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Kunnamkulam Taluk
നമ്പർ സി2-1427 / 9 / 500 2020.

പരസ്യം

2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .

ക്കാട് താ ലൂ ക്കിൽ പറളി- II വില്ലേ ജിൽ
2020 സെപ്റ്റംബർ 28പാല
.
സജിത നിവാസ്, വളയം പറമ്പ് , എടത്തറ താമസി
തൃശ്ശൂർ ജില്ല , കുന്നം കുളം താലൂക്ക്, കാണിപ്പയ്യൂർ
കറുപ്പൻ , വി . എന്നയാൾ 9-11-2019 -ാം തീയതി മര
വില്ലേജിൽ ശേഖ രത്ത് വീട്ടിൽ പി . രാമ പ ണിക്കർ മകൻ
പോയെന്നും
താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ
എസ് . വേണുഗോപാലൻ എന്നയാൾ 17-6-2020 -ാം തീയതി
വ
കാ
ശിക
ളെന്നും
കാണിച്ച് പരേ തന്റെ
മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു . ടിയാന്റെ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
പെൻഷൻ
ആവശ്യത്തിനായി
സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേ
ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് പരേതന്റെ ഭാര്യ ചന്ദ്രിക എന്നവർ
അന്വഷണം
നട ത്തി യ തിൽ താഴ
ഈ
ഓഫീസിൽ ഒരു അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു
.
വില്ലേ ജാ ഫീ സർ
അപേക്ഷയിൻമേൽ ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേ ജാ ഫീസർ
മുഖേന
പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്നറ
അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്ന 3 പേരാണ്
ക്രമ
പേര്
പരേതനുമായുള്ള വയസ്
പരേതന്റെ അവകാശികൾ എന്ന് അറിവായിരിക്കുന്നു . അപ്രകാരം
ബം
നമ്പർ
ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും
ആക്ഷേപമുള്ള പക്ഷം ആയത് ഈ
പരസ്യം ഗസറ്റിൽ
1 ചിന്നമ്മ , പി . വി .
73
ഭാര്യ
( പസി ദ്ധ പ്പെടുത്തി 30 ദിവസത്തിനകം ഈ
ഓഫീസിൽ
2
മകൾ
സജിതകുമാരി,
വി
.
കെ
.
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.
കാലാ വധി
കഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗ മാ യും 3 കിട്ടുന്ന
ദീപ
മരണപ്പെട്ട മകൻ
അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
സതീഷ്കുമാറിന്റെ40 ഭാര്യ
ക്രമ
പേര്
മരിച്ചയാളുമായുള്ള വയസ്
17
4 നിഖിത , എസ് .
മകൾ
ബ mo
നമ്പർ
5 നിരഞ്ജന , എസ് . 33
9
1
55
ചന്ദിക
ഭാര്യ
മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു
അവകാശ സർട്ടിഫ
32
2
മകൻ
ശ്രീജിത്ത്
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമായ ആക്ഷേപം
3
29
ശ്രീരാഗ്
പരസ്യം ഗസറ്റിൽ
ആയത് അവർ ഈ
ഉള്ള പക്ഷം
താലൂക്കാഫീസ്,
പരസ്യ പ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിന
( ഒപ്പ് )
തഹശീൽദാർ ,
കുന്നംകുളം.
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് ആഫീസ
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപ
വരുന്ന അപേ ക്ഷ കൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .
PALAKKAD DISTRICT
നമ്പർ എ4-585112020 { TLKKKM .

(3 )

Palakkad Taluk
നമ്പർ സി2-2883 19 1500 2020 .

പരസ്യം

2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .

പാലക്കാട് താലൂക്കിൽ പുതുശ്ശേരി ഈ
താടി ക്കാ രൻ വീട്, കനാൽ പിരിവ് , പാമ്പാം പള
നമ്പർ സി2-25581/ 9 /500 { 2019 .
2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .
താമസിച്ചിരുന്ന
മൈക്കിൾ സ്വാമി എന്നയാൾ
പാലക്കാട്
താ ലൂ ക്കിൽ പാല ക്കാട്-III വില്ലേ ജിൽ
തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും താഴെ പറയുന്നവരാണ്
മമ ത , അമ്പാട്ടു കോളനി, എ . ആർ . മേനോ ൻ റോ ഡ് ,
അനന്തരാവകാശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേ
സുൽത്താൻപേട്ട താമസിച്ചിരുന്ന എ . രാജകുമാരി എന്നവർ
ബാങ്ക് ആവശ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഹർജി
20-1-2019 -ാം തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും താഴെആന്റണി
പറയുന്നവരാണ്
വില്ലേ
ജാ ഫീ സർ അന്വേ ഷ ണം നട ത്തി യ തിൽ താഴ
പരേതയുടെ അനന്തരാവകാശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേതയുടെ
മകൾ രേഖ വാസു ദേ വൻ സബ് ട്രഷറി ആവശ്യത്തിനായി
പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന
സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ
പേര്
ക്രമ അന്വേഷണം
പരേതനുമായുള്ള വയസ്
നട ത്തി യ തിൽ താഴെ പറ യുന്നവരാണ് പര തയുടെ
ബ
നമ്പർ
അനന്തരാവകാശികളെന്നറിയുന്നു .
41
മകൻ
ജോൺ ആന്റണി
കമ
പേര്
പരേതയുമായുള്ള വയസ് 1
ബന്ധം
നമ്പർ
2
48
മകൾ
ജ്ഞാന ജ്യോതി
( 1)

1
2

ആർ . വാസുദേവൻ നായർ
രേഖ വാസുദേവൻ, എ .

ഭർത്താവ്85
46
മകൾ

3

ജ്ഞാന

ശൽവി

46

മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക
മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമായ ആ
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമായഉള്ള
ആക്ഷേപം
പക്ഷം
ആ യത് അവർ ഈ
പ രസ്യം ഗസറ്റിൽ
ഉള്ള പക്ഷം
പരസ്യം ഗസറ്റിൽ
ആ യത് അ വർ ഈ
പരസ്യ പ്പെടു ത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്ത
പരസ്യ പ്പെ ടു ത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് ആഫീസ
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലുക്ക് ആഫീസിൽ
ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാ
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ നേരിട്ട്
തപാൽമാർഗ്ഗമോ
അ പ ക്ഷ കൾ
യാതൊരു കാ ര ണ വ ശാലും
വ രു ന്ന അ അ ക്ഷ കൾ യാതൊരു കാ ര ണ വ ശാലും വരുന്ന
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .
106

10th Nov. 2020 )

7909

COMMISSIONERATE OF LAND REVENUE

നമ്പർ സി2-2967 / 9 / 500 / 2020 .

നമ്പർ സി2-5841 / 9 / 500 / 2020 .

2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .

2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .

പാല
പാലക്കാട് താ ലൂ ക്കിൽ പാല ക്കാട്-III വില്ലേ
ജിൽക്കാട് താ ലൂ ക്കിൽ കണ്ണാടി- II വില്ലേ
ആലയ്ക്കൽ പറമ്പ് , കിണാശ്ശേരി, പാലക്കാട് താമസിച്ചിരുന്
ഇരപ്പക്കോട് , 23/835 , കുന്നത്തൂർമേട് , പാലക്കാട് താമസിച്ചിരുന്ന
വിഷ്ണു , എ . എന്നയാൾ 10-3-2020 -ാം തീയത
തങ്ക , ആർ . എന്നവർ 9-12-2019 -ാം തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും
താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതയുടെ അനന്തരാവകാശിയെന്നും
പോയെന്നും താഴെ പറയുന്നയാളാണ് പരേതന്റെ അ
വകാശിയെന്നും
കാണിച്ച് പരേതന്റെ മാതാ
കാണിച്ച് പരേതയുടെ മകൾ സരസ്വതി ബാങ്ക് ആവ ശ്യ
ഇന്ത്യൻ
ത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഹർജി യിൻ മേൽ വില്ലേ
ജാ ഫീ സർ കോഫി വർക്കേഴ്സ് കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ
അന്വ) ഷണം
നട ത്തി യ തിൽ താഴ പറ യുന്നവരാണ്
ആവ ശ്യ ത്തി നായി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ വി
ആഫീസർ അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവരാണ്
പരേതയുടെ അനന്തരാവകാശിയെന്നറിയുന്നു .
പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശിയെന്നറിയുന്നു .
പേര്
പരേതയുമായുള്ള വയസ്
പേര്
പരേതനുമായുള്ള വയസ്
ബന്ധം
ബന്ധം
60
സരസ്വതി, സി .
മകൾ
63
മാതാവ്
മണി , കെ .
മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു
അവകാശ സർട്ടിഫ
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമായ ആക്ഷേപം
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമാ
ഉള്ള പക്ഷം
പരസ്യം ഗസറ്റിൽ
ആ യത് അ വർ ഈ
പരസ്യം ഗസറ്റിൽ
ഉള്ള പക്ഷം
ആ യത് അവർ ഈ
പരസ്യ പ്പെ ടു ത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം
പര സ്യ പ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് ആഫീസിൽ
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് ആഫീസ
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർ
വ രു ന്ന
അ അ ക്ഷ കൾ
യാതൊ രുകാ ര ണ വ ശാലും
വ രു ന്ന
അപേ ക്ഷ കൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .
( 5)
( 7)
നമ്പർ സി2-4012 9/500 2020.
2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .
നമ്പർ സി2-5879 / 9 / 500 2020.
2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .
പാല ക്കാട് താ ലൂ ക്കിൽ പാലക്കാട്-I വില്ലേ
ജിൽക്കാട് താ ലൂ ക്കിൽ കണ്ണാടി- II വില്ല
പാല
51 ; 140 , ഹീര , ഇ . എസ് . ഐ . ഹോസ്പിറ്റലിനുപുറകുവശം
നെല്ലിക്കുന്നം ഹൗസ്, കിണാശ്ശേരി, പാലക്കാട
ജൈനിമേട് താമസിച്ചിരുന്ന എ . നസീർ അഹമ്മദ്
എന്നയാൾ
കൃഷ്ണൻ,
എ . എന്നയാൾ 5-6-2019 -ാം തീയതി
17-12-2019 -ാം തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും താഴെ
പറയുന്നവരാണ് താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ
പോയെന്നും
പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്നും
കാണിച്ച് പരേതന്റെ
വകാശികളെന്നും
കാണിച്ച് പരേതന്റെ ഭാര്യ
ഭാര്യ എ . എൽ. മുംതാസ് ബീഗം ആർ. ടി . ഒ . ആവശ്യത്തിനായി ആവശ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ
സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ
അന്വേഷണം
അന്വേഷണം
നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റ
അനന്തരാവകാശികളെന്നറിയുന്നു .
നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവ
കാശികളെന്നറിയുന്നു .
പേര്
കമ
പരേതനുമായുള്ള വയസ്
നമ്പർ
ബം
പേര്
ക്രമ
പരേതനുമായുള്ള വയസ്
ബന്ധം
നമ്പർ
1
63
യശോദ , വി .
ഭാര്യ
1 എ . എൽ . മുംതാസ് ബീഗം ഭാര്യ
66
2
47
മകൻ
തുളസിദാസ്, കെ .
2
3

ഫർസീൻ കാർത്തിക് മകൾ
ഫെബിൻ നസീർ
അഹമ്മദ്

33

32
22

3

സുനിൽദാസ്

4

ഇന്ദുലേഖ
മിൻസി

5

45
മകൾ

43
41

മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമായ
ആക്ഷേപം
നൽകുന്നതിന്
ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമായ ആ
ഉള്ള പക്ഷം
പരസ്യം ഗസറ്റിൽ
ആ യത് അവർ ഈ
ഉള്ള
പക്ഷം
ആ യത് അവർ ഈ
പരസ്യം ഗസറ്റിൽ

പരസ്യ പ്പെടു ത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്ത
പര സ്യ പ്പെ ടു ത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് രേഖാമൂലമായ
ആഫീസിൽ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് ആഫ
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാ
വരുന്ന
അ അ ക്ഷ കൾ
യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും
വ രു ന്ന
അപേ ക്ഷ കൾ യാ താ രുകാ ര ണ വ ശാലും
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .
Gaz , No. 4412020/DTP ( CLR ) .
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[PART III
( 10 )

(8 )
നമ്പർ സി2-5906 / 9 / 500 / 2020 .

2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .

നമ്പർ സി2-5904 / 9 / 500 / 2020 .

2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .

വില്ലേ ജിൽ പാല ക്കാട് താലൂക്കിൽ പാലക്കാട്-III വില
19 414 , കൽവാക്കുളം, പാലക്കാട് താമസിച്ചിരുന
താന്നിക്കൽ വീട്, തരുവക്കുറിശ്ശി, കണ്ണാടി
പി . ഒ . , പാലക്കാട്
എന്നയാൾ
21-3-2020 -ാം തീയതി മരിച്ചുപോയെന
താമസിച്ചിരുന്ന രവീന്ദ്രൻ, കെ . എന്നയാൾ 29-12-2019
-ാം തീയതി
പറയുന്നയാളാണ്
പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശിയെന്
സഹോദരൻ അനുഷ്, എ സർവ്വീസ് ആന
മരിച്ചു പോയെന്നും താഴെ പറ യു ന്ന വപരേതന്റെ
രാണ് പരേതന്റെ
ലഭിക്കുന്ന
ആവശ്യത്തിനായി
സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേ
അനന്തരാവകാശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേതന്റെ ഭാര്യ വിനീത
വില്ലേ ജാ ഫീഅസർന്വ) ഷണം നട ത്തി യ തിൽ താഴ
ആർ . ടി . ഒ . ആവശ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ പറയുന്നയാളാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശിയെന്ന
നട ത്തി യ തിൽ താഴ
വില്ലേ ജാ ഫീഅന്വഷണം
സർ
പേര്
പരേതനുമായുള്ള വയസ്
പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്നറിയുന്നു .
ബന്ധം
പാല ക്കാട് താ ലൂ ക്കിൽ

കമ
നമ്പർ

പേര്

ക ണ്ണാടി- I

പരേതനുമായുള്ള വയസ്
ബന്ധം

സഹോദരൻ

അനുഷ്, എ .

28

മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമായ ആ
ആ യത് അവർ ഈ
ഉള്ള പക്ഷം
പരസ്യം ഗസറ്റിൽ
2
മകൾ
23
രാഖിമോൾ, ആർ .
പരസ്യ പ്പെടു ത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്ത
3
17
രോഹിണി, ആർ ,
2
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് ആഫീസ
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപ
മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
വ രു ന്ന
അപേ ക്ഷ ക ൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമായ ആക്ഷേപം
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല
പരസ്യം ഗസറ്റിൽ
ഉള്ള പക്ഷം
ആ യത് അവർ ഈ
( 11 )
1

വിനീത , വി . ഡി .

ഭാര്യ

43

പര സ്യ

പ്പെ ടു ത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം
നമ്പർ സി2-5907191500 / 2020 .
2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് ആഫീസിൽ
പാല ക്കാട് താലൂക്കിൽ പാലക്കാട്-III വില
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ
19 ( 414 , കൽ വാ ക്കു ളം , പാല ക്കാട് താമ സിച്ചി രുന്ന
വ രു ന്ന
അ അ ക്ഷ കൾ
യാ താ രു കാ ര ണ വ ശാലും
വിലാ സി നി , എം . പി . എ ന്നവർ 29-11-2019 -ാം തീയതി
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
മരിച്ചു പോയെന്നും താഴെ പറയു ന്ന യാളാണ

അന ന്തരാ വ കാ ശിയെന്നും കാണിച്ച് പരേതയ
അനുഷ്, എ . സർവ്വീസ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന ആവശ്യത്
നമ്പർ സി2-5905 9500 2020
നായി സമർപ്പിച്ച ഹർജി യിൻ മേൽ വില്ലേ
2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .
അന്വഷണം
നട ത്തി യ തിൽ താഴെ പറ യുന്നയാളാണ്
പാലക്കാട്
താ ലൂ ക്കിൽ പാല ക്കാട്-III വില്ലേ ജിൽ
പരേതയുടെ അനന്തരാവകാശിയെന്നറിയുന്നു .
ലീല സ ദ നം , ചിറ ക്കാ ട് , കുന്ന ശൂർ മേ ട് , പാല ക്കാട്
പേര്
വയസ്
പരേതയുമായുള്ള
താമസിച്ചിരുന്ന ജയന്തിദേവി എന്നവർ 20-3-2020 -ാം തീയതി
ബസം
മരിച്ചു പോയെന്നും താഴെ പറ യു ന്ന വ രാണ് പരേതയുടെ
28
മകൻ
അനുഷ്, എ .
അനന്തരാവകാശിയെന്നും കാണിച്ച് പരേതയുടെ മാതാവ്
മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫ
പി . വിശാ ലാക്ഷി ആശിത
പൻ
ഷൻ
ആനു
കൂല്യം
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമായ ആ
ആവശ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ
വില്ലേജാഫീസർ
പരസ്യം ഗസറ്റിൽ
ആ യത് അവർ ഈ
ഉള്ള
പക്ഷം
അ ന്വഷണംനട ത്തി യ തിൽ താഴെ പറ യുന്നവരാണ്
പര സ്യ പ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്
(9)

പരേതയുടെ അനന്തരാവകാശിയെന്നറിയുന്നു
.
രേഖാമൂലമായ
തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് ആഫീസ
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപ
പേര്
പരേതയുമായുള്ളവയസ് വരുന്ന
അപേ ക്ഷ കൾ യാതൊരു കാ ര ണ വ ശാലും
ബന്ധം
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .
കൃഷ്ണജ, എസ് .

മകൾ

( 12 )

14

നമ്പർ സി2-6496 9500 2020 .
2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .
മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
നൽകു ന്ന തിന് ആർക്കെ ങ്കിലും നി യ മാ നു സ ത മായ പാലക്കാട് താലൂക്കിൽ കൊടുമ്പ് വില്
കൊടുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്
ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ
പരസ്യം തിരുവാലത്തൂർ,
ഗസറ്റിൽ
താഴ
20- 5- 20 20 -ാം തീയതി മ രി ച്ചു പോ യെന്നും
പരസ്യ പ്പെ ടു ത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം
പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്ന
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് ആഫീസിൽ
പരേ തന്റെ ഭാര്യ രേണുക കെ . എസ് . ഇ . ബി . ആവ ശ്യ
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ
ത്തി നായി സമർപ്പിച്ച ഹർജി യിൻമേൽ വില്ലേ
വ രുന്ന
അ അ ക്ഷ കൾ
യാതൊരു കാ ര ണ വ ശാലും
അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ
അനന്തരാവകാശികളെന്നറിയുന്നു .
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .
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10th Nov. 2020 )
പേര്

മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമായ ആക
ഉള്ള പക്ഷം അവർ
ആയ ത് ഈ
പരസ്യം ഗസറ്റിൽ
1
39
ഭാര്യ
രേണുക
പര
സ്യ
പ്പെടു
ത്തുന്ന
തീയതി
മുതൽ
30 ദിവസത്തിന
2
7
മകൾ
വിപ
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് ആഫീസ
മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗ
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമായവആക്ഷേപം
രു ന്ന
അപേ ക്ഷ കൾ യാതൊരു കാ ര ണ വ ശാലും
ന പരസ്യം ഗസറ്റിൽ
ഉള്ള പക്ഷം
ആ യത് അവർ
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .
പര സ്യ പ്പെ ടു ത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം
( 15 )
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് ആഫീസിൽ
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ
നമ്പർ സി2-65359 1500 2020 .
2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .
വ രു ന്ന
അ അ ക്ഷ കൾ
യാതാ രുകാ ര ണ വ ശാലു
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .
പാലക്കാട് താലൂക്കിൽ മുണ്ടുർ- I വില്ലേജ
മുണ്ടൂർ
പി . ഒ . , പാലക്കാട് താമസിച്ചിരുന്ന കെ . കൃഷ്
( 13 )
എന്നയാൾ 17-8-2019 -ാം തീയതി മരിച്ചുപോയെന
നമ്പർ സി2-6465 9/500 2020.
2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .
പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്ന
പാല ക്കാട് താ ലൂ ക്കിൽ മല മ്പു ഴ -I വില്ലേ ജിൽ
പരേതന്റെ ഭാര്യ ജി . ആർ . ശാന്ത ബാങ്ക് ആവശ്യത
സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ അന്വ
പന യിൽ പൂ ര , കടു ക്കാം കു ന്നം , മല മ്പു ഴ , പാലക്കാട്
താമസിച്ചിരുന്ന സത്യഭാമ , എം . എന്നവർ 2-5-2020
-ാം തീയതിതാഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അന
നടത്തിയതിൽ
വകാശികളെന്നറിയുന്നു
മരിച്ചു പോയെന്നും താഴെ പറ യു ന്ന വ രാണ്
പരേതയുടെ .
അനന്തരാവകാശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേതയുടെ
മകൻ
പേര്
കമ
പരേതനുമായുള്ള വയസ്
സുരേഷ് ബാബു , പി . പി . സബ്ടഷറി ആവശ്യത്തിനായി
ബം
നമ്പർ
സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ അന്വേഷണം
നട ത്തി യ തിൽ താഴ പറ യുന്നവരാണ് പ
ത യുടെ
1
78
ജി . ആർ . ശാന്ത
ഭാര്യ
അനന്തരാവകാശികളെന്നറിയുന്നു .
52
2
മകൾ
രേണു , ജി .
പേര്
വയസ്
കമ്
പരേതയുമായുള്ള
3
50
രേഖ , ജി .
ബന്ധം
നമ്പർ
4
48
മകൻ
രാജീവ്, ജി .
1
34
സുരേഷ് ബാബു , പി . പി . മകൻ
5
46
33
പ്രശാന്ത്, ജി .
2
38
മകൾ
ശീജ , പി . പി .
മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫ
36
3
സുനിത , പി . പി .
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമായ ആ
മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഈ
ഉള്ള പക്ഷം ആയത്
അവർ
പരസ്യം ഗസറ്റിൽ
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമായ ആക്ഷേപം
പര സ്യ പ്പെടു ത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിന
ഉള്ള പക്ഷം
അ വർ ഈ
പരസ്യം ഗസറ്റിൽ
ആ യത്
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് ആഫീസ
പര സ്യ പ്പെ ടു ത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽ
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് ആഫീസിൽ
വരുന്ന
അപേ ക്ഷ ക ൾ യാതൊരു കാ ര ണ വ ശാലും
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ
വ രു ന്ന
അ അ ക്ഷ കൾ
യാതൊ രു കാ ര ണ് വ ശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .
പരേതനുമായുള്ള വയസ്
ബന്ധം

പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .

( 16 )
( 14 )

നമ്പർ സി2-65299/ 500 2020.

നമ്പർ സി2-664719 1500 2020 .
2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .

2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .

പാല ക്കാട് താ ലൂ ക്കിൽ കേര ള ശ്ശേ രി വില്ലേ ജിൽ
പാലക്കാട് താലൂക്കിൽ പുതുശ്ശേരി സെൻട്രൽ
വില്ലേജിൽ
ലക്ഷ്മിപ്രഭ
, കേരളശ്ശേരി പി . ഒ . , പാലക്കാട് താമ
ചെരാർപുടിയാർവീട്, കൊട്ടാമുട്ടി, കഞ്ചിക്കോട്,
പാലക്കാട്
ഗോപാലകൃഷ്ണൻ,
വി . സി . എന്നയാൾ 20-11-2019 -ാ
താമസിച്ചിരുന്ന രായപ്പൻ, ജി . എന്നയാൾ 4-8-2018
-ാം
തീയതി
മരിച്ചുപോയെന്നും താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ
മരിച്ചുപോയെന്നും താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ
അനന്തരാ
വകാശികളെന്നും
കാണിച്ച് പരേതന്റെ ഭാര്
വകാശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേതന്റെ ഭാര്യ ഡോളി,
പി . എൽ .ആ വ ശ്യ ത്തി നായി സമർപ്പിച്ച ഹർജ
ബാങ്ക്
KINFRA ആ വ ശ്യ ത്തി നായി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ
നട ത്തി യ തിൽ താഴ
വില്ലേ ജാ ഫീഅന്വഷണം
സർ
നട ത്തി യ തിൽ താഴ
വില്ലേ ജാ ഫീഅന്വഷണം
സർ
പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്നറ
പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്നറിയുന്നു .
പേര്
ക്രമ
പരേതനുമായുള്ള വയസ്
പേര്
ക്രമ
പരേതനുമായുള്ള വയസ്
ബന്ധം
നമ്പർ
നമ്പർ
ബം
1
45
ഭാര്യ
1
സുജാത , എം .
60
ഡോളി, പി , എൽ .
ഭാര്യ
20
2
മകൻ
2
27
ഗോപീകൃഷ്ണൻ
മകൻ
സ്റ്റാൻലി എബനേസർ
3
മകൾ
14
രാധിക , എം .
3
31
മകൾ
ലൂർദ് ലിൻസി , ആർ .
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മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ
മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം ഒരു
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
നൽകുന്നതിന്
ആർക്കെങ്കിലും
നിയമാനുസൃതമായ
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമായ ആക്ഷേപം
ഉള്ള
പക്ഷം
അവർ
ഈ
പരസ്യം
ഗസറ്റിൽ
ആ
യത്
പരസ്യം ഗസറ്റിൽ
ഉള്ള പക്ഷം അവർ
ആ യ ത് ഈ
പര
സ്യ
പ്പെടുത്തുന്ന
തീയതി
മുതൽ
30
ദിവസത്
പര സ്യ പ്പെ ടു ത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം
രേഖാമൂലമായ
തെളിവുകൾ
സഹിതം
താലൂക്ക്
ആഫീസ
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് ആഫീസിൽ
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാ
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ
വ രു ന്ന
അപേ ക്ഷ ക ൾ യാതൊരു കാ ര ണ വ ശാലും
വ രു ന്ന
അപേ ക്ഷ കൾ യാ താ രു കാ ര ണ വ ശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .
( 19)
( 17 )
No , C2-3358 / 9 /5002020 .
19th August 2020.
നമ്പർ സി2-67419,500 2020 .
2020 ആഗസ്റ്റ് 19 .
Notice is hereby given to all to whom it may
പാല ക്കാട് താ ലൂ ക്കിൽ പിരായിരി വില്ലേ ജിൽ
concern that Girija Nethyar , K. , Bhama Nilayam ,
പുത്തൻപു ര യിൽ ഹൗസ്, പറക്കോട്, കല്ലേക്കാട്
പി . ഒAkathethara
.
Rajeev Nagar,
, Akathethara Village Palakkad
Taluk , Palakkad
District has filed an application to this
താമസിച്ചിരുന്ന പി . കെ . അബ്ദുൾ സത്താർ
എന്നയാൾ
താ ഴ
office for the legal heirship certificate in respect of the
25 - 2- 2020 - ാം തീയ തി
മ രി ച്ചു പോയെന്നും
legal heirs of her father N. B. Achan , Bhama Nilayam
പറയുന്നവരാണ് പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികളെന്നും കാണിച്ച്
Rajeev Nagar, Akathethara, Akathethara Village , Palakkad
പരേതന്റെ ഭാര്യ
ലൈല , എം . എം . ബാങ്ക് ആവശ്യത്തിനായി
Taluk , Palakkad District , who expired on 31-10-1998 .
സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൻമേൽ വില്ലേജാഫീസർ അന്വേഷണം
Enquiry conducted through the Village Officer Akathethara
നട ത്തി യ തിൽ താഴ പറ യുന്നവരാണ്
പരേ തന്റെ
has revealed that the following persons are the legal
അനന്തരാവകാശികളെന്നറിയുന്നു .
heirs of late N. B. Achan .
പേര്
ക്രമ
പരേതനുമായുള്ള വയസ്
SCHEDULE
ബന്ധം
നമ്പർ
SI .
Name of the Legal
Relationship with Age
1
50
ലൈല , എം . എം .
ഭാര്യ
No.
heirs
the deceased
2
31
മകൻ
മുഹമ്മദ് ഷാദിൽ, എ .
1
Lalitha Nethyar, K.
57
Daughter
3
27
മകൾ
ഷാമില , എ .
2
Girija Nethyar, K.
55
ാ
മേൽക്കാണിച്ചപകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
3
Balamurugan
47
Son
നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനുസൃതമായ ആക്ഷേപം
Therefore it is proposed to issue a legal heirship
ഉള്ള പക്ഷം
ആ യത് അ വർ ഈ
പരസ്യം ഗസറ്റിൽ
certificate in favour of the above said members for
പരസ്യ പ്പെ ടു ത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം
receiving the claims . Objections , if any against the
രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം താലൂക്ക് ആഫീസിൽ
issuance of the said certificate should be filed in person
നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ
before the Tahsildar, Palakkad within 30 days from the date
വ രു ന്ന
അപേ ക്ഷ കൾ യാ താ രുകാ ര ണ വ ശാലു ം
of publication of this notice in the Kerala Government
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .
Gazette . Belated applications and those sent by post will
not
be considered .
( 18 )

Taluk Office,,
( Sd . )
Palakkad ..
Tahsildar.:
പാലക്കാട്
താ ലൂ ക്കിൽ അക ത്തേ ത്തറ വില്ലേ ജിൽ
ഭാമാ നി ല യം , രാജീവ് നഗർ , അക ത്ത ത്ത
പി . ഒ .
താമസിച്ചിരുന്ന സത്യഭാമ നേത്യാർ എന്നവർ 9-4-2019Alathoor
-ാം Taluk
തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും താഴെ പറയുന്നവരാണ് പത്തേയുടെ
പരസ്യം
അനന്തരാവകാശികളെന്നും കാണിച്ച് പരേതയുടെ മകൾ
ഗിരിജ നേത്യാർ പഞ്ചായത്ത് ആവശ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ച( 1 )
അന്വഷണം
ഹർ ജി യിൻ മേൽ
വില്ലേ ജാ ഫീ സർ
നമ്പർ സി1-4995 9/100 2020 .
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നട ത്തി യ തിൽ താഴ പറ യുന്നവരാണ് പ ര ത യുടെ
അനന്തരാവകാശികളെന്നറിയുന്നു .
ആല ത്തൂർ താലൂക്കിൽ വടക്കഞ്ചേരി -1 വില്ലേ
വടക്കഞ്ചേരി പി . ഒ . , ആണ്ടിയോട് കളത്തിൽ ബാലൻ, പി . കെ .
പേര്
കമ
പരേതയുമായുള്ള വയസ് എന്നയാൾ 18-9-2006 -ാം തീയതി മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . ടിയാന
ബന്ധം
നമ്പർ
അനന്തരാവകാശികളെ സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടുന്നതിനുവേണ
ശ്രീദേവി ബാലൻ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ ബന്ധപ്പെ
1
55
മകൾ
ഗിരിജ നേത്യാർ, കെ .
വില്ലേജാഫീസർവഴി
അന്വേഷണം നടത്തി യ ത
2
57
ലളിത നേത്യാർ , കെ .
പറയുന്നവരാണ് പരേ തന്റെ അ ന ന്ത രാ വ കാ ശിക ളെന
3
47
മകൻ
ബാലമുരുകൻ, കെ .
അറിവായിരിക്കുന്നു .
നമ്പർ സി2-6855 91500 2020.
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