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 തിരുത്തല് പരസ്യം

സ്ി.1-2021/7333/9/100 2021 ഡിസ്ംബര് 09
    

23/11/2021 െലെ േകേരള ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 46, വാലെയം 10,   േനാട്ടിഫിേക്കേഷന് പാര്ട്ട് III, േപജ് നമ്പര് 13720 ല് 
സ്ി.1-7333/2021/9/100  നമ്പറായി  പരസ്യം  പ്രസ്ിദ്ധീകേരിച്ചതില്  "കുത്തനൂര്  രണ്്ട  വിേല്ലേജില് 
താമസ്ിച്ചുവരെവ  അന്തരിച്ചുേപായ െജ  െകേ സുഭദ്രാമ്മ ചാത്രത്ത്  േരാഹിണിയില്  കുഴല്മന്ദം.പി.ഒ  " 
എന്നതിനു  പകേരം  കുഴല്മന്ദം  ഒന്ന്  വിേല്ലേജില്  െകേ.എം.കൃഷ്ണന്കുട്ടി,  േരാഹിണിയില്,  ചാത്രത്ത്, 
കുഴല്മന്ദം  പി.ഒ  എന്നവര്  13/09/2021  തീയതിയിലും,  ടിയാളുടെട  ഭാരയ  െജ.െകേ.സുഭദ്രാമ്മ  എന്നവര് 
28/08/2021 തീയതിയിലും മരണെപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുത്തി വായിേക്കേണ്ടതാണ്. 

-ഒപ്പെ്-
താലൂക്കേ് ഓഫീസ്്  
ആലെത്തൂര്     തഹസ്ില്ദാര് 
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   തിരുത്തല് പരസ്യം

സ്ി.1-2021/7079/9/100 2021 ഡിസ്ംബര് 09
    

ആലത്തൂര് താലൂക്കില് വടക്കേരിഞ്ചേരി-1 വിേരില്ലേജില് വടക്കേരിഞ്ചേരി.പി.ഒ, കാളാങ്കുളം, മാങ്കുേരിത്തല് വീട്ടില് ദീപ 
േരിജാസ്്  എന്നവരുെട അനന്തരാവകാശ സ്ര്ട്ടിഫിക്കറ്റിനായി  പേരിരതെന്റെ ഭാരയ  ശ്രീമതി.േരിജായ്സ്ി  ദീപ 
എന്നവര്  സ്മര്പ്പിച്ച  അേരിപക്ഷ  പ്രകാരം  16/11/2021  െല  േരികരള  ഗസ്റ്റ്  നമ്പര്  45,  വാലയം  10, 
േരിനാട്ടിഫിേരിക്കഷന് പാര്ട്ട്  III,  േരിപജ്  നമ്പര്  12480  ല് േരിമല്  നമ്പറായി  പരസ്യം  പ്രസ്ിദ്ധീകരിച്ചതില് 
പേരിരതെന്റെ അവകാശികളുടെട പട്ടികയില് ക്രമനമ്പര്  4  ല് ഏബല് എന്ന കുട്ടിയുടെട പേരിരതനുമായുടള 
ബന്ധം  '  മകള്  '  എന്നതിനു  പകരം  മകന് എന്നും,  ക്രമനമ്പര്  5  േരിജാസ്്  വര്ഗ്ഗീസ്്  എന്ന േരിപര് 
ഒഴിവാക്കിയുടം, തിരുത്തുന്നതിനായി 07/12/2021 െല േരികരള ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 48, വാലയം 10, േരിനാട്ടിഫിേരിക്കഷന് 
പാര്ട്ട്  III,  േരിപജ്  നമ്പര്  15842  ല്  േരിമല്  നമ്പറായി  തിരുത്തല് പരസ്യം  പ്രസ്ിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുളതാണ്. 
ആയതില്  '16/10/2021  െല േരികരള ഗസ്റ്റ് നമ്പര്  43'എന്നതിനു പകരം  16/11/2021 െല േരികരള ഗസ്റ്റ് 
നമ്പര് 45 എന്ന് തിരുത്തി വായിേരിക്കണ്ടതാണ്.

 -ഒപ്പ്-
താലൂക്ക് ഓഫീസ്്  
ആലത്തൂര്     തഹസ്ില്ദാര് 
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.1-2021/6472/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   കാവേശരി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.വിജയലകി അമ, േകാലത

് ഉണികമരത് വീട(ൈചതന്ം), െനലിതറഗാമം, കാവേശരി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആലതര സബ ടഷറി

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാവേശരി ഒന് വിേലജില   പേരതയെട

അനനിരവൾ  രാജലകി, "ൈചതന്ം" , െനലിതറ ഗാമം, കാവേശരി, േബാധിപിച അേപക   കാവേശരി ഒന് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാള 04-

04-2021  -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. 

 
നമര:സി.1-2021/8782/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   കണമ രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷന.വി, "േരാഹിണി "

,  പളിങടം,  മഞപ.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആശിത  നിയമനം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണമ രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സചിത, "േരാഹിണി ", പളിങടം,

മഞപ.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കണമ രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2021 -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.1-2021/8588/9/100 07-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി -മരണെപട സേഹാദരന രാമദാസിെന മകള അനനിരവൾ 57

2 േഗാപാലനണി -മരണെപട സേഹാദരന രാമദാസിെന
മകന

അനനിരവൻ 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സചിത.െക.പി ഭാര് 45

2 അഖില വിഷ മകന 20

3 കമാരി മാതാവ 90
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 ആലതര താലകില   വടകേഞരി രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവന.വി, െനലിയമാടം,

പരവാേശരി.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകരള  ഗാമീണ  ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വടകേഞരി  രണ്    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  കമാരി,  െനലിയംപാടം,

പരവാേശരി, േബാധിപിച അേപക   വടകേഞരി രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021  -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.1-2021/8497/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   വണാഴി രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനീഷ കമാര, പറേകാട വീട ,

പാകാട, മടപൂര.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  MACT ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണാഴി രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപ, പറേകാട വീട, പാകാട, മടപൂര, േബാധിപിച

്ച അേപക   വണാഴി രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില.  ൈ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.1-2021/8457/9/100 07-12-2021
 
  ആലതര താലകില   കതനര ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാപന.വി,  കേലകാട

,  കതനര.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതനര ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ തങമണി, കേലകാട, കതനര, േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി ഭാര് 51

2 മഞ മകള 29

3 മേഹഷ മകന 28

4 അഞ മകള 24

5 െവളചി മാതാവ 90

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ ഭാര് 29

2 ദാക് മകന 7

3 യാക് മകന 5

4 േദവി മാതാവ 53
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സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021 -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:സി.1-2021/8456/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   കതനര ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീല.എസ, ഈസ് വിേലജ

െഹൗസ,  കിഴേകതറ,  കതനര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കതനര ഒന്   വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സബഹണ്ന.ആര,

കിഴേകഗാമം, കതനര, േബാധിപിച അേപക   കതനര ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2021/8566/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബളറഹാന.സി, ഷീബ

മനസില, മാരാപാടം, പരതികാട, കനിേശരി.പി.ഒ, എരിമയര-2 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  MACT ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരിമയര രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ മകന യസഫ,

പരതികാട വീട, കനിേശരി.പി.ഒ, എരിമയര-2, േബാധിപിച അേപക   എരിമയര രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 തങമണി.വി മാതാവ 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബഹണ്ന.ആര ഭരതാവ 74

2 സഭാഷിണി സത്നാരായണന മകള 45

3 ലളിത.എസ മകള 44

4 രമണി.എസ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യസഫ മകന 44
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നമര:സി.1-2021/8630/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   തരര രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.േഗാപാലകഷന, േകാടത് വീട

,  അതിെപാറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആലതര  സബ  ടഷറി  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തരര രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷലത, േകാടത് വീട, അതിെപാറ,

തരര, േബാധിപിച അേപക   തരര രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-05-2012  -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.1-2021/8731/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   വണാഴി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.െക.വിഷകമാരി, ചാമകാട വീട

, വണാഴി-1 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 വണാഴി ഒന്  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സി.ആര.ഭവദാസ, ചാമകാട വീട, വണാഴി, േബാധിപിച അേപക

വണാഴി ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 

2 റിയാസ മകന 43

3 ഷീബ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷലത ഭാര് 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി.ആര.ഭവദാസ ഭരതാവ 71

2 സി.ബി.ഡാനിദാസ മകന 45

3 സി.ബി.ശില മകള 41
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.1-2021/8780/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന.സി, ആര.എസ.ഭവന

, കരമനേശരി, കിഴകേഞരി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടാനേസാരട് ഓഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേകഷ.ആര, ആര.എസ.ഭവന,

കരമനേശരി, കിഴകേഞരി.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2021/8781/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   വണാഴി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാള എബഹാം, ചിറയല വീട,

ചിറടി.പി.ഒ,  േചേലാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണാഴി  ഒന്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േബബി േപാള, ചിറയല വീട,  ചിറടി,  േചേലാട,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-06-2021  -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.1-2021/8849/9/10 07-12-2021
 
  ആലതര താലകില   േമലാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ, നാപാനെപാറ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ ഭാര് 60

2 രാേകഷ.ആര മകന 39

3 രാഹല.ആര മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി േപാള ഭാര് 59

2 അന േപാള മകള 23
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േചരാമംഗലം.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമലാരേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമ്ശീ, നാപാനെപാറ, േചരാമംഗലം, േബാധിപിച

അേപക   േമലാരേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2021 -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:സി.1-2021/8843/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   കഴലമനം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിഷാദ.പി.എന, പളികല വീട,

േതങറിശി, കഴലമനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എല.ഐ.സി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഴലമനം രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനലകി.െക.െജ, പളികല വീട, െപരംകനം.പി.ഒ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില.  ൈ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.1-2021/8844/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   േകാടായി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദേവശന.എ.പി, പിഷാരത് വീട

, ചമകളം, േകാടായി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മലബാര േദവസ്ം േബാരഡ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടായി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഗിണി.പി, പിഷാരത് വീട,

ചമകളം, േകാടായി, േബാധിപിച അേപക   േകാടായി ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതിപിതാകള

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമ്ശീ ഭാര് 18

2 പരേമശ്രി മാതാവ 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനലകി.െക.െജ ഭാര് 36

2 െസാനാകി.പി.വി മകള 10

3 എമിന.പി.വി മകള 7

4 പഷലീല.സി.െക മാതാവ 82
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2021/8845/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   േകാടായി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന.െക, േതാടതില

വീട,  േകാടായി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടായി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഗണി.എന, േതാടതില വീട, െചൈമ, േകാടായി,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-09-2021  -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. 

 
നമര:സി.1-2021/8847/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   െപരിേങാടകറശി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനദാസ, മഴയനകന്

പറമ്  വീട,  പരതിപളി.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാടകറശി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതി.െക.പി, മഴയംകന്

പറമ് വീട,  പരതിപളി,  െപരിേങാടകറിശി,  േബാധിപിച അേപക   െപരിേങാടകറശി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ.

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള 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 രഗിണി.പി ഭാര് 67

2 സമ പിഷാേരാടി മകള 48

3 സിന.പി മകള 47

4 ദീപ അജിത് മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗണി.എന ഭാര് 55

2 കഷപസാദ.ടി.എന മകന 36

3 പദീപ.ടി.എന മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി.െക.പി ഭാര് 31

2 സ്ാതിക മകള 4
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നമര:സി.1-2021/8848/9/100 07-12-2021
 
  ആലതര താലകില   െപരിേങാടകറശി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.എ.രാഘവന,

മഠതില വീട,  പരതിപളി.പി.ഒ,  െപരിേങാടകറിശി-1  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േസറ്  ബാങ്  ഓഫ ഇന്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാടകറശി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് ചനിക, മഠതില വീട, പരതിപളി, േബാധിപിച അേപക   െപരിേങാടകറശി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2020  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക ഭാര് 75

2 കഷേവണി മകള 54

3 വിേനാദ.എം.ആര മകന 53

4 അജയ.എം.ആര മകന 48
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.1-2021/8751/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.വി.േവലനകടി, ചായമചി വീട

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരിമയര രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേരാജിനി, ചായമചി, കനിേശരി,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-10-2021  -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.1-2021/8749/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   ആലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.ഉണികഷന എബാനിരി, വളമന

ഇലം,  കഷകപ, കമളേകാട,  ആലതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ആലതര വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  രമണി,  വളമന ഇലം,  കഷകപ,

കമളേകാട, ആലതര, േബാധിപിച അേപക   ആലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2021/8586/9/100 07-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി ഭാര് 63

2 ബിന.വി മകള 45

3 ബീന.വി മകള 40

4 വിജ.വി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി ഭാര് 79

2 േമാഹന കഷന മകന 39

3 മേനാഹര കഷന മകന 36
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 ആലതര താലകില   ആലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷന, പതന വീട െഹൗസ,

െവങനര, ആലതര.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േസറ് ബാങ് ഓഫ് ഇന് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങം, പതന വീട, െവങനര, ആലതര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട 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.1-2021/8713/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   പതേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീനിവാസന.എന.ബി, സാപക

ോ അനകസ, െസൗത് വിേലജ, പതേകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മീനാകി, "ൈചതന്", കിഴെകഗാമം,

പതേകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  .  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  ക

മ 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.1-2021/8714/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര ഒന്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമല.െക.ആര, കാളാംപറമ്

, മലകളം, േമലാരേകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  MACT ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    എരിമയര ഒന്     വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഉഷ.എം.എസ,  കാളാംപറമ്,  മലകളം,

േമലാരേകാട.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   എരിമയര ഒന്    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  . അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം ഭാര് 49

2 വിഷപസാദ മകന 27

3 വിനപസാദ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി.പി ഭാര് 33

2 ശദ നാരായണി മകള 12

3 േശയാ നാഗാംബാള മകള 7

4 നാരായണി.ഇ.വി മാതാവ 73
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ശ 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.1-2021/8587/9/100 07-12-2021
 
 ആലതര താലകില   കാവേശരി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലേകശവന.വി, ഏനിയംകളമ

്  കളം,  േതാലമഴ,  ആലതര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പഞായത്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാവേശരി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല.െക, ഏനിയംകളമ് കളം,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-1995 -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.1-2021/3558/9/100 09-12-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി.േകശവന, "പതീക ",

െതേകതറ, കനിേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    എരിമയര രണ്    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േപമ,  "പതീക ",  െതേകതറ, കനിേശരി,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-10-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം, പേമാദ എന

മകനം മരണെപടിടളതാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2019/6975/9/100 09-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ.എം.എസ മാതാവ 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല.െക ഭാര് 57

2 ഷിബിന മകന 32

3 ജിഷ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ ഭാര് 70

2 രജിതകമാരി - മരണെപട മകന പേമാദ എനവരെട ഭാര് മകെന ഭാര് 43
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  ആലതര താലകില   കാവേശരി  ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി.െക,  േദവികപ,

കാവേശരി.പി.ഒ, കാവേശരി.1 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േസറ് ബാങ് ഓഫ ഇന് ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാവേശരി  ഒന്  വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി  നളിനി.െക,  േദവികപ,

കാവേശരി.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാവേശരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല.എസ.േമേനാന സേഹാദരി 89

2 െക.വി.േമേനാന സേഹാദരൻ 79

3 െക.ബി.േമേനാന സേഹാദരൻ 71

4 നളിനി.െക സേഹാദരി 69
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