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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2

-2021/ 5836/ 9/  400 08-09-2020
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െക കാർത്ായനി  സദർശന

പാലപറം  േപാസ്  ഒറപാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം രണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലസിത എ എസ , സദർശന

പാലപറം േപാസ് ഒറപാലം , േബാധിപിച അേപക   ഒറപാലം രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2

-2021/ 5835/ 9/  400 08-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   അമലപാറ ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ s/o അപണി (േലറ്)

കലിങൽ (വീട ) േവങേശരി അമലപാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അമലപാറ ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ലീല പി  ,  കലിങൽ (വീട )

േവങേശരി അമലപാറ , േബാധിപിച അേപക   അമലപാറ ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2

-2021/ 5830/ 9/ 400 08-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലസിത എ എസ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല പി ഭാര് 67

2 ശാനി മകള 50

3 സതി മകള 48

4 സതീഷ കമാർ മകന 46

19th October 2021Revenue Department8529
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 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ െക െജ  ൈകതമറം വീട

്  േചരികന് (േപാസ്)   ഒറപാലം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളി േജാസഫ , ൈകതമറം വീട

േചരികന് (േപാസ്)   ഒറപാലം  , േബാധിപിച അേപക   ഒറപാലം ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2

-2020/ 8016/ 9/ 400 08-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി വാസേദവൻ ഇളയത  കീേഴട

്  ഇലം പാലപറം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം രണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജിത് വി  ഇളയത , കീേഴട്  ഇലം പാലപറം ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-09-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2

-2021/ 5755/ 9/ 400 08-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എം ഖദീജ d/o അറകൽ മഹമദ

് (േലറ്  ) അറകൽ  (വീട )പാലപറം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം രണ് വിേലജില   പേരതയെട മകന എ എം അബൾ സലാം , അറകൽ

(വീട )പാലപറം , േബാധിപിച അേപക   ഒറപാലം രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി േജാസഫ ഭാര് 49

2 സിമി േജാസഫ മകള 24

3 സേജാ േജാസഫ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി വാസേദവൻ ഭാര് 71

2 സജിത് വി ഇളയത മകന 34

3 സിജ  േമാൾ െക വി മകള 41
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്  നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ എം ൈസബനീസ മകള 69

2 എ എം അഹമദ കബീർ മകന 68

3 എ എം അസാബി മകള 63

4 എ എം ബൾകീസ മകള 58

5 എ എം അബൾ സലാം മകന 56

6 എ എം മഹമദ യനസ മകന 54

7 എ എം മഹമദ റഫീക് മകന 51

19th October 2021Revenue Department8531
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2

-2021/ 4650/ 9/ 400 08-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   അമലപാറ രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾഗഫർ  ൈതവളപിൽ വീട

്  അമലപാറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അമലപാറ രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജസീന അബൾഗഫർ , ൈതവളപിൽ വീട അമലപാറ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2

-2021/ 5743 / 9/ 400 08-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ s/o എസ പി ശങര

ൻ നായർ  കാടാന വീട  േതാടകര േപാസ്  ഒറപാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല എം ,

കാടാന വീട േതാടകര േപാസ് ഒറപാലം ,  േബാധിപിച അേപക   ഒറപാലം രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജസീന അബൾഗഫർ ഭാര് 33

2 നാജിയ അബൾഗഫർ മകള 14

3 നാസിബ അബൾഗഫർ മകള 14

4 മഹമദ താബിൻ ടി എ മകന 8

5 മഹമദ തബ ജീൽ ടി എ മകന 8

6 കാദർ അചന 83

7 സാലിഹ അമ 78

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല എം ഭാര് 68
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:സി 2

-2021/ 5642/ 9/ 400 08-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ശീകഷപരം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ െക  കനത് വീട

്  ശീകഷപരം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശീകഷപരം ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി , കനത് വീട ശീകഷപരം , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2

-2021/ 5644/ 9/ 400 08-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ശീകഷപരം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ ടി  ൈനേശയസ

ം ശീകഷപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശീകഷപരം ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത വി , ൈനേശയസം ശീകഷപരം , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2

-2021/ 5619/ 9/ 400 08-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   അമലപാറ രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ കമാരൻ  കമാർ നിവാസ

2 േജ്ാതി േഗാവിനൻ മകള 41

3 ജയകമാർ മകന 40

4 ജിജി രാധാകഷൻ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ഭാര് 70

2 ശശികല മകന 51

3 സത്പാലൻ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത വി ഭാര് 53

2 സാന എസ വി മകള 30
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്  ചനങാട േപാസ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അമലപാറ രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഭദ കമാരൻനായർ , കമാർ നിവാസ ചനങാട

േപാസ് , േബാധിപിച അേപക   അമലപാറ രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭദ കമാരൻനായർ ഭാര് 75

2 േമാഹനദാസൻ കമാരൻനായർ മകന 51

3 സേരഷ കമാർ യ മകന 50

4 സനിത ഉണികഷൻ നായർ (മരിച മകൻ
ഉണികഷെൻറ

ഭാര് 43

5 സചിൻ ഉണികഷൻ നായർ         "
"

മകന 23
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