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NOTICE

 
നമര:C2-6741/2021 15-11-2021
 
  പാലകാട താലകില   പാലകാട രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആറമഖന.പി  മധവീരന

േകാളനി,ശങവാരേതാട,  കലാതി,  പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നഗരസഭയില ഹാജരാകനതിന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

കാളിയമ, മധവീരന േകാളനി,ശങവാരേതാട, കലാതി, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട രണ് വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-6721/2021 15-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   പിരായിരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാഗരാജന.വി.ജി വാകാട് പറമ്,

എ.ആര.ക്ാമ്,കേലകാട, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േപാലീസ വകപില ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന

 ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിരായിരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ.എം, വാകാട്

പറമ്,  എ.ആര.ക്ാമ്,കേലകാട,  പാലകാട,  േബാധിപിച അേപക   പിരായിരി   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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 കാളിയമ ഭാര് 55

2 മരകമാള മകള 36

3 മണികണന മകന 34

4 വീരമണി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ.എം ഭാര് 37

2 തങമ മാതാവ 77

3 ശീലകി.വി.എന മകന 17

4 േദവരാജന വി.എന മകന 15

14764 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:C2-6641/2021 15-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട മന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.കഞിരാമന 22/125,വിേഘ

ഷ  നിവാസ,  െശലവ  പാളയം,േകായമതര  േറാഡ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങില

ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട മന് വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് കല്ാണികടി, 22/125,വിേഘഷ നിവാസ, െശലവ പാളയം,േകായമതര േറാഡ, പാലകാട, േബാധിപിച

ച അേപക   പാലകാട മന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021 -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:C2-5583/2021 12-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   മണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഖിയ.സി െകാടകന് വീട,െകാടകന

ന മണര െവസ്,പാലകാടേകായമതര േറാഡ, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ഹാജരാകനതിന

് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണര വിേലജില   പേരതയെട മകള

സബറ, െകാടകന് വീട,െകാടകന് മണര െവസ്,പാലകാട,  േബാധിപിച അേപക   മണര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

3 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-6517/2021 11-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   മരതേറാഡ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രി.പി സി3, കഷശീ,

ശാനിേകാളനി,ചന നഗര,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങില ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മരതേറാഡ  വിേലജില   പേരതയെട മകന രവിദാസ, സി3,

കഷശീ,ശാനിേകാളനി,ചന നഗര,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   മരതേറാഡ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

5 ധീരജ വി.എന മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി.കല്ാണികടി ഭാര് 66

2 രാേജഷ.െക.വി മകന 48

3 സേമഷ.െക.വി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹീമ മകള 52

2 സബറ മകള 51

3 സഫിയ മകള 49
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-6470/2021 08-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി.ആദികമാരി േദവികപ, വിജയ

് നഗര,താണാവ,ഒലവേകാട,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആര.ടി.ഒ യില ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന

 ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

േസതമാധവന.വി.െക, േദവികപ, വിജയ നഗര,താണാവ,ഒലവേകാട,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ

് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-03-2021  -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:C2-4575/2021 08-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.െക.അയപന 16/598,ചിതി

ര, വിനായകനഗര, താേരകാട,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി.മീനാകി ,

16/598,ചിതിര,  വിനായകനഗര, താേരകാട,പാലകാട,  േബാധിപിച അേപക   പാലകാട രണ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവിദാസ.പി മകന 49

2 രമ േമാഹനകമാര മകള 46

3 രഘദാസ പാലയില മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസതമാധവനഡ.വി.െക ഭരതാവ 59

2 ദീപിക േസതമാധവന മകള 31

3 നവീന എസ.മാധവന മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി.മീനാകി ഭാര് 75
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നമര:C2-6070/2021 26-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസിയാമ മലയില വീട,

ചലിപാടം, െനാചിപളി പി.ഒ, പതപരിയാരം,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പഞായത് വകപ് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതപരിയാരം  ഒന്  വിേലജില   പേരതയെട മകന

േസാണി.എം.ജി, മലയില വീട,ചലിപാടം, െനാചിപളി പി.ഒ, പതപരിയാരം,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാര

ം  ഒന്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-5709/2021 26-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   മണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബര.ടി.എസ തടാനെതാടി െഹൗസ,

കഴകപറം,മണര,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങില  ഹാജരാകനതിന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണര വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  സഹീന.എ,

തടാനെതാടി  െഹൗസ,കഴകപറം,മണര, പാലകാട,  േബാധിപിച അേപക   മണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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. 

 

2 എം.എ.സിന മകള 51

3 േഗാപാല കഷന.എം.എ മകന 47

4 അഞനഎം.എ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാബിചന മകന 50

2 േസാണി.എം.ജി മകന 46

3 എലസമ സാബ മകള 45

4 േതസിയമ റാേഫല മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹീന.എ ഭാര് 40

2 ആദില അബള റഹാന.ടി.എസ മകന 7

3 അഖില അബള റഹാന.ടി.എസ മകന 2

4 െസൗദ മാതാവ 60

5 സൈലമാന പിതാവ 67
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നമര:C2-5621/2021 26-10-2021
 
  പാലകാട താലകില   കണാടിരണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി  നാരായണന സായ

അനഗഹ,വില നമര 76, ചാതനകളം പി.ഒ,യാകര, കടംതിരതി, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില

 ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണാടിരണ് വിേലജില

പേരതയെട ഭരതാവ െക.നാരായണന, സായ അനഗഹ,വില നമര 76, ചാതനകളം പി.ഒ,യാകര, കടംതിരതി,

പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   കണാടിരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക. നാരായണന ഭരതാവ 74

2 അഭിലാഷ നാരായണന മകന 43

3 അനപ നാരായണന മകന 38

14768 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-5896/2021 26-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാര 12,312,െഎശ്ര്, പതര

് അമലതിന സമീപം,പതര, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ഹാജരാകനതിന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാലകാട രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സധ

ശീകമാര, 12,312,െഎശ്ര്, പതര അമലതിന സമീപം,പതര, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട രണ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-08-2021  -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:C2-5207/2021 07-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ മലയങാവ,പതേശരി പി.

ഒ, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പഞായത് വകപ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഹേദവന, മലയങാവ,പതേശരി പി.ഒ, പാലകാട,

േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-04-2010  -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:C2-5204/2021 07-09-2021
 
  പാലകാട താലകില   പാലകാട മന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ സി. സി ഇടപയില

െഹൗസ,ലക ഗാരഡനസ,െകാപം,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഫാമിലി  െപനഷന ഹാജരാകനതിന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട മന് വിേലജില   പേരതയെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ ശീകമാര ഭാര് 63

2 അമത ശീകമാര മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹേദവന മകന 44
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മകള സിത.ഇ.െജ, ഇടപയില െഹൗസ,ലക ഗാരഡനസ,െകാപം,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട മന് വിേലജ

് ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

09-04-2021 -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:C2-5584/2021 22-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   മണര രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിദാരതന േവളരംകന് െഹൗസ,

എഴകാട,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പഞായത്  വകപ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണര രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിനിഷ.സി, േവളരംകന് െഹൗസ,

എഴകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   മണര രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021  -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:C2-5582/2021 22-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന.ദാകായണി 10/350

, സനില നിവാസ,മാരാത് പറമ്, പതപരിയാരം,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ഹാജരാകനതിന

് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ ഭാസരന,  10/350,  സനില നിവാസ,മാരാത്  പറമ്,  പതപരിയാരം,പാലകാട,  േബാധിപിച  അേപക

പതപരിയാരംരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021  -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 രാജ ഇടപയില േജാണി മകന 53

2 സിത.ഇ.െജ മകള 49

3 സാബ.ഇ.െജ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന മാതാവ 53

2 ബിനിഷ ഭാര് 24

3 അകിത മകള 1
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നമര:C2-5581/2021 22-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   കണാടിരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.ചനന അമ നിവാസ,ആനന

ദ  നഗര,  കണാടി,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറിയില  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണാടിരണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഡാ.എ.ചനിക, അമ നിവാസ,ആനന്

നഗര, കണാടി,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   കണാടിരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2018 -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:C2-5580/2021 22-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീനിവാസന.െക കഷകപ,

കമാനറ,  കാവിലപാട,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േഫാറസ്  ഡിപാരട്  െമനില ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പിയ,

കഷകപ,കമാനറ, കാവിലപാട,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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 എ.ഭാസരന ഭരതാവ 82

2 സനില.ബി മകന 44

3 സജ.ബി. മകള 50

4 ശഭ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഡാ.എ.ചനിക ഭാര് 70

2 എം.ബിനിത മകള 41

3 എം.ബബിത മകള 39

4 എം.ബിബിന മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ ഭാര് 41

2 ശീരാഗ മകന 19

3 ശീജിത് മകന 17
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നമര:C2-5617/2021 22-10-2021
 
  പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അലി 10/540,

എഫ.സി.െഎ.,കനാല വരമ്, പതപരിയാരം,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകാടതിയില ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതപരിയാരംരണ്  വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ

െഫൗസിയ, 10/540, എഫ.സി.െഎ.,കനാല വരമ്, പതപരിയാരം,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-02-2020  -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:C2-5615/2021 22-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാരിമത െകാടാമടി,ചളിമ

ട,  കഞിേകാട പി.ഒ,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കിനഫയില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ മകന പകാശന, െകാടാമടി,ചളിമട,

കഞിേകാട പി.ഒ,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െസനടല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2021 -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

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-5613/2021 22-10-2021
 
  പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജാത സനഭവന,

കേലകളങര പി.ഒ,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറിയില  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതയെട മകന സന, സനഭവന,കേലകളങര

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഫൗസിയ മാതാവ 44

2 അനീഷ സേഹാദരി 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പകാശന.എം മകന 42

2 കൈലെശലവി.എം മകള 45

3 സമതി.എം മകള 40
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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 സന.യ മകന 53

2 േമാളി.യ മകള 51
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-5612/2021 22-10-2021
 
  പാലകാട താലകില   പാലകാട മന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ.മതപിള 25/628,

ഇലനിയനേകാട,കനതരേമട പി.ഒ,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മനിസിപാലിറിയില ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പാലകാട  മന്  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന

സജിത്കമാര, 25/628, ഇലനിയനേകാട,കനതരേമട പി.ഒ,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട മന് വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-5606/2021 22-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേലഷ.എ.െക കഷ നിവാസ,

ആലംേകാട,  ഒലവേകാട,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട രണ് വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ രാേജഷ.െക, കഷ നിവാസ,

ആലംേകാട, ഒലവേകാട,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-2020 -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:C2-5601/2021 22-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   പറളി രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമ രവിശങര അഞലി, എടതറ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത് കമാര.എം മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ.െക സേഹാദരൻ 40

2 ശഭ.െക സേഹാദരി 39

3 േശാഭ.െക സേഹാദരി 38

4 അരണ.െക സേഹാദരൻ 34
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പറളി, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിെന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പറളി രണ്  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പണികെതാടി രവിശങര, അഞലി, എടതറ,പറളി,

പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പറളി രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-5620/2021 22-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട മന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയന ദീപ പിയ, ശീനഗര

േകാളനി,കനതരേമട,  പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട മന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക.സേലാചന, ദീപ പിയ, ശീനഗര

േകാളനി,കനതരേമട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട മന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -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

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-5619/2021 22-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   മങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരന.െക.വി െകാനയത് വീട, െവള

ള  േറാഡ,  മങര,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങില  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റീന.എസ, െകാനയത് വീട, െവള േറാഡ, 

മങര, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   മങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പണികെതാടി രവിശങര ഭരതാവ 61

2 അമത രവിശങര മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക.സേലാചന ഭാര് 75

2 പിയ കാങത് മകള 44

3 ദീപ.െക മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:C2-5658/2021 26-10-2021
 
  പാലകാട താലകില   പാലകാട ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബമണ്ന.എന 49/96

,  ശീചിതിര,മതാനറ,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഷേവണി, 49/96, ശീചിതിര,

മതാനറ,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -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:C2-6054/2021 26-10-2021
 
  പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള ഹകീം മാലിക

മനസില,  േമെലപറം,ഒലവേകാട,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങില  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ,

മാലിക മനസില, േമെലപറം,ഒലവേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ് 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

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-5618/2021 22-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭഗവതി രാജന 45/95,െനയ

1 റീന.എസ ഭാര് 50

2 േമഘ.െക.എം മകള 22

3 നാരായണി.െക.സി മാതാവ 86

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷേവണി ഭാര് 53

2 നാരായണ പസാദ മകന 38

3 പസീദ മകള 35

4 പവീണ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 59

2 ഹരഷാദ.എം.എ മകന 35

3 ഷമീര.എം.എ മകന 30

4 സൈബദ മാതാവ 80
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ാര സീറ്,വടകനറ,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ജി.എസ.ടി.വകപില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭാമവിജയം.ബി, 45/95,െനയാര

സീറ്,വടകനറ,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -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:C2-6246/2021 27-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവന.െക േകാടപറത്

െഹൗസ,െപാടകളം, കാവിലപാട പി.ഒ,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പഞായ് വകപില ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത മണി

ശിവന, േകാടപറത് െഹൗസ,െപാടകളം, കാവിലപാട പി.ഒ,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ് വിേലജ

് ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

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:C2-6085/2021 26-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   മണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദമ.െക േരവതി നിവാസ,നഗരിപറം

പി.ഒ, മണര,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണര വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷമാര, േരവതി നിവാസ,നഗരിപറം പി.ഒ, മണര,പാലകാട

, േബാധിപിച അേപക   മണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2017 -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 ഭാമവിജയം.ബി ഭാര് 53

2 മരതിരാജ.ബി മകന 28

3 ശീരാം.ബി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത മണി ശിവന ഭാര് 53

2 പജ.െക.ശിവന മകള 28

3 പനം .െക.ശിവന മകള 23

4 ഹരികഷ.െക.ശിവന മകന 18

5 ലകികടി മാതാവ 79
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷമാര മകന 59

2 േജ്ാതി മകള 49

3 വിേവക (മരണെപട മകെന) മകന 20

14778 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-6486/2021 15-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   മലമഴ ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നലമ ശകി നിലയം, ഗാനി

നഗര,മലമഴ ഡാം പി.ഒ, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലമഴ ഒന് വിേലജില   പേരതയെട ഭാര്യെട/ഭർതാവിെന അമ ശാരദ, ശകി

നിലയം, ഗാനി നഗര,മലമഴ ഡാം പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   മലമഴ ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2021  -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:C2-6763/2021 16-11-2021
 
  പാലകാട  താലകില    പതേശരി  െസനടല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഭാഗ്ം.എന

വി.വി.െക.നഗര,െക.എന.പതര,  കഞിേകാട,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഇ.എസ.എ.എഫില

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതയെട

മകള കാരതിക.എന, വി.വി.െക.നഗര,െക.എന.പതര, കഞിേകാട,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി

െസനടല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2020  -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:C2-6896/2021 25-11-2021
 
  പാലകാട  താലകില    പതപരിയാരംരണ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െവള.െക.എ

െകാളകണാപറ,മടികളങര,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതയെട മകന വാസേദവന, െകാളകണാപറ,

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ.ഡി (മരണെപട മകെന) ഭാര് 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാരതിക.എന മകള 35
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നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021 -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:C2-6888/2021 26-11-2021
 
  പാലകാട താലകില   പതേശരി  െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന.എസ ചീനികല

െഹൗസ,ജവഹര നഗര, പതേശരി.പി.ഒ,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വാടര അേതാറിറി  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പതേശരി  െവസ്  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്

ശാനകമാരി.െക, ചീനികല െഹൗസ,ജവഹര നഗര, പതേശരി.പി.ഒ,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-11-2016  -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:C2-6954/2021 26-11-2021
 
  പാലകാട  താലകില    പതേശരി  െവസ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അജയകമാര.ആര

െഎ.ടി.െഎ.സാഫ ക്ാരേടഴ്,കഞിേകാട  െവസ്,  പതേശരി,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് പീത.െക.ജി, െഎ.ടി.െഎ.സാഫ ക്ാരേടഴ്,കഞിേകാട െവസ്, പതേശരി, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി

െവസ്  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2018  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി മകള 48

2 വാസേദവന മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി.െക ഭാര് 58

2 മേഹഷ മകന 42

3 മഞഷ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീത.െക.ജി ഭാര് 51
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നമര:C2-7002/2021 25-11-2021
 
  പാലകാട താലകില   പതേശരി  െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീലി  മായാപാളം

, പതേശരി,കഞിേകാട, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കിനഫയില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതയെട മകന ആറചാമി, മായാപാളം,

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-1985 -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. 

 

2 അരണകമാര മകന 30

3 അരജന മകന 26

4 സേരാജിനി മാതാവ 83

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആറചാമി മകന 63

2 വളി മകള 65

3 കല്ാണി മകള 52

30th November 2021Revenue Department14781
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