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NOTICE

 
:സി 2-2021/4136/9/400 23-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ചളവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനപസാദ െക െക  കിഴേകകഞിരത്

(േഗാകലം)  മണേകാടകറിശി     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചളവറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന പി ടി , , േബാധിപിച അേപക   ചളവറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-08-2017  -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. 

 
:സി2-2021/2368/9/400 23-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െലകിടിേപരര രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രവികമാർ  പഷവില

അകലർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െലകിടിേപരര രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാഹൽ പാറപത് , , േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2021  -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. 

 
:സി2-2021/5971/9/400 23-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   അമലപാറ രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണികടി w/o വാരിജാകൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന പി ടി ഭാര് 41

2 അമത നായർ മകള 17

3 പി ടി ഗായതി പസാദ മകള 14

4 ആനനവലിയമ അമ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരാ േദവി ഭാര് 53

2 രാഹൽ പാറപത് മകന 31
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പി  വാരിജ നിലയം അമലപാറ േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അമലപാറ രണ്  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വാരിജാകൻ പി  ,  ,

േബാധിപിച അേപക   അമലപാറ 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 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. 

 
:സി2-2021/5998/9/400 23-09-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   െഷാരണര ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക പതലത  കഷ

േചാണാട്  വീട  േകാൺെവന്  േറാഡ  െഷാർണർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണര ഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകള ജയനി സി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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. 

 
:സി2-2021/4393/9/400 23-09-2021
 
  ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ പതാവതി  ുതി കിണർ

േറാഡ  േതാടകര  േപാസ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രവി ഇ , , േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വാരിജാകൻ പി ഭരതാവ 76

2 മണികണൻ വി മകന 46

3 രതീഷ വാരിജാകൻ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ സി മകള 55

2 ജയനി സി മകള 48

3 ജയകഷൻ സി മകന 43
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:സി2-2021/5911/9/400 23-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാവതി എം  ചമതകണിൽ വീട

പാലാട്  േറാഡ  ഒറപാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം രണ് വിേലജില   പേരതയെട മകള ജയ സി സി , , േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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. 

 
:സി2-2021/6050/9/400 23-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െനലായ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശങരൻകടി  കരിങതിൽ വീട

െനലായ േപാസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനലായ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സചിത ശങരൻ , , േബാധിപിച അേപക   െനലായ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

12-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ പി ഉണികഷൻ മകന 65

2 ഇ രവി മകന 63

3 ഇ സേരഷ മകന 60

4 ഇ സജാത മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചാനിനി സി സി മകള 51

2 ജയ സി സി മകള 46

3 ജയൻ സി സി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 56

2 സചിത ശങരൻ മകന 39

3 സനിൽ ശങരൻ മകന 36

4 സജിത് ശങരൻ മകന 35

9336 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



Ottapalam  Taluk
Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ kn2˛2021/2372/9/400. 2021 sk]v‰w-_¿ 23.

7˛4˛2020˛se tIcf Kk‰v \º-¿ 14, (hm-eyw-˛IX, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v

dh\yq  hn`m -KØn¬ kn.2/2020/6674/9/400 ^b¬ \º¿ ]c -ky -Øn¬ ]tc -Xs‚

Ah-Im-in-I-fmb {Ia \º¿ 2, 3, 4 F∂n-h-cpsS C\n-jy¬ ‘Fw. Sn.’ F∂p-≈Xv ‘Fw. Un.’
F∂v Xn-cpØnhmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ kn2˛2021/2670/9/400. 2021 sk]v‰w-_¿ 24.

27˛7˛2021˛se tIcf Kk‰v \º-¿ 30 (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 5671-˛¬ {Ia-\-º¿ 10-˛ma-Xmbn {]kn-≤o-I-cn-®- ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬

]tc-Xs‚ Ah-Im-in -I-fn¬ {Ia\º¿ 2˛s‚ t]cv ‘Sn. Fkv. apl-Ω-Z v_-jo¿’ F∂p≈Xv

‘Sn. Fkv. apl-Ω-ZvAjd^v’ F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ kn2˛2020/5593/9/400. 2021 sk]v‰w-_¿ 16.

20˛10˛2020˛se tIcf Kk‰v \º-¿ 41, (hm-eyw-˛IX, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

hn`m-KØn¬ 7224-˛mw t]Pn¬ {Ia-\-º¿ 5˛mw- a-Xmbn {]kn≤o-I-cn-®- ta¬ \º¿ ]c-ky-Øn¬

]tc-Xs‚ acW XobXn ‘3˛10-˛2019’ F∂p≈Xv ‘3˛4-˛2019’ F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
H‰∏mew. Xl-io¬Zm¿.
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-6049/9/400/2021 23-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   െവളിേനഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി രാജനനിനി w/o ടി രാമൻകടി  രാജ

വിഹാർ െവളിേനഴി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ ടി  രാമൻകടി  േബാധിപിച  അേപക   െവളിേനഴി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട 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. 

 
:സി2-5984/9/400/2021 23-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ചളവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ  കിഴേകപാട് വീട

ചളവറ   എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള സവിത സി േബാധിപിച അേപക   ചളവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന ഒരാൾ 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. 

 
:സി2-5672/9/400/2021 23-09-2021
 
  ഒറപാലം  താലകില   അനങനടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ  മണകൽ മന

അമലവടം പനമണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന പരേമശ്രൻ േബാധിപിച അേപക   അനങനടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി രാമൻകടി ഭരതാവ 83

2 ടി ആർ രാേജഷ മകന 47

3 ടി ആർ രശി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സവിത സി മകള 39
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 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 പരേമശ്രൻ മകന 28

2 ശീേദവി ഭാര് 58
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