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Palakkad District

 
Ottappalam Taluk

 
NOTICE

 
:സി2-4392/9/4002021  09-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി െക ടി  വാരിെതാടി വീട

് േതാടകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകള  ഒറപാലം ഒന്  വിേലജില    തങം വി  ,  വാരിെതാടി  വീട  േതാടകര പി  ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   ഒറപാലം ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-5758/9/400/2021  08-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ s/o ശങരനാരായണൻ

 ചകാലെതാടി  വീട  ശീരാമകഷ  നഗർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഒറപാലം രണ് വിേലജില   ഗിരിജ പി സി ,

ചകാലെതാടി വീട ശീരാമകഷ നഗർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   ഒറപാലം രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-5643/9/400/2021 08-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ശീകഷപരം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപൻ െക  പഴവകത് വീട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം വി മകള 46

2 ഉണികഷൻ വി മകന 40

3 പസന വി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ പി സി ഭാര് 47

2 കാവ്വിജയ മകള 20

3 സവർണ വിജയ മകള 15
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്  ശീകഷപരം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  ശീകഷപരം ഒന് വിേലജില   ശീജ എം , പഴവകത് വീട ശീകഷപരം പി ഒ ,

േബാധിപിച അേപക   ശീകഷപരം ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി2-5837/9/400/2021 08-09-2021
 
 ഒറപാലം താലകില   ഒറപാലം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻകടി എഴതചൻ  ഇടെതാട

ി  വീട  പാലപറം  േദശം  ഒറപാലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഒറപാലം രണ് വിേലജില   കല്ാണികടി , ഇടെതാടി വീട

പാലപറം േദശം ഒറപാലം , േബാധിപിച അേപക   ഒറപാലം രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ എം ഭാര് 43

2 ശീഹരി എം മകന 16

3 മാലതി എ അമ 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണികടി ഭാര് 65

2 രജനി ഇ മകള 44

3 രശി ഇ മകള 42

4 സതീഷ കമാർ ഇ മകന 40

5 സേനാജ കമാർ ഇ മകന 38
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