

നയേകാളനി, മാങാവ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട മന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കരണാകരന.പി.െക മകന 65

2 സധാകരന.പി.െക മകന 59

3 മരളീധരന.പി.െക മകന 54
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-8043/2021 21-01-2022
 
 പാലകാട താലകില   മങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ.പി.വി ആതിരാലയം, മാങറിശി പി.ഒ

, മങര, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േരാഹിത്, ആതിരാലയം, മാങറിശി പി.ഒ, മങര, പാലകാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021 -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:C2-5219/2021 07-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   േകരളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിരമലകമാരി െകാലംേകാടില വീട

, േകരളേശരി പി.ഒ, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക.എസ.ഇ.ബി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകരളേശരി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാമകഷന, െകാലംേകാടില വീട,

േകരളേശരി പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   േകരളേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2011 -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. 

 
No: C2-7990/2021 15-01-2022
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may be concern  that  Susy  Karukayil,  Grace Villa,  Kallekulangara.P.O,

Akathethara, Palakkad, Akathethara Village, Palakkad Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal heirship

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിത്.പി മകന 21

2 പതാവതി മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാമകഷന.െക ഭരതാവ 56

2 േസഹ.ആര മകള 20

3 നിഖിത.ആര മകള 18
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certificate to produce before receiving the claims in respect of the legal  heirs of late George Varkey Karukayil, Grace Villa,

Kallekulangara.P.O, Akathethara, Palakkad who expired on 10-09-2021 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 George Varkey. 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

 
നമര:C2-6036/2021 15-01-2022
 
  പാലകാട താലകില   എലപളി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണി.പി  മാരാംപരയല,

മാതളംേകാട, എലപളി, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സബടഷറി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എലപളി ഒന്  വിേലജില   പേരതയെട മകന വാസേദവന, മാരാംപരയല,

മാതളംേകാട, എലപളി, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   എലപളി ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2020 -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. 

 
നമര:C2-7913/2021 15-01-2022
 
 പാലകാട താലകില   േകാങാട രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാഞാലി അമ കയേഞരി വീട

,  െചറായ,  േകാങാട,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പഞായത്  വകപില  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാങാട രണ്   വിേലജില   പേരതയെട മകന മരളീധരന,

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

1 Susy Geoprge Wife 60

2 Grace George Daughter 32

3 Jobin George Son 26

4 Jerling George Daughter 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വാസേദവന മകന 62

2 രഗിണി മകള 68

3 സനിത (മേമ മരണെപട മകളെട) മകള 44

4 സഗനി (മേമ മരണെപട മകളെട) മകള 41

5 സജാത (മേമ മരണെപട മകളെട) മകള 43

6 സഭാഷ (മേമ മരണെപട മകളെട) മകന 40

7 സേരഷ (മേമ മരണെപട മകളെട) മകന 36
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കയേഞരി വീട, െചറായ, േകാങാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   േകാങാട രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2021  -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:C2-7637/2021 15-01-2022
 
  പാലകാട  താലകില    മരതേറാഡ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സാറ  ഉമ  കപിേയാട,

കണിയനകാട പറമ്,  മരതേറാഡ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വാടര  അേതാറിറി  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മരതേറാഡ  വിേലജില   പേരതയെട മകന സൈലമാന,

കപിേയാട, കണിയനകാട പറമ്,  മരതേറാഡ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   മരതേറാഡ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -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:C2-162/2022 11-01-2022
 
 പാലകാട താലകില   പിരായിരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവന മാടമത് വീട, േമാഴിപലം

,  തിരെനലായി  പി.ഒ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പിരായിരി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േപമ,  മാടമത് വീട,  േമാഴിപലം,

തിരെനലായി പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പിരായിരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2019 -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 മരളീധരന.െക മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ബീവി മകള 60

2 സൈലമാന.എന മകന 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമ ഭാര് 62

2 പവീണ.എം മകന 32
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നമര:C2-168/2022 11-01-2022
 
  പാലകാട താലകില   േകരളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷന പളിയാലില വീട,

തടകേശരി,  േകരളേശരി,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഇനഷ്റനസ  ഓഫീസില  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകരളേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമലം.എ,

പളിയാലില വീട, തടകേശരി, േകരളേശരി, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   േകരളേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലം.എ ഭാര് 54

2 രാേജഷ പി.ആര മകന 33

3 രജീഷ പി.ആര മകന 30
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-8033/2021 07-02-2022
 
  പാലകാട  താലകില    പതപരിയാരംരണ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സാജ  േമേലമരളി,

പതപരിയാരം,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങില  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതപരിയാരംരണ്  വിേലജില    പേരതനെറ  മാതാവ  തങമ,  േമേലമരളി,

പതപരിയാരം, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021 -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:C2-8003/2021 07-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശന.സി കിഴേകമറി

,  കഞിേകാട,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകായതി  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ രഗിണിഅമ, കിഴേകമറി,

കഞിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െസനടല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2020 -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:C2-8006/2021 07-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതസ്ാമി എടതാര വീട

,  കളിപാറ,  മായപളം,  കഞിേകാട,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ മകന

അരളരാജ, എടതാര വീട, കളിപാറ, മായപളം, കഞിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െസനടല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമ മാതാവ 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഗിണിഅമ മാതാവ 67
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ടിയാന    20-04-2008  -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 അരളരാജ.എം മകന 46

2 അേനാണിസാമി.എം മകന 62

3 ശാനി.എം മകള 67

4 ലരദേമരി.എം മകള 55

5 ആേരാഗ്േമരി.എം മകള 52

6 കരിശമ.എം മകള 50

7 എലിസബത്റാണി മകള 42
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