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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.1-2022/168/9/100 18-01-2022
 
 ആലതര താലകില   കതനര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ.എ, പതനപര വീട,

െതകമറി,  േതാലനര.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപനഷന  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കതനര രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജമീല, പതനപര വീട, െതകമറി,

േതാലനര, േബാധിപിച അേപക   കതനര രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

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.1-2022/149/9/100 18-01-2022
 
 ആലതര താലകില   വടകേഞരി രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബളകാദര.യ ,ഷറീന

മനസില, അണയപാറ, അഞമരതി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകേഞരി രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ മകന െനൗഷാദ, ,ഷറീന മനസില,

അണയപാറ, അഞമരതിമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   വടകേഞരി രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2010 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. 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.1-2022/143/9/100 18-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബളകീസ ഭാര് 58

2 റഷീദ മകന 40

3 ഷറീന മകള 38

4 െനൗഷാദ മകന 36

5 ഷിയാസ മകന 34
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 ആലതര താലകില   ആലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷകമാര.െക, പസന വിഹാര

, പതിയങം.പി.ഒ, ആലതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േസറ് ബാങ് ഓഫ ഇന് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ആലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ആഷാേദവി.പി,  പസന വിഹാര,

എ.എല.പി.സളിന സമീപം, പതിയങം, ആലതര, േബാധിപിച അേപക   ആലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  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.1-2022/77/9/100 18-01-2022
 
 ആലതര താലകില   േതങറശി രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവന.എ, നീലംേകാട

െഹൗസ, നീലംേകാട, െവമൂര.പി.ഒ, േതങറിശി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതങറശി രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ മകന രേമഷ, നീലംേകാട, െവമലര,

േതങറിശി, േബാധിപിച അേപക   േതങറശി രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

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.1-2021/8453/9/100 18-01-2022
 
 ആലതര താലകില   ആലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബദ.സി,  11/205, സ്ാതി നഗര

, ആലതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക.എസ.ഇ.ബി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലതര വിേലജില   പേരതയെട മകന സലീം, സ്ാതി നഗര, ആലതര, േബാധിപിച അേപക

ആലതര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആഷാേദവി.പി ഭാര് 56

2 ശീജിത്.പി മകന 31

3 ശീജ.പി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െപാനകടി ഭാര് 66

2 ജയ മകള 45

3 രജനി.െക മകള 41

4 രജിത.െക മകള 38

5 രേമഷ മകന 35

6 രമ്.െക മകള 32
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പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. 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.1-2022/50/9/100 18-01-2022
 
  ആലതര താലകില   കാവേശരി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.സീതാേദവി, സീതാറാം

നിവാസ,  െനലിതറ  വിേലജ,  കാവേശരി,  ആലതര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാവേശരി ഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകന ആര.സധാകരന,

സീതാരാമ നിവാസ, െനലിതറ വിേലജ, കാവേശരി, േബാധിപിച അേപക   കാവേശരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാപിതാകളം,  ഭരതാവം  ജീവിചിരിപില.  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.1-2022/50/9/100 18-01-2022
 
  ആലതര താലകില   കാവേശരി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.സീതാേദവി, സീതാറാം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സലീം.യ മകന 62

2 നസീമ.യ മകള 57

3 ൈസബ.യ മകന 54

4 റംലത്.യ മകള 48

5 നാസര.യ മകന 47

6 റഷീദ.യ മകന 45

7 സലീന.യ മകള 39

8 റജീന.യ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആര.സധാകരന മകന 68

2 ആര.സേരഷ കമാര മകന 66

3 ആര.േശാഭന മകള 62

4 ആര.ശ്ാമള മകള 60

5 ആര.ശശികല മകള 58

6 ആര.ശീപതകമാര മകന 56

7 ആര.സ്രണലത മകള 53

8 ആര.സതീശന മകന 52

9 ആര.ശിവപസാദ മകന 50

10 ആര.ശീറാം മകന 45
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നിവാസ,  െനലിതറ  വിേലജ,  കാവേശരി,  ആലതര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാവേശരി ഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകന ആര.സധാകരന,

സീതാരാമ നിവാസ, െനലിതറ വിേലജ, കാവേശരി, േബാധിപിച അേപക   കാവേശരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാപിതാകളം,  ഭരതാവം  ജീവിചിരിപില.  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.1-2022/49/9/100 18-01-2022
 
  ആലതര താലകില   കാവേശരി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലനണി രാമദാസ,

'സദഗമയ',  എന.ടി  വിേലജ,  കാവേശരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാവേശരി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സംഗീത ഉണി, 'സദഗമയ', എന.ടി

വിേലജ, കാവേശരി, േബാധിപിച അേപക   കാവേശരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന പിതാവ

ജീവിചിരിപില 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:സി.1-2022/45/9/100 18-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആര.സധാകരന മകന 68

2 ആര.സേരഷ കമാര മകന 66

3 ആര.േശാഭന മകള 62

4 ആര.ശ്ാമള മകള 60

5 ആര.ശശികല മകള 58

6 ആര.ശീപതകമാര മകന 56

7 ആര.സ്രണലത മകള 53

8 ആര.സതീശന മകന 52

9 ആര.ശിവപസാദ മകന 50

10 ആര.ശീറാം മകന 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സംഗീത ഉണി ഭാര് 44

2 േസഹ ഉണി മകള 21

3 ശീജിത് ഉണി മകന 16

4 വിജയലകി മാതാവ 81
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 ആലതര താലകില   വണാഴി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.എസ.മത, പളികലപറമ്,

വണാഴി.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണാഴി  ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി.എം.ദിേനഷ കമാര, പളികലപറമ്,  വണാഴി,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-08-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

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 തങ ഭാര് 62

2 ദിേനഷ കമാര.എം മകന 40

3 മേകഷ് കമാര.എം മകന 32

4 നിഷ.എം മകള 27
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.1-2019/9581/9/100 18-01-2022
 
 ആലതര താലകില   കിഴേകേഞരി രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഖില.സി.സി, െചറാടെതാട

ി െഹൗസ, നീതിപരം, ഇളവംപാടം.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇനഷറനസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകേഞരി രണ് വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ ചനന.ആര, െചറാടെതാടി,

നീതിപരം, േബാധിപിച അേപക   കിഴേകേഞരി 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 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.1-2021/9580/9/100 18-01-2022
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ, ലകികപ െഹൗസ

, കനിേശരി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക.സി.സി.എല ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരിമയര രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനിത.െക, 'ലകികപ', പതനഗാമം, കനിേശരി,

േബാധിപിച അേപക   എരിമയര രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-05-2017  -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. 

 
നമര:സി.1-2021/9578/9/100 18-01-2022
 
  ആലതര താലകില   എരിമയര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.രവീനനാഥനനായര,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധ മാതാവ 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിത.െക ഭാര് 42

2 വിഷ.പി മകന 15

3 വാണി.പി മകള 13

4 ചനിക മാതാവ 66
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'അനഗഹ', പാറകളം, കനിേശരി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ധനലകി ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരിമയര രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വനജ.എം, 'അനഗഹ', പാറകളം,

കനിേശരി, േബാധിപിച അേപക   എരിമയര രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-03-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

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.1-2021/9575/9/100 18-01-2022
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമനകടി.െക, െചറപളിചി വീട

,  കനിേശരി.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േസറ്  ബാങ്  ഓഫ  ഇന്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരിമയര രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െപാനകടി.െക, െചറപളിചി വീട,

കനിേശരി, േബാധിപിച അേപക   എരിമയര രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

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.1-2021/9519/9/100 18-01-2022
 
 ആലതര താലകില   വടകേഞരി രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന, 'തപി',പതനവീട,

വളിേയാട,  അഞമരതി.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകേഞരി രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സത്ഭാമ, 'തപി',പതനവീട,

വളിേയാട, അഞമരതിമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   വടകേഞരി രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വനജ.എം ഭാര് 60

2 രാധിക മകള 39

3 രാേജഷ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െപാനകടി.െക ഭാര് 75

2 സേരഷ.ആര മകന 50

3 സതീഷ.ആര മകന 49

4 സനിത.ആര മകള 45
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2022/260/9/100 19-01-2022
 
 ആലതര താലകില   േമലാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവി േമേനാന, േദവി നിലയം,

ചിറിലേഞരി,േമലാരേകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമലാരേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള പതിനി.ജി, േദവി നിലയത്, ചിറിലേഞരി,േമലാരേകാട,

േബാധിപിച അേപക   േമലാരേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-04-2018 -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:സി.1-2022/170/9/100 19-01-2022
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.വി.തമി, കിഴേകടത്

വീട,മാടമാറ, കനിേശരി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േസറ് ബാങ് ഓഫ ഇന് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരിമയര രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ മകള െമരലിന തമി, കിഴേകടത് വീട,

കനിേശരി, േബാധിപിച അേപക   എരിമയര രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

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 സത്ഭാമ.എ ഭാര് 69

2 േഗാപകമാര.ആര മകന 41

3 ദിവ്.ആര മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി.എന.ജി.േമേനാന ഭരതാവ 86

2 ജി.നനിനി മകള 61

3 ജി.രഞിനി മകള 60

4 ജി.പതിനി മകള 58

5 േപംശങര മകന 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാഫിയ തമി ഭാര് 55

2 െമലവിന തമി മകന 38

3 െമലിസ തമി മകള 35

4 െമരലിന തമി മകള 32
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