compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in
printing.kerala.gov.in

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI
Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE
ആധികാരികമായി ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY
െചാവ, 2022 െഫ്ബുവരി 08

Tuesday, 08th February 2022
1197 മകരം 25

1943 മാഘം 19

25th Makaram 1197

19th Magha 1943

വാല്ം 11

നമര

Vol. XI

No.

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©
േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA
2022

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

6

5050

KERALA GAZETTE

Part III

____________________________________________________________________________________________________________________________

Palakkad District
Ottappalam Taluk
NOTICE

28-10-2021

നമര:സി2-400/9/6232/2021

ഒറപാലം താലകില പേകാടകാവ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഹരിശങരൻ, പതശീ,
െവളാടെതാടി, മനർേകാട േപാസ് , പേകാടകാവ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് രതവലി വി, േബാധിപിച അേപക
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 09-03-2021 -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
1
രതവലി വി
2
ദീപക വി
3
ദിവ് വി

േപര
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ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
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Palakkad District
Ottappalam Taluk
NOTICE

23-09-2021

നമര:സി 2 -5903/9/400/2021

ഒറപാലം താലകില കടമഴിപറം-2 വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാജേഗാപാലൻ ,തിരവാരത് വീട
് ,ഉമനഴി േപാസ് ,പലാപറ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കടമഴിപറം-2 വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സതീേദവി േബാധിപിച അേപക
കടമഴിപറം-2 വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-12-2020 -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
1
2
3
4

േപര
സതീേദവി
ബാബരാജൻ
േഹമലത
പശാന് കമാർ
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Palakkad District
Ottappalam Taluk
NOTICE

04-02-2022

നമര:സി.2.2022/217/9/400

ഒറപാലം താലകില െചരപളേശരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജാനകി അമ തചനകാട്,
െചരപളേശരി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചരപളേശരി വിേലജില പേരതയെട മകന ശശിധരന നായര, പലരി,
െചരപളേശരി, േബാധിപിച അേപക െചരപളേശരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-01-1997 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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.
കമ നമര
1
ശശിധരന നായര

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
71

07-02-2022

നമര:സി.2.2022/719/9/400

ഒറപാലം താലകില അമലപാറ-2 വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വി. സേരാജിന
ി കരാേതാടിെതേകതില വീട, അമലപാറ േപാസ് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്ങളക്
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അമലപാറ-2 വിേലജില പേരതയെട മകന
െക. ടി. ജയപകാശന, കരാേതാടിെതേകതില വീട, അമലപാറ േപാസ്, േബാധിപിച അേപക അമലപാറ-2 വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 1201-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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.
കമ നമര
1
െക. ടി. രാജേമാഹനന
2
െക. ടി. ജയപകാശന
3
െക. ടി. മലിക

േപര

നമര:സി.2.2022/69/9/400

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകള

വയസ
54
50
45

04-02-2022

ഒറപാലം താലകില ഒറപാലം-2 വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക. പി. േഗാപിനാഥ േമേനാന
അരചന, േതാടകര േപാസ് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഒറപാലം-2 വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് പി. ടി. പങജാകി, അരചന, േതാടകര
േപാസ്, േബാധിപിച അേപക ഒറപാലം-2 വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-11-2020 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
പി. ടി. പങജാകി
അനിത േഗാപിനാഥ േമാേനാന
അരണ േഗാപിനാഥ േമേനാന
അനപ. ജി. എം.

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകന

വയസ
74
50
47
45
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