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NOTICE

 
:സി2-10611/2020  14-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രേമശ  പി െക ചള,

എടപകളം പി ഒ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകാടതിയിൽ ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ അമ സനരി ജി േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

02-2020-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-3450/2021 10-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസനാമരാകൻ  മചാനംകളം,

ഇരടയാൽ, െകാടമ് പി ഒ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് പസനകമാരി െക സി േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-02-2021-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. 

 
:സി2-4714/2021 26-08-2021
 
  പാലകാട താലകില   അകേതതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ െക ബാലൻ  ൈചതം

വിദ്ാനഗർ നമർ2 കേലകളങര പി ഒ നിയർ േപാലീസ േസഷൻ പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനരി അമ 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി െക സി ഭാര് 57

2 വികം ചന് എം എസ മകന 35

3 വിപിൻ എം എസ മകന 28

4 വിനയ എം എസ മകന 28

5 തങം അമ 87
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ഹാജരാകന  ആവശ്തിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  േശാഭന േബാധിപിച

അേപക    ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന  06-02-2021-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. 

 
:സി2-5129/2021 07-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി േകശവേമേനാൻ  ജാനക

ി സനേരഷ 1/880 അർചന  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി സനേരഷ  േബാധിപിച അേപക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-12-2020-ൽ  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. 

 
:സി2-5134/2021 14-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവൻ  േകശവസദനം

അതാണിപറമ് ഒലവേകാട പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എസ ആർ ഒ-യിൽ  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് സത്ഭാമ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-07-2019-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 സി േശാഭന ഭാര് 58

2 പശാന്കമാർ ബി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി സനേരഷ ഭാര് 72

2 വിജ സനേരഷ മകന 51

3 സജ സനേരഷ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ ഭാര് 60

2 േഗാകൽദാസൻ െക മകന 49

3 ഷീബ െക മകള 42
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:സി2-5258/2021 07-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   െപാലപളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ചകപാണി  ആനേകാട ഹൗസ

് അതിേകാട െപാൽപളി പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  BSNL-ൽ ഹാജരാകന   ആവശ്തിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് െക ബി വതല േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2020-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. 

 
:സി2-5423/2021 14-09-2021
 
  പാലകാട താലകില   അകേതതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബജാകി ഇ  ശീറാം

െതേകതറ അകേതതറ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിനായി

പേരതയെട മകന ഇ കഷകമാർ േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2020-ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

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. 

 
:സി2-5444/2021 15-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   മങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മസതഫ  പിലാെതാടി ഹൗസ

്  ആർ എസ േറാഡ മങര പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരകന ആവശ്തിനായി

പേരതനെറ ഭാര് റഹിയാന എ േബാധിപിച അേപക  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021-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

4 രതീഷ െക മകന 38

5 ഷീജ െക മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ബി വതല ഭാര് 73

2 അരണ അേശാക മകള 56

3 അനിൽകമാർ എ സി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ കഷകമാർ മകന 44

2 ഇ ശീപാർവതി മകള 40
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-5445/2021 15-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കണയൻ  പീേകാട്

മിൽമേകാളനി കഞിേകാട െവസ് പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകന ആവശ്തിനായി

പേരതനെറ മകള അനിത െക േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021-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. 

 
:സി2-5448/2021 16-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീഷ െക ഇ  21/685 കൽമണപ

ം പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മനിസിപാലിറിയിൽ ഹാജരകന ആവശ്തിനായി  പേരതയെട മകന

ഇസയിൽ െജ  േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-05-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹിയാന എ ഭാര് 46

2 മർസഖ പി എം മകന 25

3 മർഷിദ പർവിൻ പി എം മകള 24

4 റിയാഫാതിമ എം മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരണ െക മകള 47

2 അനിത െക മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നർജഹാൻ ഭാര് 73

2 സഹീറാ ബാന മകള 51

3 ഇസയിൽ മകന 50

4 േബബി ഷകീല മകള 48

5 െഷയ് ദാവദ മകന 46

6 ബംഷ മകന 44
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