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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ടി എല െക പി.െക ഡി 5577/2021 സി2 15-09-2021
 
  പാലകാട താലകില   പതേശരി  െവസ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനമണി സര്ംെപാറ,

കഞിേകാട,  പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ലാന്   അക്ിസിഷന ഓഫീസ, പാലകാട ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന െക െക

നടരാജന, സര്ംെപാറ, കഞിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2010  -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:5880/2021 സി2 ടി എല െക പി െകഡി 08-06-2021
 
 പാലകാട താലകില   പറളി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദ വടകമറി വീട, കിണാവല

ൂര  പി.ഒ,  പറളി  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാടതി  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറളി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ അമ ശീനിവാസന, വടകമറി വീട, കിണാവൂര

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2014  -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:5532/2021 c2 23-09-2021
 
 പാലകാട താലകില   യാകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക ഷണമഖന എരമകാര സടീറ്,

സിറി  പി.ഒ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ലാന്  ്ക്ിസിഷന  ഓഫീസ  പാലകാട  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   യാകര  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജാത, എരമകാര

സടീറ്, സിറി പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   യാകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െക നടരാജന മകന 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കനകം െക എന അമ 67
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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 സജാത ഭാര് 58

2 ഷീജ െക എസ മകള 32

3 റീജ െക എസ മകള 26

09th November 2021Revenue Department11409
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2-5240/2021 13-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   മലമഴ ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ചാേതലൻ  IX/92,മനകാട

മലമഴ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഫാമിലി െപൻഷന ഹാജരാകന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലമഴ ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള സനിത സി , , േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021  -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:സി2-3227/2021 13-10-2021
 
 പാലകാട താലകില   അകേതതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എം സത്നാഥ േമേനാൻ

ശരത സദൻ അർചന േകാളനി അകേതതറ പാലകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അകേതതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

സബിത എ , , േബാധിപിച അേപക   അകേതതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽകമാർ സി മകന 49

2 സനിത സി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബിത എ ഭാര് 36

2 േശയസ് സത്നാഥ േമേനാൻ മകന 7
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