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NOTICE

 
നമര:സി 2 -2021/7872/9/400 16-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഉണികഷൻ  കഷവിലാസം

പനിയംകർശി  െചർപളേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചരപളേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാലതി െക എൻ , , േബാധിപിച

അേപക   െചരപളേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2020 -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:സി 2 -2021/7710/9/400 16-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാമൻ  േമാളകർശി വീട

േതാടകര ഒറപാലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനികഷ വി , , േബാധിപിച അേപക   ഒറപാലം രണ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-09-2019  -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. 

 
നമര:സി 2 -2021/57/9/400 16-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   കരിമഴഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ പരേമശ്രൻ  മാധവ നിവാസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലതി െക എൻ ഭാര് 71

2 ഉമ െക യ മകള 40

3 അനപ െക യ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനികഷ വി ഭാര് 38

2 അതൽ എം മകന 18

3 ആർദ എം മകള 15
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്  േകാടപറം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിമഴഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബിന പി എസ വയലിൽ , , േബാധിപിച അേപക

കരിമഴഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2020  -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:സി 2 -2021/3147/9/400 16-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ശീകഷപരം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക പി w/o േകശവദാസൻ

െക    െപാേറകാട വീട പഞപാടം േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശീകഷപരം രണ് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േകശവദാസൻ െക , ,

േബാധിപിച അേപക   ശീകഷപരം രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-03-2021  -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:സി 2 -2020/925/9/400 16-11-2021
 
  ഒറപാലം  താലകില   െഷാരണരഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷൻ  േമടിൽവീട

ഗേണശഗിരി  െഷാർണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണരഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആർ ശിവകമാരി , , േബാധിപിച

അേപക   െഷാരണരഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2019 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന പി എസ വയലിൽ മകള 46

2 ബീന പി എസ വയലിൽ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകശവദാസൻ െക ഭരതാവ 55

2 വിഷ പി മകന 25

3 അനില പി മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി 2 -2019/1260/9/400 16-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ നായർ s/o അചതൻ

നായർ  (L)  പലാട്  വീട  മണമക  അംശം  െഷാർണർ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണരഒന് വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി

സൗദാമിനി ടി പി , , േബാധിപിച അേപക   െഷാരണരഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2003  -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. 

 
നമര:സി 2 -2020/8569/9/400 16-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ലകിടിേപരര രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകഷൻ പി  േകാഴിേശര

ി വീട േപരർ േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ലകിടിേപരര രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രമാേദവി  െക ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2020  -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:സി 2 -2019/3290/9/400 16-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാമൻകടി നായർ  ആചത്

വീട ഗേണശഗിരി േപാസ് െഷാർണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണരഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ദാകായണി എ , , േബാധിപിച

അേപക   െഷാരണരഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

1 ആർ ശിവകമാരി ഭാര് 55

2 ഗീഷ എം ആർ മകള 34

3 ജീഷ എം ആർ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദാമിനി ടി പി സേഹാദരി 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി െക ഭാര് 60

2 വിജിത് െക മകന 34

3 വിേവക െക മകന 31
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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:സി 2 -2021/7526/9/400 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഡയസി ഇ പി  താഴെതവീടി

ൽ  മഞകാട  െഷാർണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണരരണ് വിേലജില   പേരതയെട മകന െമൽവിൻ T W, , േബാധിപിച

അേപക   െഷാരണരരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021 -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. 

 
നമര:സി 2 -2021/7527/9/400 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ െക ആർ

േചാലയിൽ വീട  ഗവൺെമൻറ പസ്  േപാസ്  കളപളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണരരണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള അന സി ജി

, , േബാധിപിച അേപക   െഷാരണരരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-05-2021  -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 പാറകടി അമ ഭാര് 93

2 പരേമശ്രൻ എ മകന 68

3 ദാകായണി എ മകള 64

4 രഗിണി എ മകള 62

5 സത്ഭാമ എ മകള 62

6 ബാലകഷൻ എ മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യജിൻ T W മകന 48

2 െമൽവിൻ T W മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസല ഭാര് 54
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2 സന സി ജി മകള 35

3 അന സി ജി മകള 33

4 ലിന സി ജി മകള 31
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -2021/7562/9/400 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മലിക വി w/o കടിനാരായണൻ

നായർ പി  പാപളി വീട ഗേണശഗിരി േപാസ് െഷാർണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െഷാരണരഒന് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

കടിനാരായണൻ നായർ പി , , േബാധിപിച അേപക   െഷാരണരഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2017 -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:സി 2 -2021/7342/9/400 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ ആർ  രാരിയംകണത

് വീട കലിപാടം േപാസ് െഷാർണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണരഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജനി , , േബാധിപിച അേപക

െഷാരണരഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021  -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. 

 
നമര:സി 2 -2021/7566/9/400 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ലകിടിേപരര രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീതാലകി എം ടി w/o

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടിനാരായണൻ നായർ പി ഭരതാവ 73

2 മേനാജ വാേളരി മകന 44

3 മധ വാേളരി മകന 41

4 മായ വി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജനി ഭാര് 41

2 ആതിര മകള 21
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േവലായധൻ  പലാകാടകനത്  വീട  അകലർ േപാസ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ലകിടിേപരര രണ്  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

േവലായധൻ , , േബാധിപിച അേപക   ലകിടിേപരര രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

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. 

 
നമര:സി 2 -2021/7047/9/400 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െവളിേനഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ എമാനിരി  പതമനമഠം

തിരവാഴിേയാട  േപാസ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിേനഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത അനർജനം , , േബാധിപിച

അേപക   െവളിേനഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2020  -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:സി 2 -2021/7093/9/400 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   വാണിയംകളം രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം നാരായണികടിയമ

 കഷ  നിവാസ  തകേങാട  മനിേശരി  േപാസ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാണിയംകളം രണ്   വിേലജില   പേരതയെട മകന െക എം

വിജയകമാരൻ , , േബാധിപിച അേപക   വാണിയംകളം രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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 േവലായധൻ ഭരതാവ 66

2 രജീഷ മകന 40

3 രാേജഷ മകന 36

4 രജിത മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത അനർജനം ഭാര് 54

2 ശീേദവി പി എസ മകള 22
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This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
നമര:സി 2 -2021/7297/9/400 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   കടമഴിപറം രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടികഷൻ പി  പാറകൽ വീട

്  പലാപറ  േപാസ്  കടമഴിപറം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമഴിപറം രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയലകി പി , , േബാധിപിച

അേപക   കടമഴിപറം രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2018 -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:സി 2 -2021/4858/9/400 03-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ ഐ  ഇൻഡിയൽ  വാർഡ

്  നമർ  36  വേരാട  ഒറപാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള രശി എസ ആർ , , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എം കഷകമാരൻ മകന 65

2 െക എം വിജയകമാരൻ മകന 63

3 െക എം േമാഹനകമാരൻ മകന 60

4 െക എം പതകമാർ മകന 58

5 െക എം ലകിഭായ മകള 57

6 െക എം പകാശ കമാർ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി പി ഭാര് 61

2 രജനി പി മകള 43

3 സേരഷ പി മകന 41

4 രതീഷ പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രശി എസ ആർ മകള 42

2 വിേനാദ രാജ ശാനാ രാജൻ മകന 45
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This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
നമര:സി 2 -2021/3177/9/400 03-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   അമലപാറ രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വാസേദവൻ  പവതിങൽ

ഹൗസ  ചനങാട  അമലപാറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലപാറ രണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീനാഥ പി വി , , േബാധിപിച

അേപക   അമലപാറ രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2018 -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:സി 2 -2021/3470/9/400 03-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   വാണിയംകളം രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗിണി അമ  ചകത്

േചാേറാടർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാണിയംകളം രണ്   വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗംഗാേദവി സി ,  ,  േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2020  -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:സി 2 -2021/6449/9/400 03-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ലകിടിേപരര രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ  മാഞീരംകനത

്  അകലർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ലകിടിേപരര രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനി , , േബാധിപിച അേപക   ലകിടിേപരര

രണ്   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജിത് പി വി മകന 34

2 ശീകാന് പി വി മകന 31

3 ശീനാഥ പി വി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗാേദവി സി മകള 58
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനി ഭാര് 59

2 വിേനാദ മകന 39

3 ഭാമ മകള 36
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-2021/6727/9/400 03-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക െക കനകദാസ  കണിചകനത

് വീട കാറൽമണ െചർപളേശരി എനയാളെട അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള സഹാസിനി  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-12-2003-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. 

 
നമര:സി2-2021/4647/9/400 03-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില അനങനടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ പി S/o രാമൻനായർ

പവേകാട  തരവേകാണം  േപാസ്  അനങനടി   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മാതാവ വിലാസിനി അമ പി  േബാധിപിച

അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-06-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2021/2819/9/400 03-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില  െഷാരണര-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി  തളിയാരിൽ വീട കലിപാട

ം  െഷാർണർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള വസനകമാരി ടി  േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-02-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹാസിനി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി അമ പി മാതാവ 73
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2021/6691/9/400 03-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   അമലപാറ-2  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി അമ  കാരിവീടിൽ

അമലപാറ േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന െക േവണേഗാപാലൻ   േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-08-2020-ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 
നമര:സി2-2021/6719/9/400 03-11-2021
 
  ഒറപാലം  താലകില  ഒറപാലം-1   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കവിത W/o  ഗേണശൻ ടി

െകാഴിഞിപറമിൽ വീട കണിയംപറം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ ഗേണശൻ ടി  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-04-2021-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി ടി മകള 51

2 രമാേദവി ടി മകള 50

3 സേനാഷ കമാർ ടി മകന 46

4 സേരഷ കമാർ ടി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ബാലകഷൻ മകന 72

2 െക വിജയലകി മകള 71

3 െക സശീല മകള 63

4 െക േവണേഗാപാലൻ മകന 60

5 െക രവീനനാഥൻ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗേണശൻ ടി ഭരതാവ 57

2 േരഷ െക ടി മകള 29

3 ഐശ്ര് െക ടി മകള 26
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നമര:സി2-2021/6720/9/400 03-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില  െഷാരണര-2 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എം  േമാഹൻദാസ S/o നാരായണൻ

 േമേലതിൽ വീട മഞകാട െഷാർണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള േരഖ എം എം  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-05-2010-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. 

 
നമര:സി2-2021/6445/9/400 03-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില വാണിയംകളം-1 വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ  ഒലിങര വീട പനയ

ർ എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് മാധവി ഒ േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-07-2013-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. 

 
നമര:സി2-2021/6447/9/400 03-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില വാണിയംകളം-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിദംബരൻ  ചീനികണിൽ വീട

് കനതറ വാണിയംകളം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് േദവയാനി  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-05-2021-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 േരഖ എം എം മകള 42

2 രാേജഷ എം എം മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി ഒ ഭാര് 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവയാനി ഭാര് 63
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2 ധനലകി െക വി മകള 48

3 അമിക മകള 44

4 പിയ മകള 40

5 പീത മകള 38
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.2.2021/3084/9/400 22-03-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. ആര. രാമനാഥന അയപനകള

ം വീട,  െചരപളേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചരപളേശരി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ശീമതി.  ജയം  രാമനാഥന,

അയപനകളം വീട, െചരപളേശരി, േബാധിപിച അേപക   െചരപളേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2012 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില 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:സി.2.2021/5285/9/400 04-08-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   കടമഴിപറം രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാമണി. ആര. േദവാശിഷ,

അഴിയനര  (േപാസ്),  കടമഴിപറം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടമഴിപറം  രണ്   വിേലജില   പേരതയെട മകന

അനിലകമാര കണിയത്, േദവാശിഷ, അഴിയനര (േപാസ്), കടമഴിപറം, േബാധിപിച അേപക   കടമഴിപറം രണ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില 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 ജയം രാമനാഥന ഭാര് 81

2 രാമനാഥന രാമകഷന അയര മകന 56

3 െവങിട രാമന മകന 53

4 ശശികല മകള 57

5 രാജലകി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല. ടി. മകള 53

2 അനിലകമാര കണിയത് മകന 51
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-2021/6448/9/400 03-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില  വാണിയംകളം-1   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി പതനാഭൻ  കറേതടത

് വലിയവീടിൽ േകാതയർ വാണിയംകളം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മധ സി  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-03-2021-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. 

 
നമര:സി2-2021/1488/9/400 06-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണര-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സനരൻ  കലൻമാർെതാടി വീട

് ഗേണഷഗിരി േപാസ് മണായ െഷാർണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സരജ െക  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  29-11-2020-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:സി2-2021/5572/9/400 06-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   അമലപാറ-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി മീനാകി അമ  പലാപടതിൽ

വീട  േവങേശരി  അമലപാറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന േദവാനനൻ പി  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ ഭാര് 82

2 മണികണൻ മകന 46

3 മധ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന സി ആർ ഭാര് 54

2 സധീഷ െക മകന 35

3 സരജ െക മകന 30
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-08-2019-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:സി2-2021/7529/9/400 06-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   അനങനടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലേമേനാൻ  കയേഞര

ി േമനകത് വീട അമലവടം പനമണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന പദീപകമാർ െക എം േബാധിപിച  അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന    03-06-2017-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2021/6728/9/400 06-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ െക  േകാൽപാടിൽ വീട

്  െചർപളേശരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന ഷിബ െക  േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-05-2021-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 മാലതികടി മകള 75

2 ഹരിദാസ മകന 71

3 േദവാനനൻ മകന 63

4 പാർവതി േദവി മകള 61

5 ഗൗരി മകള 57

6 രാംദാസ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷദാസ െക എം മകന 53

2 പദീപകമാർ െക എം മകന 50

3 സേരഷ െക എം മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാേദവി പി പി ഭാര് 66
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നമര:സി2-2021/7530/9/400 06-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില  അനങനടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം ഗംഗാേദവി  കയേഞരി

േമനകത് വീട അമലവടം പനമണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന പദീപ കമാർ െക എം  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  31-08-2013-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:സി2-2021/6730/9/400 10-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  പലാതറകൽ വീട

െചർപളേശരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന നൗഷാദ േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-12-2007-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:സി2-2021/6732/9/400 10-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില െചരപളേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പി  സത്പാലൻ പിയശീ

െചർപളേശരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന പദീപ സത്പാൽ മതൽപേരടത  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-07-2021-ല മരണെപടതായം

2 പദീപ കമാർ െക മകന 34

3 ഷിബ െക മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷദാസ െക എം മകന 53

2 പദീപകമാർ െക എം മകന 50

3 സേരഷ െക എം മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിനകടി ഭാര് 63

2 നൗഷാദ മകന 45

3 ബൽകീസ മകള 41

4 റിഷാദ മകന 33

5 ജംസീന മകള 31
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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:സി2-2021/6733/9/400 10-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികണൻ എ  അമരംപറവീട

കാറൽമണ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന    ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ശീലത പി േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-06-2021-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. 

 
നമര:സി2-2021/6734/9/400 10-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി േഗാപാലകകഷൻ  െപാേനത

് വീട കാറൽമണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള ഉമാേദവി  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-06-2021-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. 

 
നമര:സി2-2021/4856/9/400 03-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ ടി  െതേകടത് വീട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പദീപ സത്പാൽ മതൽപേരടത മകന 54

2 പിയ ശിവദാസ മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലത പി ഭാര് 37

2 അഖില എ മകള 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമാേദവി മകള 45

2 സഷമ മകള 43
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കണിയംപറം ഒറപാലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ സേഹാദരി ജാനകിയമ േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-02-2021-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. 

 
നമര:സി2-2021/5169/9/400 16-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില െഷാരണര-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണി സി  ചാതൻെതാടി വീട

് കാരകാട കവളപാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന സി ടി സനരൻ  േബാധിപിച അേപക മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-01-2021-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകിയമ സേഹാദരി 89

2 പമീള (മരിച സേഹാദരി നാരായണിയമയെട മകൾ) - 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി ടി സനരൻ മകന 57

2 സി പഭാകരൻ മകന 55

3 ലളിത എം മകള 48

4 േപമ സി മകള 45

5 പഷ മകള 42

6 സേനാജ എൻ (മരിച മകൾ ശീജയെട മകൻ) - 30

7 സിജി എൻ (മരിച മകൾ ശീജയെട മകൾ) - 27
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2-6818/9/400/2021 11-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില  അമലപാറ രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചനൻ െക പി,  കാവിൽപറമിൽ

വീട,  ചനങാട  പി  ഒ,  അമലപാറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് കാഞന െക ബി,  േബാധിപിച അേപക   അമലപാറ രണ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-08-2021  -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: സി 2-2893/9/400/2021 06-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   പേകാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഭാർഗവി  അമ,  ശീലകി,

താനികന്,  കടമർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള പി വി ധനലകി േബാധിപിച അേപക   പേകാടകാവ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

07-1996  -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:സി 2-16826/9/400/2021 11-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില  ഒറപാലം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വി വിജയലകി,  ലക്മി നിവാസ,

കണിയംപറംപി  ഒ,  ഒറപാലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാഞന െക ബി ഭാര് 58

2 പശാന് െക പി മകന 36

3 ചനേമാഹൻ െക പി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വി രാമചനൻ മകന 62

2 പി വി ധനലകി മകള 60.
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന രാജീവ വി,   േബാധിപിച അേപക   ഒറപാലം ഒന് വിേലജ

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

10-2018  -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:സി 2-6889/9/400/2021 11-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   കടമഴിപറം രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ സി,  േചലേഞരി

വീട,  ഉമനഴി  പി  ഒ,  പലാപറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് സനിത  േബാധിപിച അേപക   കടമഴിപറം രണ്  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2-6893/9/400/2021 11-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനിക രാധാകഷൻ,  ലകി വിലാസ

,  പാലാട്  േറാഡ,  ഒറപാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ     െക രാധാകഷണൻ  േബാധിപിച അേപക   ഒറപാലം

രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  16-05-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ വി മകന 42

2 സജീവ വി മകന 40

3 ജിജി വി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത ഭാര് 37

2 ശീൈവഷവ സി മകന 15

3 ശീൈവഷ സി മകള 13

4 കല്ാണി മാതാവ 70
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നമര:സി 2-6686/9/400/2021 11-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   തകടീരി-1   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേദവി  എന അമണി അമ,

േചർബാല,  കിഴർ  പി  ഒ,  തകടീരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന പഭാകരൻ  േബാധിപിച അേപക   തകടീരി-1 വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-1994 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക രാധാകഷൻ ഭരതാവ 83

2 െക ആർ പശാന് മകന 49

3 െക ആർ ജയനി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭാകരൻ മകന 72

2 നാരായണൻകടി മകന 69

3 ശങരൻകടി മകന 66

4 രമണി (മരണെപട മകൻ ഉണികഷെൻറ മകൾ) പൗതി 48

5 രാേജഷ (മരണെപട മകൻ ഉണികഷെൻറ മകൻ) പൗതൻ 44

6 ഗീത സി (മരണെപട മകൾ ലീലയെട മകൾ) പൗതി 60

7 ജയലകി സി (മരണെപട മകൾ ലീലയെട മകൾ) പൗതി 58

8 രാമനണി (മരണെപട മകൾ ലീലയെട മകൻ) പൗതൻ 54

9 മരളീധരൻ (മരണെപട മകൾ ലീലയെട മകൻ) പൗതൻ 52

10 വാസനി (മരണെപട മകൾ ലീലയെട മകൾ) പൗതി 48

11 ഗിരിജ (മരണെപട മകൾ ലീലയെട മകൾ) പൗതി 46

12 പദീപ കമാർ (മരണെപട മകൾ ലീലയെട മകൻ) പൗതൻ 44

13 കഷദാസ (മരണെപട മകൾ ലീലയെട മകൻ) പൗതൻ 40

14 ശീേദവി (മരണെപട മകൾ ലീലയെട മകൾ) പൗതി 38

15 ശീലത (മരണെപട മകൻ േഗാപാലകഷെൻറ മകൾ) പൗതി 44

16 പതനാഭൻ (മരണെപട മകൻ േഗാപാലകഷെൻറ മകൻ) പൗതൻ 38

17 ശീേദവി (മരണെപട മകൻ േഗാപാലകഷെൻറ മകൾ) പൗതി 36
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-400/9/8244/2021 18-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാർ െക െക,  കീേചരി

പടികൽ വീട,  പാലപറം  േപാസ്    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് രമ െക  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-10-2019  -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. 

 
നമര:സി2-9/400/8222/2021 18-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   ശീകഷപരം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ൻ നമതിരി,

െനടമളി  മന,  ശീകഷപരം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സാവിതി വി എൻ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2020 -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:സി2-9/400/8217/2021 18-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   അനങനടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സ്ർണകമാരി പി w/o േകശവൻകടി

നായർ (L) മാരിയിൽ വീട, പാവേകാണം  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ െക ഭാര് 37

2 ശരണ് െക എസ മകള 19

3 ശാരിക െക എസ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി വി എൻ ഭാര് 70

2 മരളി വി എൻ മകന 53

3 സമ വി എൻ മകള 50

4 മേനാജ കമാർ വി എൻ മകന 43
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ എം പി  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    12-10-2021 -

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:സി2-9/400/8140/2021 18-11-2021
 
  ഒറപാലം  താലകില   ഒറപാലം  രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ    െക തങം w/o  ടി   ക

െ ശീനിവാസൻ,  താനിപറ് ഹൗസ, കേതാലിക സിറിയൻ ബാങ് ൈലൻ,ഒറപാലം  എനവരെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ടി എസ മരളി

േബാധിപിച  അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    25-01-2021 -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:സി2-9/400/8134/2021 18-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ      അനരിചേപായ  ചിനമണി,  പാപളി വീട

, മണായ േദശം, ഗേണശഗിരി, െഷാർണർ   എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സനിൽ ഓടർ  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ എം പി മകന 48

2 പസാദ എം പി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െക ശീനിവാസൻ ഭരതാവ 86

2 ടി എസ കഷൻ മകന 53

3 ടി എസ മരളി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല രവീനൻ മകള 57

2 അനിത േമാഹൻ മകള 54
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നമര:സി2-9/400/8127/2021 18-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാഭന w/o ചനേശഖരൻ,

കണിൽ വീട, പാലപറം േപാസ്, ഒറപാലം  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ ചനേശഖരൻ  േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    04-02-2020 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9/400/8031/2021 18-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില  തകടീരി  -1    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാഞാലി w/o രാമൻകടി  (L)

,  കനെതാടി  വീട,  കീഴർ േപാസ്   എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള അശ്തികടി െക േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   31-08-2021-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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9/400/8031/2021 18-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ        അനരിചേപായ  ഭാസരൻ െക  s/o െക

ശങണിനായർ,   കഴിണിയിൽ  വീട,  പാലപറം  േപാസ്    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പതിനി എം െക േബാധിപിച അേപക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-01-2020  -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

3 സനിൽ ഓടർ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനേശഖരൻ ഭരതാവ 53

2 ശീജിത് മകന 25

3 രൺജിത് മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അശ്തികടി െക മകള 25

2 അഭിലാഷ െക മകന 19
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9/400/8301/2021 18-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കാർത്ായനി,  പരംേജ്ാതി,

പനമണ േറാഡ, കണിയംപറം, ഒറപാലം  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന പി  ആർ മരളീധരൻ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ

25-09-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9/400/8300/2021 18-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിഖിൽ s/o േവണേഗാപാൽ,

ഉഷസ, വേരാട, ഒറപാലം  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മാതാവ ഉഷാ  േവണേഗാപാൽ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021 -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 പതിനി എം െക ഭാര് 69

2 രാധിക െക മകള 43

3 രാഹൽ െക മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ആർ ലത മകള 57

2 പി ആർ മരളീധരൻ മകന 54

3 പി ആർ ആനനൻ മകന 53

4 പി ആർ കല്ാണികടി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാ  േവണേഗാപാൽ മാതാവ 64
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Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2-5171/ 9/ 400 16-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണര ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ െക പരേമശ്രൻ , ഇടെതാട

ി   വീട   ഗേണശഗിരി   െഷാർണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണര ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശശികല ഇ പി  എന ശശി , ,

േബാധിപിച അേപക   െഷാരണര ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-09-1996  -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:സി 2 -4709/  9 / 400/ 2021 16-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   തകടീരി -1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമകടി ,  ആലികൽ  വീട

തകടീരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  തകടീരി -1  വിേലജില   പേരതയെട  മരിച സേഹാദരൻ മഹമദിെന മകൻ  ഷാഹൽ ഹമീദ , ,

േബാധിപിച അേപക   തകടീരി -1 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2018 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശികല  ഇ പി എന ശശി മകള 60

2 സതീശൻ ഇ പി മകന 54

3 സനിത ഇ പി മകള 47

4 െക െക ഭാരതി                            (മരിച മകൻ
സേരനനാഥൻ ഇ പി യെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 60

5 അനിത  ഇ എസ                                        ടി
മകൾ

പൗതി 38

6 അശ്തി  ഇ എസ                                       ടി
ടി

പൗതി 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാഹൽഹമീദ              (മരിച സേഹാദരൻ  മഹമദിെന
മകൻ

- 40
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നമര:സി 2 -4733/ 9/ 400/ 2021 16-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി രാധ  രാധാഭവൻ  ആർ

എസ    േറാഡ   ഒറപാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം രണ് വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാദ കമാർ ബാലകഷൻ നായർ ,

, േബാധിപിച അേപക   ഒറപാലം രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-06-2020  -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:സി 2 -4259/ 9/ 400/ 2021 16-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   വാണിയംകളം ഒന്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളി   w/o   േവല ,

െവളതനാരിൽ   വീട  ,  പരതിപ   െഷാർണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാണിയംകളം ഒന്   വിേലജില   പേരതയെട    മരിച മകൻ

വിജയെന മകൾ അഞലി  വി , , േബാധിപിച അേപക   വാണിയംകളം ഒന്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2015 -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:സി 2 -7869/ 9/ 400/ 2021 15-11-2021

2 സഹറ                                     ടി                 മകൾ - 46

3 ൈഹറനീസ                             ടി                     ടി - 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദകമാർ ബാലകഷൻ നായർ മകന 68

2 ചനേമാഹനൻ മകന 69

3 നവീൻ കമാർ സി വി                               (മരിച മകൻ
വിജയകമാറിെന മകൻ )

പൗതൻ 41

4 നിതിൻ കിഷൻ സി വി                                         ടി
ടി

പൗതൻ 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഞലി  വി                                      (മരിച മകൻ
വിജയെന  മകൾ )

പൗതി 24

2 അശ്തി  വി
ടി

പൗതി 22

3 അഞന  വി
ടി

പൗതി 18
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 ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശാലാകി അമ   െക ,  മതിയ

ൽ വീട ,  െതകമറി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചരപളേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകള കാർത്ായനികടി െക , , േബാധിപിച അേപക

െചരപളേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനികടി   െക മകള 55

2 ചിതാവതി   െക മകള 54

3 മാധവൻകടി  െക മകള 52

4 സത്ഭാമ  െക മകള 49
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -7868/ 9/ 400/ 2021 15-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ചനേശഖരൻ ,  അർചന ഹൗസ

് ,  െചർപളേശരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചരപളേശരി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകള  അനില  സേരഷ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

െചരപളേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-12-2020  -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:സി 2 -7867/ 9/ 400/ 2021 15-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ മജീദ  വി ടി  ,  വാകയി

ൽ  െതാടി   വീട  ,   കാറൽമണ  ,  െചർപളേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചരപളേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ

അജമൽ , , േബാധിപിച അേപക   െചരപളേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2019 -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. 

 
നമര:സി 2 -7860/ 9/ 400/ 2021 15-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ലകിടിേപരര ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി  സി ,  പടി പറമിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത  കമാർ   എം മകന 50

2 അനില സേരഷ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന ഭാര് 44

2 മഹമദ  അജമൽ മകന 20

3 മഹമദ  ഷിബിൽ മകന 18

4 കദീജ മാതാവ 85
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 വീട, മംഗലം  േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ലകിടിേപരര ഒന്   വിേലജില   പേരതയെട  മകന പി   സരാജ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2019  -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. 

 
നമര:സി  2 - 7859/ 9/ 400/ 2021 15-11-2021
 
  ഒറപാലം  താലകില   ലകിടിേപരര ഒന്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസതമാധവൻ  പി  ,

പടിപറമിൽ  വീട,  മംഗലം  േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ലകിടിേപരര ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സരാജ   പി , , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2018 -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:സി 2 -7838/ 9/ 400/ 2021 15-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   കടമഴിപറം രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക  വി   മണികണൻ ,

കടാലവാരിയം ,   പലാപറ  േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമഴിപറം രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജനി  െക , , േബാധിപിച

അേപക   കടമഴിപറം രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള   പി മകള 42

2 സരാജ   പി മകന 39

3 ശീനാഥ  പി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള  പി മകള 42

2 സരാജ   പി മകന 39

3 ശീനാഥ  പി മകന 35
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നമര:സി 2 -7767/ 9/ 400/ 2021 15-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   വാണിയംകളം രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യ   േഗാപാലകഷൻ,

ഉളാടിൽ  വീട,   മനിേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാണിയംകളം രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പങജവലി  െക , , േബാധിപിച

അേപക   വാണിയംകളം രണ്   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജനി  െക ഭാര് 39

2 ശീവിദ്   െക എം മകള 14

3 ശീശങർ   െക എം മകന 7

4 ചനിക  വാരസ്ാർ മാതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജവലി  െക ഭാര് 63

2 േജ്ാതന  ജി െക മകള 35

3 സ്പന   ജി െക മകള 31
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -7722/ 9/ 400 / 2021 15-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാമൻ ,  തിരചപളി  വീട,

എസ  ആർ െക  നഗർ ,  ഒറപാലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷലത , , േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2021  -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:സി 2 -7612/ 9/ 400/ 2021 15-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   െഷാരണര ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  രതകമാരി  w/o  പി

മദൻേമാഹൻ  റാം  ,   ഗായതി   വീട,   െഷാർണർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണര ഒന് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി

മദൻേമാഹൻ റാം , , േബാധിപിച അേപക   െഷാരണര ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 
നമര:സി 2 -7870/ 9/ 400/ 2021 15-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പി  നാരായണൻ നായർ ,

വനാവനം,   കരമാനാം  കറശി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചരപളേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വി  സത്നാരായണൻ , , േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷലത ഭാര് 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി  മദൻേമാഹൻ റാം ഭരതാവ 79

2 വടകാട  േജ്ാതിർമയി മകള 52

3 പി എസ   ഗായതി മകള 39
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അേപക   െചരപളേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2010 -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:സി 2 -6729/ 9/ 400/ 2021 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലഖ  w/o  ഹസൻകടി ,

മഞളങാടൻ വീട,  െചർപളേശരി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചരപളേശരി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഹസൻകടി , , േബാധിപിച

അേപക   െചരപളേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2020 -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:സി 2 -7230/ 9/ 400/ 2021 12-11-2021
 
  ഒറപാലം  താലകില   ഒറപാലം  രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി  സി   കലാധരൻ ,

മാമറകാടിൽ  വീട,  പാലപറം  േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിരാേദവി  െക , , േബാധിപിച

അേപക   ഒറപാലം  രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി  സത്നാരായണൻ മകന 63

2 വി  സതീേദവി മകള 61

3 വി  സമംഗല മകള 57

4 വി  സജാത മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹസൻകടി ഭരതാവ 74

2 അൽയസഹ മകന 23

3 ഫാതിമ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി 2 -7196/ 9/ 400/ 2021 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ എം  ബകർ,   റാഹത്

മൻസിൽ  ,   എസ   ആർ  െക   നഗർ,      ഒറപാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം ടി

ആമിനാബി  , , േബാധിപിച അേപക   ഒറപാലം രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2014 -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:സി 2 -7191/ 9/ 400/ 2021 12-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി   അമ  െക ,

കയേഞരി   വീട,   പാലപറം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം രണ് വിേലജില   പേരതയെട മകന ജനാർദനൻ , , േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021  -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:സി 2 -7188/ 9/ 400/ 2021 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   വാണിയംകളം രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ  സി ,  ചനവിഹാർ ,

1 ഇനിരാേദവി  െക ഭാര് 61

2 പജിദ  െക മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ടി  ആമിനാബി ഭാര് 66

2 മഹമദ  സാജിത്   എം  എ മകന 45

3 മഹമദ   സാലിഹ  എം  എ മകന 43

4 മഹമദ  ഷാഫി   എം  എ മകന 41

5 ഹസീന   എം  എ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാ  ചനേമാഹൻ മകള 58

2 രാജലകി മകള 56

3 സജാത മകള 54

4 ജനാർദനൻ മകന 52
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 ഈസ്  മനിേശരി ,   വാണിയംകളം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാണിയംകളം രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പി സി  വിജയലകി  , ,

േബാധിപിച അേപക   വാണിയംകളം രണ്    വിേലജ ഓഫീസര   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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2 -7145/ 9/ 400 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   അമലപാറ രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ  പി എസ  ,  കടാട്

 ശീവതം ,   ചനങാട  േപാസ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലപാറ രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാധവികടി  െക , , േബാധിപിച

അേപക   അമലപാറ രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021 -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 പി  സി   വിജയലകി ഭാര് 54

2 ധന്   സി മകള 35

3 ധനജിത്   സി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവികടി   െക ഭാര് 68

2 ശീജിത്  െക മകന 41
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-9/400/7020/2021 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ        അനരിചേപായ  അബൾറഹാൻ   എന

അുമാൻ,   റഹാൻ  മൻസിൽ,  പാലപറം  േദശം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന ഷഫീർൈസഫദീൻ  േബാധിപിച

അേപക     വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-03-2019  -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. 

 
നമര:സി2-9/400/7022/2021 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െനലായ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപെനഴതചൻ,  അലിമംഗലെതാട

ി  വീട,  െനലായ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകള പഷകമാരി  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-1993 -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 ഷഫീർൈസഫദീൻ മകന 37

2 ഷഫീറ മകള 32

3 ഷറീഫ മകള 30

4 ഷറീഫ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞകടൻ മകന 61

2 ജാനകി മകള 59

3 പഷകമാരി മകള 52

4 േദവകി മകള 50

5 ശ്ാമള (മരണെപട മകൻ േഗാപാലകഷെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 52

6 ഗീഷ ജി (മരണെപട മകൻ േഗാപാലകഷെൻറ മകൾ) പൗതി 23

7 നനേഗാപാൽ ജി (മരണെപട മകൻ േഗാപാലകഷെൻറ
മകൻ)

പൗതൻ 21
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നമര:സി2-9/400/7871/2021 16-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ൻ ടി,  താഴേതതിൽ വീട

,  കാറൽമണ,  െചർപളേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് രഗിണി  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-12-2018  -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:സി2-9/400/7590/2019 06-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകി അമ,  നാരങാപറമിൽ

, ലകി നിവാസ, കാരകാട, െഷാർണർ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന എൻ േഗാപാലകഷൻ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

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

07-2006  -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:സി2-9/400/4253/2021 18-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   കടമഴിപറം ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവശങരൻ,  ആനാർേകാടിൽ

, കടമഴിപറം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി എ  േബാധിപിച അേപക     വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗിണി ഭാര് 60

2 ജയശീ മകള 42

3 ഗിരിജ മകള 39

4 ഹരിനാരായണൻ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ േഗാപാലകഷൻ മകന 65

2 കഷേവണി മകള 60
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കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-9/400/8353/2021 18-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   വാണിയംകളം രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സധ w/o  വിജയകമാർ

പി,   ലകി,  തകേങാട,  മനിേശരി,  വാണിയംകളം   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ വിജയകമാർ പി േബാധിപിച

അേപക      വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    21-06-2021  -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:സി2-9/400/7873/2021 16-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി,   താഴേതതിൽ വീട,

കരമാനാംകർശി,  െചർപളേശരി   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ഉണികഷൻ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 22-04-2021 -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:സി2-9/400/7874/2021 16-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി എ ഭാര് 54

2 പകാശ എ മകന 32

3 പസന എ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാർ പി ഭരതാവ 52

2 അഭിജിത് വി കമാർ മകന 27

3 അശ്ിൻ വി കമാർ മകന 25

4 അപർണ വി കമാർ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉണികഷൻ മകന 53

2 വിജയലകി മകള 47
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  ഒറപാലം  താലകില   െചരപളേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ,   ഒെടമകിൽ വീട,

െചർപളേശരി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ആമിന േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2019 -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: സി2-9/400/8132/2021 18-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   കടമഴിപറം ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണി w/o ശിവശങരൻ ഇ,

ഇടെതാടി വീട, ആലങാട, കടമഴിപറം   എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ ശിവശങരൻ സി  േബാധിപിച അേപക     വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    01-

04-2021  -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:സി2-9/400/1355/2021 03-11-2021
 
  ഒറപാലം  താലകില   െവളിേനഴി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണതരകൻ,  മലാത്  വീട,

തിരവാഴിേയാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന രാമകഷൻ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2020 -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 ആമിന ഭാര് 53

2 മൻസർ മകന 38

3 ൈഫസൽബാബ മകന 36

4 സഹറ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവശങരൻ സി ഭരതാവ 68

2 പജിത സി മകന 40

3 സജിത സി മകന 38

4 പിയ സി മകള 35
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി മകള 58

2 രാമകഷൻ മകന 57

3 ഉഷാകമാരി മകള 51

4 രാജാമണി മകന 47
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-2021/ 7019/ 9/ 400 11-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ െക W/O അബദൾ

റഹമാൻ എന അുമാൻ   റഹമാൻ മൻസിൽ  പാലപറം  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ഷഫീർ ൈസഫദീൻ േബാധിപിച

അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര     മഖാനിരം  അവകാശ    വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം     പരിേശാധിചതില     ടിയാൾ     28-02-2020-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:സി2-2021/6962/9/400 11-11-2021
 
  ഒറപാലം  താലകില   കരിമഴഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജംഷീദ  െക  കനത്  വീട

് കലികിലിയാട േകാടപറം േപാസ് കരിമഴ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഷംഷാദ എം േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2021/6907/9/400 11-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷഫീർ ൈസഫദീൻ മകന 37

2 ഷഫീറ മകള 32

3 ഷറീഫ മകള 30

4 ഷറീഫ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷംഷാദ എം ഭാര് 39

2 സയന െക മകള 10

3 ഷസാദ മഹമദ െക മകന 13

4 റഖിയ മാതാവ 57
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  ഒറപാലം  താലകില    െഷാരണരഒന്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഷകമാരി  െക  പി

കളമളിപതൻ  വീട  കവളപാറ  േപാസ്  െഷാർണർ   എനവരെട    അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മാതാവ കഞിലകി അമ േബാധിപിച

അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ    നടതി വന   റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം    പരിേശാധിചതില     ടിയാൾ     04-08-2016  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2021/6906/9/400 11-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലകടി   കളമളി പതൻ വീട

് കവളപാറ െഷാർണർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് കഞിലകി  അമ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-1989 -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:സി2-2021/6722/9/400 06-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   അനങനടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി വിജയലക്മി w/o എം കമാരൻ

 കമാർ നിവാസ േചറംമറകാവ േപാസ്   എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന സി പി മരളീധരൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ  ഓഫീസര      മഖാനിരം    അവകാശ    വിചാരണ നടതി    വന   റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിലകി അമ മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിലകി അമ ഭാര് 70

2 ശിവശങരൻ െക പി മകന 46

3 സര്കമാരൻ െക പി മകന 43

4 രാേജഷ െക പി മകന 37
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നമര:സി2-2021/3411/9/400 06-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   അനങനടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമകടി  ബാബ തരീഖ  വീട

പനമണ അനങനടി   എവരെട  അവകാശികൾക്        വിവിധ      ആവശ്തിന        ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ഹബീബ റഹമാൻ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

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

04-2013  -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:സി2-2021/5171/9/400 06-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ െക പരേമശ്രൻ  ഇടെതാട

ി  വീട  ഗേണശഗിരി  െഷാർണർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ശശികല ഇ പി എന ശശി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-09-1996  -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 എം കമാരൻ ഭരതാവ 80

2 സി പി മരളീധരൻ മകന 52

3 സി പി ശശികമാർ മകന 50

4 സി പി സിന മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ സലിം മകന 40

2 ഹബീബ റഹമാൻ മകന 36

3 ഫാതിമതൽ ഫാഹിസ മകള 33

4 അബദൾ കാസിം മകന 32

5 ഫാതിമ സഹറ       മരിച മകൻ മജീബ റഹമാൻ
എനയാളെട

ഭാര് 32

6 ഫാതിമ ഷാബിന   മരിച മകൻ മജീബ റഹമാൻ എനയാളെടമകള 13

7 മബഷീർ ബാവ      മരിച മകൻ മജീബ റഹമാൻ എനയാളെട മകന 11

8 മഹമദ മഫീദ     മരിച മകൻ മജീബ റഹമാൻ എനയാളെട മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി2-2021/6735/9/400 10-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി പഭാകരൻ േമേനാൻ  സപ

ഭ ഹൗസ െചർപളേശരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ െക േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021 -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. 

 
നമര:സി2-2021/6864/9/400 11-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ശീകഷപരം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക ശിവശങരൻ  ശീചിത

ര ശീകഷപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് പി െക ലീലാവതി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2021 -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:സി2-2021/6916/9/400 11-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   പേകാടകാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ സേരാജിനി d/o െക നാണി

അനിമാളംേകാടത്   കാടകളം  േപാസ്  പേകാടകാവ   എനവരെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

1 ശശികല ഇ പി എന ശശി മകള 60

2 സതീശൻ ഇ പി മകന 54

3 സനിത ഇ പി മകള 47

4 െക െക ഭാരതി        മരിച മകൻ സേരനനാഥെൻറ ഭാര് 60

5 അനിത ഇ എസ       മരിച മകൻ സേരനനാഥെൻറ മകള 38

6 അശ്തി ഇ എസ    മരിച മകൻ സേരനനാഥെൻറ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷൻ െക മകന 54

2 ഉണികഷൻ െക മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക ലീലാവതി ഭാര് 68

2 പി എസ രാജീവ മകന 49

3 പി എസ ഷാജീവി മകന 45

4 സജിതാ േദവൻ മകള 43
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സേനാഷ എസ, േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  02-04-2007 -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ എസ മകന 37
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-2021/6379/9/400 10-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില  തകടീരി 1   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൾ അസീസ ടി  ഷംജo  വിഹാ

ർ തിരണികൽ തകടീരി  േപാസ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് കമറനിസ എം േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

10-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2021/6721/9/400 10-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   വാണിയംകളം രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ െക  വിഷണ സദന

ം  എം  ജി  േറാഡ  മനിേശരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഗീത ജി എൻ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2021/6723/9/400 10-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസന എ എസ w/o േലറ്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമറനിസ എം ഭാര് 56

2 ഷംന ടി മകള 33

3 ജoന ടി മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ജി എൻ ഭാര് 52

2 െക വിഷണപിയ മകള 27

3 ഗൗതം കഷ മകന 23
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േമാഹൻദാസ  േമേലതിൽ വീട മഞകാട െഷാർണർ േപാസ്  എനവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകള േരഖ എം എം  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021  -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:സി2-2021/6724/9/400 10-11-2021
 
  ഒറപാലം  താലകില    െചരപളേശരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  വീരാൻകടിവീരാൻ

കാരംേകാടിൽ വീട െചർപളേശരി    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മഹമദ അബദൾ ബഷീർ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-04-2021  -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. 

 
നമര:സി2-2021/6726/9/400 10-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരി അനർജനം  േമെലനരിപറമന

 കാറൽമണ  എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചരപളേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹനൻ േമെലനരിപറ  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    11-06-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖ എം എം മകള 42

2 രാേജഷ എം എം മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹഫസ ഭാര് 61

2 മഹമദ അബദൾ ബഷീർ മകന 46

3 കദീജ ഉമർ ഫാറഖ മകള 41

4 അബബകർ സിദിക് മകന 43

5 ഉമർ മകന 37
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നമര:സി2-2019/4301/9/400 23-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷരീഫ സി  േചാലയിൽ വീട

ഗവൺെമൻറ  പസ് േപാസ് െഷാർണർ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന മഹമദ സംജിത സി െക േബാധിപിച അേപക ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര        മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ     നടതി വന    റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   01-02-2019  -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. 

 
നമര:സി2-2021/5839/9/400 22-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   വാണിയംകളം രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരള െക വി  ആലികൽ വീട

് തകേങാട മനിേശരി  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വാണിയംകളം  രണ്    വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീബ എ ആർ േബാധിപിച  അേപക

ബനെപട    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    14-11-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീധരൻ നമതിരി ഭരതാവ 90

2 േമാഹനൻ േമെലനരിപറ മകന 62

3 പാർവതി മകള 57

4 ആര്ൻ എം എൻ മകന 55

5 കഷൻ േമെലനരിപറ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ സംജിത സി െക മകന 24

2 കാദർ എന കഞകടി ഭരതാവ 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ എ ആർ മകള 45

2 അർചന കഷ               മരിച മകൻ ൈറന എ ആർ
എനവരെട

മകള 13

3 അർജൻ കഷ           മരിച മകൻ ൈറന എ ആർ
എനവരെട

മകന 11

4 അജിൻ ൈറന കഷ    മരിച മകൻ ൈറന എ ആർ
എനവരെട

മകന 8
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നമര:സി2-2020/2266/9/400 22-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   തകടീരി2   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രതവലി w/o മാധവൻ േലറ്

കിഴേകപാട് വീട പതകാട വീരമംഗലം  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതയെട സേഹാദരൻ േമജർ െക ഹരിദാസൻ േബാധിപിച അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 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: സി2-2021/8272/9/400 18-11-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ൻ നമതിരി

െതേകപാടമന പരതിപ െഷാർണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  രാധ യ സി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2021/8256/9/400 18-11-2021
 
  ഒറപാലം  താലകില   ശീകഷപരം  രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ െക പി

പതൻപിഷാരം വനന പഞപാടം േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് രാധാലക്മി വി പി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം     അവകാശ വിചാരണ നടതി വന     റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം    പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസത കരിയാട് സേഹാദരൻ 75

2 രാജേഗാപാലൻ െക സേഹാദരൻ 69

3 അേശാക കമാർ െക സേഹാദരൻ 67

4 രാമകമാർ െക സേഹാദരൻ 61

5 ഹരിദാസൻ െക സേഹാദരൻ 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ യ സി ഭാര് 70

2 സേരഷ െതേകപാട് സബഹണ്ൻ മകന 43

3 സരജ  െതേകപാട് സബഹണ്ൻ മകന 50
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാലക്മി വി പി ഭാര് 56

2 രാേജഷ വി പി മകന 34

3 രേമഷ വി പി മകന 31
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2-7144/9/400/2021 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   പേകാടകാവ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െബനി പി കര്ൻ,  പവതിങൽ

വീട,  പഞപാടം,  പേകാടകാവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് നിമി േജകബ  േബാധിപിച അേപക   പേകാടകാവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-01-2021  -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:സി 2 -6909/9/400/2021 12-11-2021
 
  ഒറപാലം  താലകില   അനങനടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി  ടി,   S/o   ആലികടി,

തളിയൻെതാടി വീട , പനമണ, അനങനടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ പിതാവ ആലികടി  േബാധിപിച അേപക   അനങനടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 2-6817/9/400/2021 12-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിമി േജകബ ഭാര് 57

2 േമഘന േഗയസ  േജാസഫ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലികടി പിതാവ 66

2 പാതമ മാതാവ 56

3 ഫർസീന എ പി ഭാര് 25

4 ഫാതിമ ഇസ ടി മകള 2

5 മഹമദ ഹനാൻ ടി (1 മാസം) മകന -
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 ഒറപാലം താലകില   കടമഴിപറം രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷൻ നായർ,  െതകീടി

ൽ  വീട  ,  േകാണികഴി,  കടമഴിപറം   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിരാ േദവി  േബാധിപിച അേപക   കടമഴിപറം

രണ്   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2014 -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. 

 
നമര:സി 2-6736/9/400/2021 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   അനങനടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി രാജൻ,  വാപാലകനത് വീട ,

പനമണ പി ഒ , അങനടി  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മാതാവ ലക്മി വി   േബാധിപിച അേപക   അനങനടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2016  -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. 

 
നമര:സി 2-7501/9/400/2021 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െലകിടി േപരര ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻകടി എം െക ,

കളരികൽ  വീട,  മളഞർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് പിയ െക വി  േബാധിപിച അേപക   െലകിടിേപരര ഒന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-07-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാ േദവി ഭാര് 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലക്മി വി മാതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ െക വി ഭാര് 50

2 േഗാപിക മകള 25

3 േഗാപീകഷൻ മകന 22
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നമര:സി 2-7525/9/400/ 2021 12-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസതമാധവൻ എൻ ടി,  േസത

വിഹാർ,  പരതിപ,  െഷാർണർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് െക ശ്ാമള   േബാധിപിച അേപക   െഷാരണരരണ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

08-2016  -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:സി 2 -7524/9/400/2021 12-11-2020
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണര രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ സി,  W/o കമാരൻ നായ

ർ െക പി , പണവം, ഗവൺെമൻറ പസ് േപാസ് , കളപളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ കമാരൻ നായർ െക പി േബാധിപിച

അേപക   െഷാരണര രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2019 -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. 

 

4 സേരാജിനി മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ശ്ാമള ഭാര് 67

2 എൻ എസ സംഗീത മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരൻ നായർ െക പി ഭരതാവ 92

2 രാേജഷ കമാർ സി െക മകന 45
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 - 7142/9/4002021 05-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണര രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ വി രാമൻകടി നായർ,

വിളകതല  വീട,  െനടേങാടർ,  െഷാർണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള ഗീത എൻ വി   േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-1993  -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 മരളീധരൻ എൻ വി മകന 60

2 നളിനി എൻ വി മകള 58

3 ഗീത എൻ വി മകള 53
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.2.2021/7024/9/400 16-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െചരപളേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസന െമൗലവി േകാഴിെതാടി,

െചരപളേശരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നഗരസഭ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചരപളേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിഫാനത്, േകാഴിെതാടി, െചരപളേശരി, േബാധിപിച

അേപക   െചരപളേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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:സി.2.2021/8144/9/400 08-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. ഭാരഗവി അമ ധ/ഠ. എ.

രാമന നായര(L)  കാടിരി  വീടില,  െഷാരണര േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െപനഷന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണരഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകള സീതാലകി,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 67

2 സിഫാനത് മകള 50

3 ൈമമനത് മകള 48

4 സകീന                    (രണാം ഭാര്) - 49

5 െമായടി മസലിയാര   (മരിച സേഹാദരന കഞാലെന
മകന)

- 67

6 െസയലവി            (മരിച സേഹാദരന കഞാലെന
മകന)

- 65

7 മഹമദകടി            (മരിച സേഹാദരന കഞാലെന
മകന)

- 61

8 ഉണ്ാപ                 (മരിച സേഹാദരന കഞാലെന
മകന)

- 53

9 അബള സലാം        (മരിച സേഹാദരന കഞാലെന
മകന)

- 51

10 സൈലമാന            (മരിച സേഹാദരന കഞാലെന
മകന)

- 48

11 മഹമദ ബഷീര        (മരിച സേഹാദരന െമായീെന മകന) - 51

12 െമായടി                (മരിച സേഹാദരന െമായീെന മകന) - 48

13 െസയലവി            (മരിച സേഹാദരന െമായീെന മകന) - 44
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അണിയത്, കവളപാറ, േബാധിപിച അേപക   െഷാരണരഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭരതാവ ജീവിചിരിപില

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:സി.2.2021/8143/9/400 08-11-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ. രാമന നായര കാടിരി വീട,

കവളപാറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപനഷന ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െഷാരണരഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള സീതാലകി, അണിയത്, കവളപാറ, േബാധിപിച

അേപക   െഷാരണരഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജീവിചിരിപില 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 സീതാലകി മകള 55

2 പാറകടി അമ മകള 71

3 ചനേശഖരന മകന 69

4 സത്ഭാമ മകള 67

5 രാഘവന മകന 65

6 സഭദ മകള 62

7 രാമനണി മകന 60
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