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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-819/2022 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട മന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയേമാഹന 19/493, കലവാകളം

,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പാലകാട മന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  െസൗദാമിനി,  19/493,  കലവാകളം,  പാലകാട,

േബാധിപിച അേപക   പാലകാട മന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-09-2010  -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:C2-230/2022 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   പാലകാട മന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനന് തരവനാട് ഫാറ് നം.എ.ജ

ി 4,സര്േശാഭ അപാരട്െമന്, ചിരകാട, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കളേകറ് പാലകാട ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലകാട മന് വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ലീല, ഫാറ്

നം.എ.ജി 4,സര്േശാഭ അപാരട്െമന്, ചിരകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പാലകാട മന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -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 െസൗദാമിനി.എ ഭാര് 66

2 ജയസധ.എം.െജ മകള 47

3 ജേയനന.എം.െജ മകന 40

4 ജയ ഗേണഷ.എം.െജ മകന 38

5 ജയരാജന.എം.െജ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല േമാഹന മാതാവ 71
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-8012/2021 07-02-2022
 
  പാലകാട താലകില   കണാടിരണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗിണി.െക പതന വീട,

കടതരതി, യാകര പി.ഒ,  പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണാടിരണ് വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീതാലകി, പതന വീട, കടതരതി,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2021 -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:C2-7999/2021 14-02-2022
 
  പാലകാട  താലകില    െകാടമ്   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െചനാമര  ഒരമന  നഗര,

കലിങല,തിരവാലതര പി.ഒ, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േമാേടാര െവഹികിള വകപില ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടമ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസനകമാരി,

ഒരമന നഗര, കലിങല,തിരവാലതര പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   െകാടമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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 വതല മകള 68

2 ഗീതാലകി മകള 62

3 ദിനശന മകന 61

4 കണന മകന 57

5 ജഗദിഷ ബാബ മകന 54

6 േബബി മകള 50

7 സചിന മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി ഭാര് 46

2 പിയങ.സി മകള 19
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നമര:C2-7992/2021 14-02-2022
 
  പാലകാട  താലകില   െകാടമ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി.െക മണിയനകാട

(H),കരങരപളി  പി.ഒ,  കാടാംേങാട,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപനഷന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടമ്  വിേലജില   പേരതയെട മകന കപന.സി,

മണിയനകാട (H),കരങരപളി പി.ഒ, കാടാംേങാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   െകാടമ്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2021 -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:C2-7987/2021 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   െപരെവമ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷന കണവീട, കിഴേകതറ

,  െപരെവമ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആര.ടി.ഒ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരെവമ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബിക, കണവീട, കിഴേകതറ,

െപരെവമ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   െപരെവമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021  -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:C2-7986/2021 14-02-2022
 
  പാലകാട താലകില   െപരെവമ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷനകടി  ഏറാട്  െഹൗസ,

െപരെവമ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െക.എസ.ഇ  ബി  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരെവമ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക, ഏറാട് െഹൗസ, െപരെവമ,

പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   െപരെവമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2015 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

3 പിഞ മകള 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബജം മകള 57

2 കപന.സി മകന 56

3 വസനകമാരി.സി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബിക ഭാര് 68

2 ദീപ മകള 38
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നമര  4  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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:C2-7978/2021 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   െകാടമ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പമീന സി.പി പതനവീട, 12/47, മേലരി

, െകാടമ്, തിരവാലതര പി.ഒ, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടമ്  വിേലജില   പേരതയെട മകള സിന.എം.െക, പതനവീട, 12/47, മേലരി,

െകാടമ്, തിരവാലതര പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   െകാടമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2021 -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:C2-7977/2021 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   െകാടമ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാന ചകിങലപള െഹൗസ, ഓലേശര

ി  പി.ഒ,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എസ  സി  െഡവലപെമന്  ഓഫീസില  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െകാടമ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  തങമണി,

ചകിങലപള െഹൗസ, ഓലേശരി പി.ഒ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   െകാടമ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-11-2017  -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 ചനിക ഭാര് 65

2 ലത.െക മകള 45

3 ഗീത.െക മകള 42

4 ബിന (മരണെപട മകെന) ഭാര് 36

5 അശ്തി  (മരണെപട മകെന) മകള 11

6 ആതിര  (മരണെപട മകെന) മകള 8

7 ജാനകി മാതാവ 92

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന.എം.െക മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 60
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നമര:C2-7622/2021 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   എലപളി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷന കനംപാറ, എലപളി,

പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എല ഐ സി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എലപളി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമാരി, കനംപാറ, എലപളി, പാലകാട, േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -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:C2-7997/2021 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   കണാടി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െവളച് ഞയറാഴകാവ വീട,

കണാടി, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എം.എ.സി.റി േകാടതിയില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണാടി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഓമന, ഞയറാഴകാവ വീട, കണാടി,

പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   കണാടി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021 -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:C2-7727/2021 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   കണാടി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനരാജ 4/501, ഗേണശ്രം

േതജസ  ഗാരഡന,  പഴയല,  കണാടി,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണാടി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പീത, 4/501,

2 െസൗദാമിനി.പി മകള 41

3 പസന.പി മകള 32

4 സതീഷ പി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമാരി ഭാര് 48

2 പണവ മകന 27

3 പവീണ മകള 25

4 പവീണ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന മകള 47

2 േവലായധന മകന 43
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ഗേണശ്രം േതജസ ഗാരഡന, പഴയല, കണാടി, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   കണാടി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2021 -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 പീത ഭാര് 61

2 സനില േമേനാന P.G മകന 38
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Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-7782/2021 14-02-2022
 
  പാലകാട താലകില   മലമഴ രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി.മകനനണി േകാേടര

ി  പതനവീട,  വടേകതറ,  െകാേടകാട,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലമഴ രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മായ, േകാേടരി

പതനവീട, വടേകതറ, െകാേടകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   മലമഴ രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2021  -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:C2-7754/2021 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമസനരന.പി പാരതന

,  വളിേകാട,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അെകൗണന്  ജനറല  ഓഫീസില  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരം ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷകല,

പാരതന, വളിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരം ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -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:C2-7627/2021 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമന കാളിയത് െഹൗസ,

നായരതറ,  കഞിേകാട,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ മകന മണികണന, കാളിയത്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.മായ ഭാര് 49

2 െക.അരജന കഷ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷകല ഭാര് 57

2 ശാലിനി മകള 39
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െഹൗസ, നായരതറ, കഞിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െസനടല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-07-2021  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:C2-8004/2021 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആറചാമി.പി.എസ പേനകാട

്  വീട,  മായംപളം,  കഞിേകാട,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   കിനഫ ഓഫീസില  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതേശരി  െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

കനകേലാചന, പേനകാട വീട, മായംപളം, കഞിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െസനടല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

09-2021  -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:C2-8001/2021 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷന.വി േകാഴിേശരി,

കളതില െഹൗസ, മായപളം, കഞിേകാട, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കിനഫ ഓഫീസില ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ മകന

വിജയകമാര, േകാഴിേശരി,  കളതില െഹൗസ, മായപളം, കഞിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി

െസനടല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2020  -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കനകലത.എം ഭാര് 50

2 മണികണന.ആര മകന 28

3 ബാലമരകന.ആര മകന 23

4 അശ്നി.ആര മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കനകേലാചന ഭാര് 73

2 ഷാജി ആറചാമി മകന 46

3 ഷീജ.എ മകള 50
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നമര:C2-7982/2021 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജ്ാതി.എം കളതില െഹൗസ

, മടകളങര, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതപരിയാരംരണ് വിേലജില   പേരതയെട മകന കരണ.െക.ആര, കളതില െഹൗസ, മടകളങര,

പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതപരിയാരംരണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2021 -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:C2-7994/2021 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പിചമത നാനമതന വീട

,  െകായാമരകാട,  കഞിേകാട,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   കിനഫ ഓഫീസില  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ മകന

ജയരാജ, നാനമതന വീട, െകായാമരകാട, കഞിേകാട, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െസനടല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

06-2012  -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 ജാനകി ഭാര് 86

2 ശാനകമാരി.െക മകള 65

3 വിജയകമാര മകന 61

4 വതല മകള 62

5 െചനാമരാകന മകന 60

6 േവലദാസ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കരണ.െക.ആര മകന 34

2 െക.െക.രാമകഷന ഭരതാവ 64

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയരാജ മകന 46

2 െശലവരാജ മകന 37

3 ജയശീലി മകള 43

4 സസേമരി ഭാര് 67
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നമര:C2-7976/2021 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി കിസി ഊളിയാര

  െഹൗസ,  പാമപാറ,  വാളയാര,  പാലകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പഞായത്  വകപില ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേശരി െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നാനസി

െമറിലഡ, ഊളിയാര െഹൗസ, പാമപാറ, വാളയാര, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേശരി െസനടല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

02-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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 നാനസി െമറിലഡ ഭാര് 40

2 റിമല മകന 18

3 േറാബിന മകന 17

4 മാരഗരറ് മാതാവ 80

22nd February 2022Revenue Department6595
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Palakkad District

 
Palakkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:C2-664/2022 11-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   പിരായിരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥന മണമല െഹൗസ, പടര

, െകാടനിരപളി, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പഞായത് വകപില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിരായിരി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഹമാവതി, മണമല െഹൗസ, പടര,

െകാടനിരപളി, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക   പിരായിരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-11-2021 -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:C2-7155/2021 14-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   അകേതതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനമ പി.ബി തിരേവാണം,

ഹിലവയ ഗാരഡനസ, ശാസാനഗര, അകേതതറ, പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    അകേതതറ  വിേലജില    പേരതയെട  മകള

സിന.ബി.േമേനാന, തിരേവാണം, ഹിലവയ ഗാരഡനസ, ശാസാനഗര, അകേതതറ, പാലകാട, േബാധിപിച അേപക

അകേതതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഹമാവതി.എം ഭാര് 56

2 ഗീഷ േഗാപിനാഥ മകള 30

3 േഗാകല േഗാപിനാഥ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന.ബി.േമേനാന മകള 45
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നമര:C2-960/2022 19-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   മലമഴ ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭരതന ഭരത വിഹാര, കടകാംകനം

,  പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ടഷറിയില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലമഴ ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ൈമഥലി.ബി, ഭരത വിഹാര, കടകാംകനം, പാലകാട,

േബാധിപിച അേപക   മലമഴ ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021 -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:C2-970/2022 19-02-2022
 
 പാലകാട താലകില   പതേശരി െസനടല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആറചാമി അഭിനിലയം.

പാറേറാഡ, കഞിേകാട,  പാലകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതേശരി  െസനടല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ചനിക,  അഭിനിലയം.

പാറേറാഡ, കഞിേകാട,  പാലകാട,  േബാധിപിച അേപക   പതേശരി  െസനടല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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 മേഹഷ ഭരതന മകന 63

2 ൈമഥലി.ബി മകള 61

3 മേനാജ.ബി മകന 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനിക.െക.എം ഭാര് 43

2 ആഷ.എ മകള 25

3 ഹരഷ.എ മകള 24

4 അഭിജിത് മകന 17
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