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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 2 -2021/ 6132/ 9/ 400 28-10-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാരൻ െക s/o പാറകടി

അമ  ൈചതം സൗപർണിക നഗർ ഗവൺെമൻറ പസ് േപാസ് െഷാർണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണരരണ് വിേലജില   പേരതനെറ

മകന രഞിത സി , , േബാധിപിച അേപക   െഷാരണരരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2021 -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:സി 2 -2021/ 6134/ 9/ 400 28-10-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ം എം s/o കാമാക

ി അമ  മദർലാൻറ മഞകാട െഷാർണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണരരണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള മലിക എസ , , േബാധിപിച

അേപക   െഷാരണരരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021 -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 -2021/6230/ 9/ 400 28-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി സി ഭാര് 69

2 രഞിത സി മകന 45

3 കാർതിക സി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലതി എസ മകള 49

2 മലിക എസ മകള 46

3 മഞള നാഗചനൻ മകള 44

4 എസ മാലിനി മകള 42
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  ഒറപാലം താലകില   തകടീരി -2  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരി അമ  േഗാപി നിവാസ

കാരാടകറശി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകടീരി -2 വിേലജില   പേരതയെട മകന രഘനാഥ ജി , , േബാധിപിച അേപക   തകടീരി -2

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-07-2021  -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 രഘനാഥ ജി മകന 61

2 ഗീതാ നാരായണൻ മകള 60
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-6235/9/400/2021 28-10-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ശീകഷപരം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ             എം വാസേദവൻ

നമതിരി  ,  മർതിേയടത്  മന ,വലമിലിമംഗലം  േപാസ്  ,ശീകഷപരം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശീകഷപരം ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് പസനകമാരി പി എം , , േബാധിപിച അേപക   ശീകഷപരം ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2020 -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:സി2-6237/ 9/400/ 2021 28-10-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ശീകഷപരം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ കല്ാണി  ,കാർതിക നിവാസ

്  ,ശീകഷപരം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശീകഷപരം ഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകന എ ദിേനഷ , , േബാധിപിച അേപക   ശീകഷപരം

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

ടിയാന    24-04-2021  -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 -6301/9/400/ 2021  28-10-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   അനങനടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ബഷീർ  േകാനത് വീട

,പനമണ ,അനങനടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി പി എം ഭാര് 60

2 മമത എം വി മകള 38

3 അമത എം വി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ദിേനഷ മകന 37

2 എ ധന് മകള 40

30th November 2021Revenue Department14757
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സർടിഫികറിനായി   അനങനടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റയഹാനത്ബി , , േബാധിപിച അേപക   അനങനടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-07-2019  -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:സി2-6863/9/400/2021 28-10-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ ടി s/o പഭാകരൻ  ലകി

നിവാസ,കണിയംപറം േപാസ് ,ഒറപാലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അശ്തി എം , , േ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. 

 
നമര:സി2-5270 / 9 /400/ 2021 27-10-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   തകടീരി -2  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിലകി അമ  കരിയാടിൽ

,േചാലകിൽ  വീട  ,കറിേകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  തകടീരി -2   വിേലജില   പേരതയെട മരണെപട മകൾ മീനാകി അമയെട മകൾ

െക സി പാർവതി , , േബാധിപിച അേപക തകടീരി -2     വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-1979  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റയഹാനത്ബി ഭാര് 42

2 ശമീമ നസറിൻ മകള 20

3 ശാരിബ തസനിം മകള 15

4 മഹമദ സിനാൻ മകന 11

5 ആസ് മാതാവ 62

6 ൈസതലവി പിതാവ 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അശ്തി എം ഭാര് 30

2 അനിത പി മകന 7

3 സേരാജിനി ടി മാതാവ 69
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-7134/9/400/2021 27-10-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അണാമൈല  ,ശീവിനായക

എഞിനീയറിംഗ വർകസ ,ൈബപാസ് േറാഡ ,ചഡവാലതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണരഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന പരമാനനൻ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-07-2010  -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:സി2-4260/9// 400 / 2021 27-10-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻകടി s/o കഞാലൻ

അടാലപറമിൽ  വീട  ,പരതിപ  ,െഷാർണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണരരണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അലി എ , ,

േബാധിപിച അേപക   െഷാരണരരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-10-2020  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക സി പാർവതി മരണെപട മകൾ മീനാകി അമയെട മകള 49

2 െക സി ശിവരാമൻ മരണെപട മകൾ മീനാകി അമയെട മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി                  രണാം ഭാര് 60

2 പരമാനനൻ             ആദ്ഭാര്യിെല മകന 41

3 കഷേവണി           ആദ്ഭാര്യിെല മകള 52

4 രാജ                രണാം ഭാര്യിെല മകന 46

5 ഗിരിജ              രണാം ഭാര്യിെല മകള 47

6 ബിജ              രണാം ഭാര്യിെല മകന 34

7 സജ               രണാം ഭാര്യിെല മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞായിശ ഭാര് 60

2 ഫാതിമത് സഹറ മകള 43

3 അലി എ മകന 35
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4 ഉസാൻ എ മകന 33

5 അസാബി എം മകന 34

6 ഉമർ മകന 29

7 ഹഫത് എ എം മകള 27

8 അബൾ ഖാദർ എ മകന 21
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-7517/9/ 400 /2021 27-10-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ലകിടിേപരര രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമ വാര്ർ  കിളികറശി

വാരിയം  ,ലകിടി  േപാസ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ലകിടിേപരര രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന എ വി  നാരായണൻ , ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-09-1989  -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:സി2-4706/9/ 400 /2021 27-10-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   അമലപാറ രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െക ശിവദാസൻ  തലേശരി

വീട,ചനങാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അമലപാറ രണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജേഗാപാലൻ ടി െക , , േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2016  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-6130/9 / 400 / 2021 28-10-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണരരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അമ d/o നാരായണി

അമ  െനാടംകണത് വീട ,കളപളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണരരണ് വിേലജില   പേരതയെട മകന എൻ മരളീധരൻ , , േബാധിപിച

അേപക   െഷാരണരരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ വി നാരായണൻ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ഭാര് 74

2 രാജേഗാപാലൻ ടി െക മകന 52

30th November 2021Revenue Department14761
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2020 -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:സി2-6492/ 9 /400 / 2021 27-10-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ , മിനി നിവാസ

,പാലപറം  േദശം  ,ഒറപാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം രണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉണികഷൻ എൻ , , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2012 -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:സി2-6299/9/400/2021 27-10-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   കടമഴിപറം ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാമിഗപൻ  െകാല്ാനി

,കടമഴിപറം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടമഴിപറം ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജൻ എന ഉണികടൻ , , േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-1982  -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 എൻ മരളീധരൻ മകന 63

2 എൻ സദർശനൻ മകന 62

3 എൻ മലികാ േദവി മകള 59

4 എൻ നിർമല മകള 57

5 എൻ ഉണികഷൻ മകന 54

6 എൻ വിമല മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി എൻ മകള 52

2 ശീനിവാസൻ എൻ മകന 50

3 പിയ െക മകള 45

4 ഉണികഷൻ എൻ മകന 41

5 മിനി എൻ മകള 41
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2-2603/9/400/2021 28-10-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   പേകാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമാളകടിഅമ എം വി , െചറകാട

് വീട ,കടമർ േപാസ് ,പേകാടകാവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേകാടകാവ  വിേലജില   പേരതയെട മകള സി െക ജയനി , , േബാധിപിച

അേപക   പേകാടകാവ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2018 -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 ബാലൻ മകന 68

2 രാജൻ എന ഉണികടൻ മകന 65

3 തങമണി മകള 60

4 രഗിണി മകള 56

5 ഉണികഷൻ മകന 50

6 രമണി           മരണെപട മകൻ മണിഗപൻെറ ഭാര് 57

7 ദിലീപ കമാർ    മരണെപട മകൻ മണിഗപൻെറ മകന 38

8 സബഹണ്ൻ    മരണെപട മകൻ മണിഗപൻെറ മകന 36

9 ദീപ            മരണെപട മകൻ മണിഗപൻെറ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാകായണി അമ മകള 65

2 വതല എം വി മകള 64

3 രാമകഷൻ മകന 63

4 സി െക ജയനി മകള 57

5 വാസനി ജി കടി മകള 57
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