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Palakkad District

 
Attappadi Tribal Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 1 -1096/ 2021 20-10-2021
 
 അടപാടി ൈടബൽ താലകില   അഗളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ എം  അഗളി കാവണിക

ൽ ആലംകണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അഗളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത ജി എം , േബാധിപിച അേപക   അഗളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -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:സി 1 -1131/ 2021 20-10-2021
 
 അടപാടി ൈടബൽ താലകില   േഷാളയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനൻ മകൻ രാജ പി

േഷാളയർ  ഗീതാലയം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േഷാളയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ െക പി , േബാധിപിച അേപക

േഷാളയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021  -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:സി 1 -1173/ 2021 20-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത  ജി എം ഭാര് 33

2 നിയ കഷ  െക മകള 7

3 ദിയ  കഷ  െക മകള 4

4 കാളി മാതാവ 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വീരമ മാതാവ 67

2 ഷീജ െക പി ഭാര് 39

3 ആർഷ പി രാജ മകള 14

4 ആര്ൻ പി രാജ മകന 11

5 ആേരാൺ പി രാജ മകന 10
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  അടപാടി ൈടബൽ താലകില   അഗളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദ പി  അഗളി പി ഒ

പാടയിൽ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അഗളി വിേലജില    മകന ഷാജി പി , േബാധിപിച അേപക   അഗളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2020  -ല

മരണെപടതായം  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:സി 1 -353/ 2021 13-08-2021
 
 അടപാടി ൈടബൽ താലകില   അഗളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികണൻ  അഗളി പി ഒ യിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എസ സി / എസ റി േകാർപേറഷനിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അഗളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമത , േബാധിപിച അേപക   അഗളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2020 -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് ഭാര് 59

2 ഷാജി പി മകന 41

3 ജമീല  പി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമത വി ഭാര് 46

2 േമഘല  എം മകള 27

3 മാസിലാമണി  എം മകള 25

4 ശീനിവാസൻ  എം മകന 19

16th November 2021Revenue Department12501
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Palakkad District

 
Attappadi Tribal Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-357/2021 05-08-2021
 
 അടപാടി ൈടബൽ  താലകില   പാടവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസകടി ഭാര് വതമ

മ േതാമസ  താവളം പി ഒ, ആനകൽ വേടാതറ ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഐ സി ഡി എസ അഗളി

ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാടവയല വിേലജില

പേരതയെട മകള വിജി  േതാമസ േബാധിപിച അേപക   പാടവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:സി1-354/2021  13-08-2021
 
 അടപാടി ൈടബൽ  താലകില   അഗളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതം w/o ആറമഖൻ  അഗളി പ

ി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എസ സി/  എസ റി  േകാർപേറഷനിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഗളി വിേലജില   പേരതയെട മകന രങരാജ േബാധിപിച അേപക   അഗളി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-04-2016  -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:സി1-467/2021 25-08-2021
 
  അടപാടി  ൈടബൽ  താലകില   അഗളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണി w/o  മരളീധരൻ

കിഴേകവീടിൽ,  പലിയറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഐ  സി  ഡി  എസ  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിനി സിജ മകള 36

2 വിറി േതാമസ മകന 34

3 വിജി േതാമസ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രങരാജ മകന 46

2 മണികണൻ (മരിച) മകന -
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ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അഗളി  വിേലജില   പേരതയെട മകള അനിത d/o

മരളീധരൻ , േബാധിപിച അേപക   അഗളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-02-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരളീധരൻ ഭരതാവ 54

2 അനിത മകള 20

3 അമത മകള 23

16th November 2021Revenue Department12503
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