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Palakkad District
Alathur Taluk
NOTICE

28-01-2022

നമര:സി.1-2021/3637/9/100

ആലതര താലകില എരിമയര ഒന്
വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി.വി.അേനാണി,
ആര.സി.സീറ്, േമലാരേകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് എരിമയര ഗാമപഞായതില സമരപിേകണ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിന അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി എരിമയര ഒന് വിേലജില പേരതനെറ മകന പി.എ.മാതയ,
പതര വീട, ആര.സി.സീറ്, വടേകതറ, േമലാരേകാട, േബാധിപിച അേപക എരിമയര ഒന് വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-06-1995 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. ൈമനര താെഴയള ലിസില കമ നമര 7 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

േപര
േജാസഫ അേനാണി
പി.എ.മാതയ
പയസ ആനണി
െകാചനം - മരണെപട മകന പി.എ.േജാരജ് എനവരെട
ഭാര്
വിേകാറിയ സണി - മരണെപട മകന പി.എ.േജാരജ്
എനവരെട മകള
േജാസഫ.പി.ജി -മരണെപട മകന പി.എ.േജാരജ്
എനവരെട മകന
െഡയസി ആനണി -മരണെപട മകന പി.എ.േജാരജ്
എനവരെട മരണെപട മകന ആനണി േജാരജ്
എനവരെട ഭാര്
എബിന ആനണി-മരണെപട മകന പി.എ.േജാരജ്
എനവരെട മരണെപട മകന ആനണി േജാരജ്
എനവരെട മകന
അലന ആനണി-മരണെപട മകന പി.എ.േജാരജ്
എനവരെട മരണെപട മകന ആനണി േജാരജ്
എനവരെട മകന
േമരി.ജി.െതകാനത് -മരണെപട മകള എലിസബത്
േജാരജ് എനവരെട മകള
ആനി ആലവിന -മരണെപട മകള എലിസബത് േജാരജ്
എനവരെട മകള
അേനാണി േജാരജ്- മരണെപട മകള എലിസബത്
േജാരജ് എനവരെട മകന

നമര:സി.1-2022/289/9/100
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകന
മകെന ഭാര്

വയസ
72
65
61
73

പൗതി

45

പൗതൻ

41

-

40

-

18

-

8

പൗതി

42

പൗതി

40

പൗതൻ

37

01-02-2022
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ആലതര താലകില കതനര ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സേദവന.െക, പളികലപാറ,
േമെലപറം, ചിമകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് െക.എസ.ആര.ടി.സിയില സമരപിേകണ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിന അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കതനര ഒന് വിേലജില പേരതനെറ സേഹാദരി േദവി, ,
മാേനാണി വീട, പാരകാട, കതനര, േബാധിപിച അേപക കതനര ഒന് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-12-2021 -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.
കമ നമര
1
േദവി
2
പഭാകരന
3
സരസ്തി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
സേഹാദരി
സേഹാദരൻ
സേഹാദരി

വയസ
58
57
55

01-02-2022

നമര:സി.1-2022/339/9/100

ആലതര താലകില വടകേഞരി ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സത്ഭാമ അമ,
െകാടപനെകാമിയില െഹൗസ, നായരതറ, വടകേഞരി മലബാര.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് െപനഷന
ആവശ്തിന ഹാജരകനതിന അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വടകേഞരി ഒന് വിേലജില പേരതയെട മകന
െക.ബാബശിവകമാര, കടപനെകാമയില െഹൗസ, നായരതറ, വടകേഞരി, േബാധിപിച അേപക വടകേഞരി ഒന്
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 28-08-2021 -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.
കമ നമര
1
ഉണികഷന.െക
2
ബാബശിവകമാര.െക
3
സേരനന.െക

േപര

നമര:സി.1-2022/293/9/100

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകന

വയസ
69
53
52

01-02-2022

ആലതര താലകില തരര രണ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മഹമദ കനി, േതാടകാട,
വാവള്ാപരം.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് േമാേടാര വാഹന വകപ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിന
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി തരര രണ് വിേലജില പേരതനെറ മകന ൈസഫദീന.എം, േതാടകാട വീട,
വാവള്ാപരം.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക തരര രണ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.
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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
1
2
3
4

േപര
നദീറ
യസഫ
ൈസഫദീന
സമയ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകള

വയസ
58
39
35
33

01-02-2022

നമര:സി.1-2022/246/9/100

ആലതര താലകില കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി.ഡി.കര്ാേകാസ,
എടതനാപറമില വീട, കണംകളം,മലേങാട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിന
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജില പേരതനെറ മകന േജാബിന കര്ാേകാസ,
എടതനാപറമില, കണംകളം, േബാധിപിച അേപക കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-04-1991 -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
1
ലീലാമ കര്ാേകാസ
2
േജാബിന കര്ാേകാസ
3
ജിബിന കര്ാേകാസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
60
37
33

01-02-2022

നമര:സി.1-2022/659/9/100

ആലതര താലകില വടകേഞരി ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സബയന ഫാനസിസ,
േമേചരിതാഴ, കറവായി, കണകനതരതി എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിന
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വടകേഞരി ഒന് വിേലജില പേരതനെറ മകന േജാസ, േമേചരിതാെഴ, കറവായി,
കണകനതരതി, േബാധിപിച അേപക വടകേഞരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകളം
ഭാര്യം മരണെപട. 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
1
േജാസ

േപര
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2
3

സനിത
അനിത

മകള
മകള

42
32

01-02-2022

നമര:സി.1-2022/658/9/100

ആലതര താലകില വടകേഞരി ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലകി എന േതസ്,
േമേചരിതാെഴ വീട, കണകനതരതി.പി.ഒ, കറവായി എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിന അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വടകേഞരി ഒന് വിേലജില പേരതയെട മകന േജാസ,
േമേചരിതാെഴ വീട, കണകനതരതി, കറവായി, േബാധിപിച അേപക വടകേഞരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-07-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന 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.
കമ നമര
1
േജാസ
2
സനിത
3
അനിത

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള
മകള

വയസ
45
42
32

01-02-2022

നമര:സി.1-2022/657/9/100

ആലതര താലകില വടകേഞരി ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക.എം.േജായ, കാരിേകാടില
 വീട, േതനിടക്, വടകേഞരി എനയാളെട അവകാശികൾക് സബ രജിസാര ഓഫീസ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിന
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വടകേഞരി ഒന് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സാലി േജായ, കാരിേകാടില
വീട, േതനിടക്, വടകേഞരി.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക വടകേഞരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-08-2007 -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
1
സാലി േജായ
2
ബിമല േജായ
3
സചിന.െക.േജായ

േപര

നമര:സി.1-2022/636/9/100

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
57
28
24

01-02-2022

ആലതര താലകില ആലതര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സബറ എന സബറാമ, ലകംവീട,
വാനര, ആലതര എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിന അനനരാവകാശ
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സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകള റസിത ബാന, േകാരട് വീഥി, ധാരപരം േറാഡ, കാങയം, തിരപര,തമിഴ നാട
േബാധിപിച അേപക ആലതര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-05-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭരതാവ 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
1
റസിത ബാന

േപര
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Palakkad District
Alathur Taluk
NOTICE

01-02-2022

നമര:സി.1-2022/586/9/100

ആലതര താലകില എരിമയര രണ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െപാനകടി.െക, െചറപളിചി
വീട,കനിേശരി.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് േസറ് ബാങ് ഓഫ ഇന് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിന
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി എരിമയര രണ് വിേലജില പേരതയെട മകന സേരഷ.ആര, െചറപളിചി
വീട,കനിേശരി.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക എരിമയര രണ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-01-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭരതാവ
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
1
സേരഷ.ആര
2
സതീഷ.ആര
3
സനിത.ആര

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകള

വയസ
50
49
45

01-02-2022

നമര:സി.1-2022/585/9/100

ആലതര താലകില കാവേശരി ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാജേഗാപാലന.െക.എസ,
ഓടപരഗാമം, കാവേശരി-1 എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിന അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കാവേശരി ഒന് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സബലകി.െക.എന, ഓടപരഗാമം, കാവേശരി,
േബാധിപിച അേപക കാവേശരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-01-2021 -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.
കമ നമര
1
സബലകി.െക.എന
2
അനപരണി.ആര
3
സീതാരാമന.െക.ആര

േപര

നമര:സി.1-2022/584/9/100

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

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
70
50
39

01-02-2022
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ആലതര താലകില തരര രണ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െപാന, അഞങാടി, േതാണിപാടം
, വാവള്ാപരം എനയാളെട അവകാശികൾക് തരര ഗാമപഞായത് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിന
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി തരര രണ് വിേലജില പേരതയെട മകന ഷണമഖന.െക, അഞങാടി,
േതാണിപാടം, േബാധിപിച അേപക തരര രണ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-12-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭരതാവ 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
1
ഷണമഖന.െക

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
73

01-02-2022

നമര:സി.1-2022/533/9/100

ആലതര താലകില കാവേശരി രണ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാജേഗാപാലന.സി, പളികല
വീട, കഴനി, കാവേശരി എനയാളെട അവകാശികൾക് സബ ടഷറി ആവശ്തിന ഹാജരകനതിന അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കാവേശരി രണ് വിേലജില പേരതനെറ മകന മരളിേമാഹന.ആര, പളികല വീട, കഴനി, കാവേശരി,
േബാധിപിച അേപക കാവേശരി രണ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകളം, ഭാര്യം
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
1
സധ.ആര
2
മരളിേമാഹന.ആര
3
സജ.ആര

േപര

നമര:സി.1-2022/474/9/100

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന
മകള

വയസ
53
49
44

01-02-2022

ആലതര താലകില േതങറശി രണ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഷനകടി, പണവം െഹൗസ,
േചേങാട, മഞളര.പി.ഒ, ചിതലി എനയാളെട അവകാശികൾക് േമാേടാര വാഹന വകപ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിന അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േതങറശി രണ് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ, പണവം
െഹൗസ, േചേങാട, മഞളര.പി.ഒ, ചിതലി, േബാധിപിച അേപക േതങറശി രണ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-06-2020 -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.
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കമ നമര
1
2
3
4

േപര
ഷീജ
ശിഖ
ൈവശാഖ
തങ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മാതാവ

വയസ
49
23
18
79

01-02-2022

നമര:സി.1-2022/413/9/100

ആലതര താലകില മംഗലംഡാം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഹസനാര.എം.പി, മംഗലത് െഹൗസ
, മംഗലംഡാം.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിന അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി മംഗലംഡാം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ആമിന, മംഗലത് െഹൗസ, മംഗലംഡാം, േബാധിപിച
അേപക മംഗലംഡാം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-09-2021 -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 സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4
5
6

േപര
ആമിന.എം.എച്
െഷയ് ൈസനദീന.എം.എച്
ഷംസദീന.എം.എച്
ഷാജി.എം.എച്
ഷീബ.എം.എച്
ഷിഹാബദീന.എം.എച്

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകന
മകള
മകന

വയസ
66
46
44
43
41
32

01-02-2022

നമര:സി.1-2022/412/9/100

ആലതര താലകില േതങറശി ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഇ.സേലാചന, കണന
നിവാസ,വിളയഞാതനര, വിളയനര, േതങറിശി എനയാളെട അവകാശികൾക് സബ ടഷറി ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിന അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി േതങറശി ഒന് വിേലജില പേരതയെട മകന കണദാസന.ഇ,
കണന നിവാസ,വിളയനര.പി.ഒ, വിളയഞാതനര, േബാധിപിച അേപക േതങറശി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-05-2021 -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
1
ഗിരിജ.ഇ
2
ഷീല.ഇ
3
കണദാസന.ഇ

േപര

This is a digitally signed Gazette.
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മകള
മകള
മകന

വയസ
61
59
51
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01-02-2022

നമര:സി.1-2022/345/9/100

ആലതര താലകില വടകേഞരി ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മണി, പാടത് വീട, വടകേഞര
ി മലബാര.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിന അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി വടകേഞരി ഒന് വിേലജില പേരതനെറ മകന സകമാരന.എം, പാടത് വീട, വടകേഞരി,
േബാധിപിച അേപക വടകേഞരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-09-2020 -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
1
2
3
4

േപര
മധര
സകമാരന
സമലത
സനിത

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകള

വയസ
59
40
37
33

01-02-2022

നമര:സി.1-2022/413/9/100

ആലതര താലകില എരിമയര രണ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചനന, െകാങേശരികളം
െഹൗസ, കനിേശരി.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് േമാേടാര വാഹന വകപ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിന
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി എരിമയര രണ് വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് പാപ, കരിപനകാട, കനിേശരി,
േബാധിപിച അേപക എരിമയര രണ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-09-2019 -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
1
2
3
4

േപര
പാപ
സബിന.സി
സേരനന.സി
കാവ്.സി
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകള

വയസ
42
25
24
21
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Revenue Department
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തിരുത്തല് പരസ്യം
സ്ി.1-2021/9153/9/100

2022 െഫെബ്രുവരി 05

ആലത്തൂര് താലൂക്കില് വണ്ടാഴി-1 വിേജില്ലേജില് വണ്ടാഴി.പി.ഒ, മുകുന്ദ നിവാസ്ില്
പേജിരതയായ ലത.െകെ എന്നവരുെടെ അനന്തരാവകൊശ സ്ര്ട്ടിഫെിക്കറ്റിനായി പേജിരതയുടെടെ ഭര്ത്താവ്
ശിവന.െകെ എന്നവര് സ്മര്പ്പിച്ച അേജിപക്ഷ പ്രകൊരം 04/01/2022 െല േജികെരള ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 01, വാലയം 11,
േജിനാട്ടിഫെിേജിക്കഷന പാര്ട്ട് III, േജിപജ് നമ്പര് 565 ല് സ്ി.1-2021/9153/9/100 നമ്പറായി പരസ്യം
പ്രസ്ിദ്ധീകെരിച്ചതില്, പേജിരതയുടെടെ അവകൊശികെളുടെടെ പട്ടികെയില് ക്രമ നമ്പര് 3 ല് േജിശ്രേയസ്സ് എന്ന
കുട്ടിയുടെടെ പേജിരതയുടമായുടള്ള ബന്ധം 'മകെള' എന്നുള്ളത് 'മകെന' എന്ന് തിരുത്തി വായിേജിക്കണ്ടതാണ്.
-ഒപ്പ്താലൂക്ക് ഓഫെീസ്്
ആലത്തൂര്

തഹസ്ില്ദാര്
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