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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.2.2021/9766/9/400 11-01-2022
 
  ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പനമറകളതില ബാലകഷന

 കഷഗീതം. കണിയംപറം േപാസ്, ഒറപാലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഒറപാലം-1  വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേവക

ബാലകഷന, കഷഗീതം, കണിയംപറം േപാസ്, ഒറപാലം, േബാധിപിച അേപക   ഒറപാലം-1 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-11-2015  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ജീവിചിരിപില 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:സി.2.2021/9349/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   അമലപാറ-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനില വി ആര ട/ഠ. രവി വി ആര

 വലിയകാടില വീട, േവങേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എം എ സി ടി േകാടതിയില ഹാജരാകനതിന േവണി

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലപാറ-1 വിേലജില   പേരതനെറ

മാതാവ പഷലത പി െക, വലിയകാടില വീട, മണര (െവസ്) േപാസ്,, േബാധിപിച അേപക   അമലപാറ-1 വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  ബാധകമല 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:സി.2.2021/5258/9/400 25-01-2022
 
  ഒറപാലം  താലകില   അമലപാറ-2  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള നാസര.  സി.  പി.

െചറിയംപറം  െഹൗസ,ചനങാട  േപാസ്,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലപാറ-2 വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഹറനീസ.

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിേവക ബാലകഷന മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷലത പി െക മാതാവ 45
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സി., െചറിയംപറം െഹൗസ,ചനങാട േപാസ്,,  േബാധിപിച അേപക   അമലപാറ-2 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ജീവിചിരിപില 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഹറനീസ. സി. ഭാര് 37

2 നാഫിയ സിരിന മകള 18

3 ഫാതിമ സിരിന. സി. പി. മകള 14

4 ഫിദ സിരിന. സി. പി. മകള 11
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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.2.2021/9350/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   അമലപാറ-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമകമാര. എം. ആര. പാലയില

െഹൗസ,  െചറമണേശരി,  അമലപാറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലപാറ-1 വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരഷ േമാള.

െക, കാരത് വീട, അലനൂര േപാസ്, േബാധിപിച അേപക   അമലപാറ-1 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവക

ാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ബാധകമല

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:സി.2.2021/9461/9/400 11-01-2022
 
  ഒറപാലം  താലകില    െഷാരണര-2  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആറമഖന.  എം.  സി.

മണതനമാരില  വീട,  പരതിപ,  െഷാരണര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െഷാരണര  നഗരസഭയില

ഹാജരാകനതിന  േവണി  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവമണതനമാരില  വീട,  പരതിപ,

െഷാരണരകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണര-2 വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരണ. എം. എ., മണതനമാരില

വീട, പരതിപ, െഷാരണര, േബാധിപിച അേപക   െഷാരണര-2 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജീവിചിരിപില 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:സി.2.2021/9460/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണര-2 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരന.. പി. പതനപരയല വീട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േരഷ േമാള. െക. ഭാര് 32

2 നിരമല മാതാവ 68

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േകാമളവലി. എം. സി. ഭാര് 51

2 അരണ. എം. എ. മകന 27

3 വരണ. എം. എ. മകന 25
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,  പരതിപ, െഷാരണര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നഗരസഭയില ഹാജരാകനതിന േവണി ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണര-2 വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി,

പതനപരയല വീട, പരതിപ, െഷാരണര, േബാധിപിച അേപക   െഷാരണര-2 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ജീവിചിരിപില 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:സി.2.2021/9458/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണര-2 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനന പളികപറമില വീട,

പരതിപ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നഗരസഭയില ഹാജരാകനതിന േവണി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െഷാരണര-2 വിേലജില   പേരതനെറ മകന രതീഷ,  പളികപറമില വീട,

പരതിപ, േബാധിപിച അേപക   െഷാരണര-2 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-1995 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജീവിചിരിപില 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:സി.2.2021/9456/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണര-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷന. െക. കനത് വീട,

ഗേണശഗിരി േപാസ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െഷാരണര നഗരസഭയില ഹാജരാകനതിന േവണി ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണര-1 വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഗിണി. െക.,

കനത് വീട, ഗേണശഗിരി േപാസ്, േബാധിപിച അേപക   െഷാരണര-1 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജീവിചിരിപില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 73

2 സത്ഭാമ മകള 53

3 മരളീധരന മകന 50

4 ലളിത മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലം ഭാര് 62

2 രതീഷ മകന 42

3 രതികല മകള 41

4 രാധിക മകള 39

5 രമ് മകള 37
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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:സി.2.2021/9454/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   ശീകഷപരം-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. രാമകഷന നായര കാകേശരി

(വീട),  ശീകഷപരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശീകഷപരം-1 വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ. എം., കാകേശരി (വീട),

ശീകഷപരം, േബാധിപിച അേപക   ശീകഷപരം-1 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജീവിചിരിപില 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:സി.2.2021/9453/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   ശീകഷപരം-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകികടി. എം. കാകേശരി വീട

, ശീകഷപരം േപാസ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശീകഷപരം-1 വിേലജില   പേരതയെട മകന സേരഷ. എം., കാകേശരി വീട,

ശീകഷപരം േപാസ്, േബാധിപിച അേപക   ശീകഷപരം-1 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-03-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജീവിചിരിപില 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:സി.2.2021/9403/9/400 11-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഗിണി. െക. ഭാര് 55

2 രമ്. െക. മകള 35

3 േരഖ. െക. മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ. എം. മകന 59

2 രാജലകി. എം. മകള 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ. എം. മകന 59

2 രാജലകി. എം. മകള 57
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 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം-2 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാര ആപയില (വീട), പാലപറ

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം-2 വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന. എം., ആപയില (വീട), പാലപറം, േബാധിപിച

അേപക   ഒറപാലം-2 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജീവിചിരിപില 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:സി.2.2021/52/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   തകടീരി-2 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മീനാകി അമ. െക.സി. കരിയാടില

േചാലകില  (വീട),  കറിേകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകടീരി-2 വിേലജില   പേരതയെട മകള പാരവതി. െക.സി.,

കരിയാടില േചാലകില (വീട), കറിേകാട, േബാധിപിച അേപക   തകടീരി-2 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2014 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജീവിചിരിപില

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:സി.2.2021/6135/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   പേകാടകാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശകന @ ചകന കിഴിയപാട് (വീട)

,  കാടകളം  (േപാസ്),  പേകാടകാവ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേകാടകാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകള കാളി,

കിഴിയപാട്  (വീട),  കാടകളം  (േപാസ്),  പേകാടകാവ,  േബാധിപിച അേപക   പേകാടകാവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2004 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന. എം. ഭാര് 44

2 സിനി. എ. മകള 24

3 സിജി. എ. മകള 22

4 കഷ നന. എ. മകന 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാരവതി. െക. സി. മകള 49

2 ശിവരാമന. െക. സി. മകന 45
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.2.2021/8158/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   െവളിേനഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജീവരാജ, അനഗഹ, അടയാപതര,

െവളിേനഴി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളിേനഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതി. വി. ബി., അനഗഹ, അടയാപതര,

െവളിേനഴി, േബാധിപിച അേപക   െവളിേനഴി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ബാധകമല 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:സി.2.2021/9401/9/400 11-01-2022
 
  ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം-2 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന ട/ഠ. േവലായധന

പനികാട് പറമില (വീട), പാലപറം േപാസ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറപാലം-2 വിേലജില   പേരതനെറ മകന മണികണന,

പനികാട്  പറമില (വീട),  പാലപറം േപാസ്,  േബാധിപിച അേപക   ഒറപാലം-2  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-01-1986  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ജീവിചിരിപില 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അകമ മകള 68

2 കാളി മകള 70

3 രാമചനന മകന 56

4 ചിനമ മകള 50

5 െക.സി. കാളി  (മരിച മകന കഞീരയെട ഭാര്) - 66

6 രാമകഷന  (മരിച മകന കഞീരയെട മകന) - 52

7 മണികണന (മരിച മകന കഞീരയെട മകന) - 46

8 രമണി. െക. (മരിച മകന കഞീരയെട മകള) - 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതി. വി. ബി. ഭാര് 51

2 പാരവതി. െജ. മകള 11

3 സേരാജിനി അമ മാതാവ 89
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നമര:സി.2.2021/9581/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   അനങനടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമനകടി, മലയില (വീട), പനമണ

ണ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അനങനടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന, മലയില (വീട), പനമണ, േബാധിപിച അേപക

അനങനടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജീവിചിരിപില 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:സി.2.2021/9738/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   വാണിയംകളം-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവി അമ. െക., പറമില

കാടിരി (വീട), പനയര േപാസ്, വാണിയംകളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാണിയംകളം-1  വിേലജില   പേരതയെട മകന കഷന

നായര, പറമില കാടിരി (വീട), പനയര േപാസ്, വാണിയംകളം, േബാധിപിച അേപക   വാണിയംകളം-1  വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2002 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   ജീവിചിരിപില  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദവയാനി മകള 56

2 കഷേവണി മകള 55

3 ലത മകള 47

4 വിജയലകി മകള 45

5 മണികണന മകന 42

6 അംബിക മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 75

2 ഷാജി. എം. മകള 49

3 സീതള. എം. മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷന നായര മകന 79
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നമര:സി.2.2021/9729/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   തകടീരി-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി. കഷദാസ മാതകപ, തകടീരി േപാസ്

,  തകടീരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകടീരി-1 വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതിനി. െക., മാതകപ, തകടീരി േപാസ്,

തകടീരി, േബാധിപിച അേപക   തകടീരി-1 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-07-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജീവിചിരിപില 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:സി.2.2021/9702/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണര-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികണന. എം. വി. മതകറശി

വളപില,  കലിപാടം,  െഷാരണര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണര-1 വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഷീല. ടി. െക.,

മതകറശി വളപില, കലിപാടം,  െഷാരണര, േബാധിപിച അേപക   െഷാരണര-1  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ബാധകമല 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:സി.2.2021/9701/9/400 11-01-2022
 
  ഒറപാലം താലകില   െഷാരണര-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. കരണാകരന സാധന

, ചഡവാലതര, െഷാരണര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണര-1 വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി. ചനിക, സാധന, ചഡവാലതര,

െഷാരണര, േബാധിപിച അേപക   െഷാരണര-1 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതിനി. െക. ഭാര് 59

2 ഐശ്ര്ദാസ മകള 36

3 ആനനകല. െക. മകള 34

4 അമിളികല. െക. മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല. ടി. െക. മാതാവ 58
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.2.2021/9700/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണര-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരത്ായനി ആണികന് പറമില

  (വീട),  കലിപാടം,  െഷാരണര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണര-1 വിേലജില   പേരതയെട മകന ജയകഷന. എ.

പി.,  ആണികന് പറമില (വീട),  കലിപാടം,  െഷാരണര, േബാധിപിച അേപക   െഷാരണര-1  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ജീവിചിരിപില 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:സി.2.2021/9699/9/400 11-01-2022
 
  ഒറപാലം താലകില   െഷാരണര-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി വളയംെതാടി  വീട,

കവളപാറ, െഷാരണര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണര-1 വിേലജില   പേരതയെട മകന േവണേഗാപാലന, വളയംെതാടി വീട,

കവളപാറ, െഷാരണര, േബാധിപിച അേപക   െഷാരണര-1 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജീവിചിരിപില 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി. ചനിക ഭാര് 80

2 സനില. പി. മകന 48

3 അനില. പി. മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷന. എ. പി. മകന 57

2 വാസേദവന. എ. പി. മകന 53

3 ജയകഷന. എ. പി. മകന 49

4 ജയനി. എ. പി. മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േവണേഗാപാലന മകന 51
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നമര:സി.2.2021/9698/9/400 11-01-2022
 
  ഒറപാലം താലകില   െഷാരണര-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളി കളതിലകനത് വീട

,  ചഡവാലതര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണര-1 വിേലജില   പേരതയെട മകന ഭാസരന, കളതിലകനത് വീട,

ചഡവാലതര, േബാധിപിച അേപക   െഷാരണര-1 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജീവിചിരിപില 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:സി.2.2021/9628/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   ശീകഷപരം-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. എം. നാരായണന നമതിരി

പാവടി മന, ശീകഷപരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശീകഷപരം-1 വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ. എം. പി., പാവടി മന, ശീകഷപരം,

േബാധിപിച അേപക   ശീകഷപരം-1 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജീവിചിരിപില 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:സി.2.2021/9575/9/400 11-01-2022
 
 ഒറപാലം താലകില   െഷാരണര-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണന. എം. സി. മാരിയെതാടി വീട

, മണമക, െഷാരണര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െഷാരണര-1 വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി. െക. ടി., മാരിയെതാടി വീട,

മണമക, െഷാരണര, േബാധിപിച അേപക   െഷാരണര-1 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ജീവിചിരിപില അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഭാകരന മകന 56

2 ഭാസരന മകന 54

3 േദവയാനി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ. എം. പി. ഭാര് 69

2 കഷകമാര. പി. എന. മകന 40

3 രാംകമാര. പി. എന. മകന 35
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി. െക. ടി. ഭാര് 55

2 ജിഷ. എം. സി. മകള 35

3 ജിേനഷ. എം. സി. മകന 32
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