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NOTICE

 
നമര:C2-7008/2021 25-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   യാകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലന.സി കകാട് െഹൗസ,

ശാസ നഗര,െവസ് യാകര, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   യാകര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷലത, കകാട് െഹൗസ,ശാസ നഗര,

െവസ് യാകര, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   യാകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021  -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:C2-6086/2021 26-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   മരതേറാഡ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീര.പി.എസ ബിനഷാദിയ

മനസില,പതിഭ നഗര, 1/39, കനതരേമട പി.ഒ, കലമണപം, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആര.ടി.ഒ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മരതേറാഡ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഷിബില ബഷീര, ബിനഷാദിയ മനസില,പതിഭ നഗര, 1/39, കനതരേമട പി.ഒ, കലമണപം, പാലകാട, േബാധിപിച

അേപക   മരതേറാഡ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:C2-6091/2021 29-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷലത.െക ഭാര് 53

2 െസൗമ്.െക.വി മകള 33

3 സനീപ.െക.വി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബില ബഷീര ഭാര് 49

2 ബിനഷാദ. പി.ബി മകന 27

3 ഷാദിയ.പി.ബി മകള 16
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 പാലകാട താലകില   യാകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആറമഖന.െക ബിന നിവാസ,നിയര

സിവില േസഷന, കേലകാട,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപനഷന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   യാകര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തത.പി, ബിന നിവാസ,നിയര സിവില

േസഷന, കേലകാട,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   യാകര  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 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:C2-6088/2021 29-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.സി.സനന തീരതം, േകരാ

ഗാരഡന,പതേശരി,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകള െക.പി.ജലജ, തീരതം, േകരാ

ഗാരഡന,പതേശരി, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021 -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. 

 
നമര:C2-6840/2021 25-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   മരതേറാഡ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീലത.എസ വനാവന, 14/777,

പടിഞാേറ  െചമേലാട,ചന  നഗര  പി.ഒ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മരതേറാഡ  വിേലജില   പേരതയെട മകള േഡാ.ലകി

തീരത.എസ, വനാവന, 14/777,പടിഞാേറ െചമേലാട,ചന നഗര പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   മരതേറാഡ

്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-02-2021  -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 തത.പി ഭാര് 76

2 ബിന.െക മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക.പി.ജലജ മകള 53

07th December 2021Revenue Department15861
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നമര:C2-3725/2021 29-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   എലപളി രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.സി.സേദവന വെടകാടകളം

,  പളേതരി  പി.ഒ,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അനനരാവകാശ  സരടിഫികറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എലപളി  രണ്   വിേലജില    പേരതനെറ  മകന

പി.എസ.ബിജ, വെടകാടകളം, പളേതരി പി.ഒ,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   എലപളി രണ്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2009 -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. 

 
നമര:C2-5533/2021 23-09-2021
 
  പാലകാട താലകില   െപരെവമ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാറക്.എ േറാസ ലാന്,  

െകാടവായര  േറാഡ,  തണിേശരി  പി.ഒ,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആര.ടി.ഒ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരെവമ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹാതണ, േറാസ

ലാന്,  െകാടവായര േറാഡ,  തണിേശരി  പി.ഒ,പാലകാട,  േബാധിപിച അേപക   െപരെവമ്   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021 -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:C2-6852/2021 26-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഡാ.ലകി തീരത.എസ മകള 28

2 ആര.രാധാകഷപിള ഭരതാവ 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക.രതവലി ഭാര് 67

2 പി.എസ.ബിജ മകന 46

3 പി.എസ.ഷ്ംലിന മകന 38

4 െക.എസ.അനിരദ് (മരണെപട മകളെട) മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാതണ ഭാര് 51

2 ഷാനിയ.എഫ മകള 32
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 പാലകാട താലകില   പറളി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രന പടിഞാകര െഹൗസ,

േതനര, പറളി, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പറളി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയഭാമ, പടിഞാകര െഹൗസ,േതനര, പറളി, പാലകാട,

േബാധിപിച അേപക   പറളി ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021 -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:C2-7007/2021 26-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   മണര ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ.സി.സി പനംകനില വീട,

ൈമലംപളി,  നാമളിപര പി.ഒ,മണര, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക.എസ.ഇ.ബി ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണര ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നബീസ,

പനംകനില വീട,ൈമലംപളി, നാമളിപര പി.ഒ,മണര, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   മണര ഒന് വിേലജ ഓഫീസര

  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2021 -

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:C2-7001/2021 25-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   മണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന വലിയകാടില വീട,മണര െവസ്,

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

സർടിഫികറിനായി   മണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമണി, വലിയകാടില വീട,മണര െവസ്, പി.ഒ, മണര,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയഭാമ.ടി.െക ഭാര് 62

2 ലത.ഇ.പി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ ഭാര് 66

2 അബള റസാക മകന 45

3 അകബര.എം.എച് മകന 43

4 അബാസ മകന 36

5 അഷറഫ എം.എച് മകന 35

6 അബള കരീം.എം.എച് മകന 34
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് 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 ഭാര് 47

2 ചിന മാതാവ 81

3 അനഷ.വി.ആര മകള 26

4 അജിത്.വി.ആര മകന 25

5 അനജ വി.ആര മകള 21
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-7171/2021 03-12-2021
 
  പാലകാട  താലകില   യാകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െശലവരാജ 31/666,  അഖില

നിവാസ,ഹരിത നഗര, നറണി, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   യാകര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭ.ജി, 31/666, അഖില നിവാസ,ഹരിത

നഗര, നറണി, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   യാകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021  -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:C2-7120/2021 02-12-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട മന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ റാഫി (മഹമദ റാബി

) ൈബതല ബരക, പതര േറാഡ,െകാപം, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആര.ടി.ഒ. ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട മന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നസീറ റാഫി,

ൈബതല ബരക, പതര േറാഡ,െകാപം,  പാലകാട,  േബാധിപിച അേപക   പാലകാട മന്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021 -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:C2-6770/2021 01-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ.ജി ഭാര് 47

2 അഖിേലഷ.എസ മകന 23

3 രപശീ ആര.എസ മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീറ റാഫി ഭാര് 49

2 മഹമദ ഫഹദ മകന 25

3 െഫരസില ഫാതിമ മകള 22

4 നബീസ മാതാവ 85
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 പാലകാട താലകില   പാലകാട മന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.രാമനകടി പാരിജാതം, ഗാരഡന

  അവനയ,മണപളികാവ,  കനതരേമട,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട മന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയ

രാമനകടി, പാരിജാതം, ഗാരഡന അവനയ,മണപളികാവ, കനതരേമട,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട മന

് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-06-2021  -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:C2-7127/2021 02-12-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനന രാം നഗര,വടകന

റ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാലകാട ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമലം, രാം നഗര,വടകനറ, പാലകാട, േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021 -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. 

 
നമര:C2-6103/2021 02-12-2021
 
 പാലകാട താലകില   അകേതതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനന.സി െചറങാട്കാവ,

അകേതതറ, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അകേതതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയകമാരി.സി, െചറങാട്കാവ,അകേതതറ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയ രാമനകടി ഭാര് 68

2 സ്പ രേമഷ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലം.ബി ഭാര് 64

2 ഹരിേകഷ.ആര മകന 49

3 മിനി.ആര മകള 47

4 പദീഷ.ആര മകന 44
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-6109/2021 02-12-2021
 
  പാലകാട  താലകില    അകേതതറ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക.തത 7/49,  ലതാ

നിവാസ,ആണിമഠം, കടകാംകനം,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അകേതതറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ആര.രവി, 7/49, ലതാ നിവാസ,

ആണിമഠം, കടകാംകനം,പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   അകേതതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2018 -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:C2-6111/2021 03-12-2021
 
 പാലകാട താലകില   പിരായിരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവനാരായണന എേളടത് മന,

െനലിപറമ്,പിരായിരി,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിരായിരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ, എേളടത് മന, െനലിപറമ്,

പിരായിരി, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പിരായിരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ  നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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 വിജയകമാരി.സി ഭാര് 41

2 അഭിജിത്.സി മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആര.രവി മകന 57

2 ആര.ഗീത മകള 51

3 ആര.ലത മകള 49

4 ആര.േബബി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഭാര് 46

2 ശാരദ മാതാവ 76

3 നകലന മകന 16

4 ആര് മകള 20
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-7003/2021 27-11-2021
 
 പാലകാട താലകില   മലമഴ ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഴനിചാമി M 28 A, ഇറിേഗഷന

ക്ാരേടഴ്,മലമഴ  ഡാം,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആശിത  നിയമനതിെന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലമഴ ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െശലവി, M 28 A,

ഇറിേഗഷന ക്ാരേടഴ്,മലമഴ ഡാം, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   മലമഴ ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021  -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:C2-7053/2021 01-12-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശകിേവല സഭാഷ നിവാസ,

കാളാണിതറ,പതേശരി,  പാലരകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വാടര  അേതാറിറിയില  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാഗലകി,

സഭാഷ നിവാസ, കാളാണിതറ,പതേശരി, പാലരകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െവസ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2019 -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:C2-7071/2021 02-12-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകണന അതാണിപറമ്,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െശലവി ഭാര് 53

2 സേരഷ കമാര മകന 35

3 രേമഷ കമാര മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാഗലകി ഭാര് 51

2 രാധിക മകള 29

3 സഭാഷ ചനന.എസ മകന 25
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ഒലവേകാട, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െറയിലേവ ഓഫീസില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള അംബിക, അതാണിപറമ്,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2001 -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:C2-7059/2021 02-12-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി ഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അതതരാജ.ജി മംഗലതാര

െഹൗസ,അടപളം,  പാമാംപളം,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാടതിയില  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതേശരി  ഈസ്  വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ

അേനാണിയമാള, മംഗലതാര െഹൗസ,അടപളം, പാമാംപളം, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി ഈസ്

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. 

 
നമര:C2-7056/2021 03-12-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിലകമാര കതാന പഴ,

കാവിലപാട,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകാടതി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സന്, കതാന പഴ, കാവിലപാട,പാലകാട,

േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-05-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബജം മകള 52

2 അംബിക മകള 51

3 വിേനാദ കമാര മകന 44

4 വിനയ കമാര മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേനാണിയമാള മാതാവ 54

2 സബിന െബനി.ജി സേഹാദരൻ 33

3 അരണ.ജി സേഹാദരൻ 31
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-7064/2021 03-12-2021
 
  പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയശീ.എ.െക ഭഗവതി

നഗര,ഇനഡസിയല  എേസറ്  പി.ഒ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

േവലായധന, ഭഗവതി നഗര,ഇനഡസിയല എേസറ് പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-7057/2021 03-12-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരന.പി.എം കനത്

വീട,പനിയംപാടം, മടികളങര,പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േസഹലത, കനത് വീട,

പനിയംപാടം,  മടികളങര,പാലകാട,  േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021  -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:C2-7050/2021 03-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സന്.ആര ഭാര് 27

2 അനന കഷന.എസ മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവലായധന ഭരതാവ 68

2 വിജിത്.സി.വി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസഹലത.െക.വി ഭാര് 56

2 അനപ.പി.എസ മകന 34

3 അനപമ.പി.എസ മകള 33
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  പാലകാട താലകില   പതപരിയാരം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി പാറകല

െഹൗസ,വളിേകാട, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സരവീസ െപനഷെന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരം ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹാജറമ, പാറകല െഹൗസ,

വളിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരം ഒന് 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 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:C2-6926/2021 03-12-2021
 
  പാലകാട താലകില   പതേശരി ഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമാണിക്ം പാമപാറ,

വാളയാര  ഡാം,  പതേശരി,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പഞായത്  വകപില  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി ഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജയനി,

പാമപാറ, വാളയാര ഡാം, പതേശരി, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി ഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-12-2012  -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:C2-7052/2021 03-12-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗിണി മരളിക. ഗാനി

നഗര,പതപരിയാരം,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി എം.മാലതി, മരളിക. ഗാനി

നഗര,പതപരിയാരം, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2021 -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹാജറമ ഭാര് 61

2 അബള കരീം മകന 48

3 അബള മതലീഫ മകന 46

4 ഷാഹല ഹമീദ മകള 45

5 സീനത് മകള 38

6 റംലത് മകള 36

7 റഷീദ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയനി മകള 54

2 ദൈര മകന 48
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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:C2-7055/2021 02-12-2021
 
  പാലകാട താലകില   പതേശരി  ഈസ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കതിരേവല പലമാറ,

ചനാപരം,വാളയാര,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പഞായത്  വകപില  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതേശരി  ഈസ്  വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ

സബതാള, പലമാറ, ചനാപരം,വാളയാര, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി ഈസ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2019 -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 എം.മാലതി സേഹാദരി 71

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബതാള മാതാവ 58
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-6889/2021 04-12-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി ഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാരന.ആര വിനായകന

 േകാവില സീറ്,ചനാപരം,  വാളയാര, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മരണാനനര ആനകല്ങളെട

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി ഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് പസന.എം, വിനായകന േകാവില സീറ്,ചനാപരം, വാളയാര, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി ഈസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ.

 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:C2-6894/2021 04-12-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.പി.രവീനനാഥ സര് കിരണ

, മരളി,ഇനഡസിയല എേസററ,പതപരിയാരം, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക.എസ.ഇ.ബി ആവശ്തിന

ു  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഓമന.വി,

സര് കിരണ, മരളി,ഇനഡസിയല എേസററ,പതപരിയാരം, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ് വിേലജ

് ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

04-08-2011 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസന.എം ഭാര് 45

2 പശാനി.എസ മകള 18

3 പസി.എസ മകള 15

4 തങമണി മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന.വി ഭാര് 55

2 സമ.ആര മകള 35

3 രാജീവ.ആര മകന 27
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  പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാഭന.െക ചളിമട,

കഞിേകാട,പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഐ.സി.ഡി.എസ ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശിവരാജന.െക, ചളിമട,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവരാജന.െക ഭരതാവ 61

2 അഞിത.എസ മകള 28

3 അനപ .എസ മകന 30

07th December 2021Revenue Department15875
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