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NOTICE

 
നമര:C2-7974/2021 19-01-2022
 
  പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞനകടി ചളിമട,

കഞിേകാട,  പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   കിനഫ ഓഫീസില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതേശരി  െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  സരസ്തി,  ചളിമട,

കഞിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െസനടല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2021 -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. 

 
നമര:C2-8014/2021 19-01-2022
 
  പാലകാട താലകില   പതേശരി  െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഞപന നായര

വി.വി.േകാേളജ,  കളപാറ,  ചളിമട,  കഞിേകാട,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ മകന

രംഗസ്ാമി, വി.വി.േകാേളജ, കളപാറ, ചളിമട, കഞിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െസനടല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

01-2000  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ.എസ മകന 45

2 സരസ്തി.എ ഭാര് 66

3 ഷീന മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രംഗസ്ാമി.എന മകന 64

2 സബമണ്ന.എന മകന 70

3 തളസിയമാള മകള 68

4 ആറമഖന.എന.എസ മകന 62

5 കഷസ്ാമി നഞപന മകന 60
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നമര:C2-278/2022 19-01-2022
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശിധരന നായര.സി.ആര

 സനീഷ വില, ൈപമറി െഹലത് െസനറിന സമീപം, പളിംേചാട, കഞിേകാട, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്

ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര്  സേലാചന.എം.വി,  സനീഷ വില,  ൈപമറി  െഹലത് െസനറിന സമീപം,  പളിംേചാട,  കഞിേകാട,

പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െസനടല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021 -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:C2-173/2022 19-01-2022
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭഗീരഥിഅമ ചാമകാലയില

  െഹൗസ, ഞാറേകാട,  േനാചിപളി,  പതപരിയാരം,  പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പഞായത് വകപ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരം ഒന് വിേലജില   പേരതയെട

മകന േവണേഗാപാലന.എം, ചാമകാലയില െഹൗസ, ഞാറേകാട, േനാചിപളി, പതപരിയാരം, പാലകാട, േബാധിപിച

അേപക   പതപരിയാരം ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-2018 -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:C2-8013/2021 19-01-2022
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ.വി താഴെത വീട,

സരഗശകി സീറ്, ചളിമട, കഞിേകാട, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കിനഫ ഓഫീസ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ മകന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന.എം.വി ഭാര് 67

2 സനീഷ.സി.എസ മകന 37

3 സ്പ.സി.എസ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േവണേഗാപാലന.എം മകന 59

2 വിജയന മകന 63

3 സശീല.സി മകള 55

4 മരളീധരന നായര മകന 54

5 അജിത കമാര.എം മകന 53
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കഷനകടി,  താഴെത വീട,  സരഗശകി സീറ്,  ചളിമട,  കഞിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി

െസനടല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2021  -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:C2-8011/2021 19-01-2022
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആേരാഗ്സ്ാമി മണലകാട

,  െകായാമരകാട,  കഞിേകാട,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   കിനഫ ഓഫീസില  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ മകന

ആനണി, മണലകാട, െകായാമരകാട, കഞിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െസനടല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

07-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-7984/2021 21-01-2022
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരന.എ പാലെപാറ

െഹൗസ,  മടികളങര,  പതപരിയാരം,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െക.എസ.ഇ.ബി  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതപരിയാരംരണ്  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്

അംബജാകി.വി, പാലെപാറ െഹൗസ, മടികളങര, പതപരിയാരം, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷനകടി മകന 46

2 സേരാജിനി ഭാര് 75

3 സിേലാമണി എന സേരാജിനി മകള 60

4 ഉഷാറാണി മകള 58

5 ഗിരിജ മകള 55

6 േബബി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനണി.എ മകന 39

2 അലേഫാണസ മകള 48

3 ജപമാലേമരി മകള 46

4 ജസിന മകള 35

5 ഫാതിമ മകള 31
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ടിയാന    08-10-1991  -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:C2-7586/2021 31-12-2021
 
 പാലകാട താലകില   മലമഴ രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷദാസ.വി െചമനകാട െഹൗസ,

െകാേടകാട,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആര.ടി.ഒ  യില  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലമഴ രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന.സി, െചമനകാട െഹൗസ,

െകാേടകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   മലമഴ രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021  -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:C2-7991/2021 17-01-2022
 
  പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവന നായര.വി

സരസ.എച് നഗര, െവലഫയര േകാളനി, കേലകളങര, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െറയിലേവ ഓഫീസില

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതനെറ

മകള രമാേഗാപാലകഷന, സരസ.എച് നഗര, െവലഫയര േകാളനി, കേലകളങര, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക

പതപരിയാരംരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബജാകി.വി ഭാര് 71

2 േഗാപകമാര മകന 51

3 ഗിരിജ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന.ബി ഭാര് 45

2 കിരണദാസ.െക മകന 24

3 കീരതന.െക മകള 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമാ േഗാപാലകഷന മകള 61
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2 ഗീത.എസ മകള 58

3 ജയചനന.ആര മകന 57

4 േസഹപകാശ (പേരതനായ മകെന) മകള 33

5 വിഷപകാശ (പേരതനായ മകെന) മകന 30
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-8008/2021 07-02-2022
 
  പാലകാട താലകില   പതേശരി  െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേനാണി സ്ാമി

െകാങനത്  വീട,  െക.എന.പതര,  കഞിേകാട,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   കിനപ ഓഫീസില

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ

മകള നിത്.എ, െകാങനത് വീട, െക.എന.പതര, കഞിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െസനടല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-02-2002  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിത്.എ മകള 33

2 മാരടിന.എ മകന 32

3 റാേഫല സന്ാഗ മകന 29
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 തിരതല വിജാപനം

സി2-2020/5868/9/500                                                                 തീയതി.08/02/2022

     16/02/2021      തീയതിയിെല േകരള ഗസറ് നമര 7   വാലയം 10   ഭാഗം 3  ല 
       കമീഷണേററ് ഓഫ് ലാന് റവനയ വിഭാഗതില േപജ് നമര 1259  ല 

സി2-2020/5868/9/500      നമര പരസയതില അനനരാവകാശികളില പേരതെന 
         ഭാരയയെട േപര് ഫാതിമാ ബീവി എനതിന പകരം പാതമാ ബീവി എന് തിരതി 

വായിേകണതാണ്.

                                                                                                                      

                                                                                                                     ഒപ്

                                                                                                                തഹസിലദാര

താലകാഫീസ്

പാലകാട്
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