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NOTICE

 
നമര:സി.1-2021/8032/9/100 08-11-2021
 
 ആലതര താലകില   പതേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ െഷരീഫ ഷാ മനസില,

മണപാടം.പി.ഒ,  പതേകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷരീഫ.എം, ഷാ മനസില, മണപാടം,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021 -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.1-2021/7910/9/100 08-11-2021
 
 ആലതര താലകില   േകാടായി രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷന.െക സരസ്തി

ഭവനം,  െപാേളകാടപടി,  പളിെനലി.പി.ഒ,  േകാടായി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടായി രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധ,

സരസ്തി ഭവനം, പാറേശരിെതാടി, പളിെനലി, േബാധിപിച അേപക   േകാടായി രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷരീഫ ഭാര് 59

2 ലതീഫ മകള 35

3 ഷാനിഫ മകള 32

4 റസ നി മകള 29

5 അബള റഹാന മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ ഭാര് 45

2 ഉതര.യ മകള 23

3 സയേനാര.യ മകള 21

4 സരസ്തി മാതാവ 75
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നമര:സി.1-2021/8021/9/100 08-11-2021
 
 ആലതര താലകില   കാവേശരി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിതിന.െക കാരകാട്പറമ് വീട

,  ആനമാറി,  ഇരടകളം.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   MACT  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാവേശരി  ഒന്  വിേലജില    പേരതനെറ  അമ ചനിക,  െകാടിലപാടം,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ മാതമാണ

നിയമാനസത അവകാശിയായി  ഉളത.  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.1-2021/8022/9/100 08-11-2021
 
  ആലതര താലകില   കതനര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല , പളിെനലി വാര്ം

,  പളിെനലി.പി.ഒ,  േകാടായി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മലബാര  േദവസ്ം  േബാരഡ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കതനര രണ്   വിേലജില   പേരതയെട മകള ധന്,

വാരിയം വീട, പളിെനലി, േകാടായി, േബാധിപിച അേപക   കതനര രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകളം,  ഭരതാവം  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. 

 
നമര:സി.1-2021/8023/9/100 08-11-2021
 
  ആലതര താലകില   കഴലമനം ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബഹണ്ന പിൈള

ശരവണന അരേണാദയം,  ചിതലിപാലം,ചിതലി.പി.ഒ,  കഴലമനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െക.എസ.ഇ.ബി

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴലമനം ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് െകാടവായര രാമചനന ശ്ാമള, അരേണാദയം, ചിതലിപാലം, കഴലമനം, േബാധിപിച അേപക   കഴലമനം ഒന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക മാതാവ 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധന് മകള 37
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2021/8024/9/100 15-11-2021
 
 ആലതര താലകില   കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനപ.എസ, അമലപരയല

,  മഞലികളമ്,  മലേങാട.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   mact  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ശാന, അമലപരയല,

മഞലികളമ്,  മലേങാട,  േബാധിപിച അേപക   കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ മാതമാ

ണ നിയമാനസത അവകാശിയായളത  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.1-2021/8026/9/100 15-11-2021
 
 ആലതര താലകില   കാവേശരി രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി, കടാല വീട, െതനിലാപര

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കാവേശരി രണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രേമഷ, കടാല വീട, െതനിലാപരം, േബാധിപിച അേപക   കാവേശരി രണ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-07-2021  -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.1-2021/8027/9/100 15-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാടവായര രാമചനന ശ്ാമള ഭാര് 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന മാതാവ 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലം ഭാര് 53

2 രജിത മകള 32

3 രമ്േമാള മകള 30

4 രേമഷ മകന 28

5 ജാന മാതാവ 74
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  ആലതര  താലകില    െപരിേങാടകറശി  ഒന്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രവി.പി.പി,

െമാഴയനകന്  പറമ്,  പരതിപളി,  െപരിേങാടകറിശി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാടകറശി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

പതപിയ, ൈപങളത് വീട, പരതിപളി, േബാധിപിച അേപക   െപരിേങാടകറശി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാവ മരണെപടിടളതാണ.  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 പതപിയ ഭാര് 44

2 രസിക മകള 24

3 രാഹല മകന 22
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.1-2021/8028/9/100 15-11-2021
 
  ആലതര താലകില   കതനര രണ്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന.വി.അപകടന,

നീലിെതാടി  വീട,  പാലതറ, േതാലനര.പി.ഒ,  കതനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െസൗത് ഇന്ന ബാങ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കതനര രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് രതകമാരി, നീളിെതാടി വീട, േതാലനര, കതനര, േബാധിപിച അേപക   കതനര രണ്   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2021/8029/9/100 15-11-2021
 
  ആലതര താലകില   കതനര ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞകടന, മരതംതടം,

ചിമകാട.പി.ഒ,  കതനര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വനം  വകപ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന   കതനര ഒന്  വിേലജില നാരായണന, വലപറമ് വീട,

കതനര, േബാധിപിച അേപക   കതനര ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-1995 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം, ഭാര്യം,

െസൗദാമിനി എന മകളം മരണെപടിടളതാണ. 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 രതകമാരി ഭാര് 63

2 റീേതഷ മകന 46

3 റീേജഷ മകന 44

4 േരഷ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണന മകന 63

2 ശ്ാമള മകള 60

3 ശീനിവാസന മകന 58

4 ശാനകമാരി മകള 54
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നമര:സി.1-2021/8030/9/100 15-11-2021
 
 ആലതര താലകില   േകാടായി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനന എമാനിരി.സി.ജി

,  േഗാപി നിവാസ, േചനംകാട, േകാടായി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടായി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േഗാപിചനന, േഗാപി നിവാസ,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം,

ഭാര്യം, ചനിക എന മകളം മരണെപടിടളതാണ. 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. 

 
നമര:സി.1-2021/8033/9/100 15-11-2021
 
 ആലതര താലകില   പതേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലമാന.എം, െകാടാരേശരി,

െകാടപനകന്, െതേകെപാറ.പി.ഒ, പതേകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക.എസ.എഫ.ഇ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിന    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  െനബീസ,

കടപനകന്, െതേകെപാറ, പതേകാട, േബാധിപിച അേപക   പതേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2019 -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. 

5 ജയകമാര മകന 49

6 ഓമന മകള 49

7 ഭവദാസ മകന 45

8 സജിത പൗതി 38

9 െസൗമ് പൗതി 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാവതി മകള 76

2 േഗാപിചനന മകന 68

3 മരളി മംഗലം പൗതൻ 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െനബീസ ഭാര് 65

2 ബീപാതമ മകള 48

3 റംലത് മകള 43

4 ആമിന മകള 39

5 മഹമദ അബളകാദര മകന 36
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നമര:സി.1-2021/8031/9/100 15-11-2021
 
 ആലതര താലകില   മാതര രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാല.പി, സജി നിവാസ

, ആനിേകാട, കരിയേങാട.പി.ഒ, േകാടായി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മാതര രണ്   വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  അനിത.വി,  സജി  നിവാസ,

ആനിേകാട, കരിയേങാട, േബാധിപിച അേപക   മാതര രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -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.1-2021/8037/9/100 15-11-2021
 
 ആലതര താലകില   േകാടായി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷന, അണേശരി പിഷാരം

,  ചമകളം.പി.ഒ,  േകാടായി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െകാചിന േദവസ്ം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടായി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ മണികണന.െക, അണേശരി

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

ജീിവിചിരിപില. 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.1-2021/8036/9/100 15-11-2021
 
 ആലതര താലകില   േകാടായി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.െജ.രാമസ്ാമി, ലളിതാ നിലയം

6 സീനത് മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത.വി ഭാര് 56

2 വിനിഷ.വി മകള 37

3 വിനീത.വി മകന 34

4 മീനാകി മാതാവ 92

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത.എ.പി സേഹാദരി 55

2 ബിന ഉണികഷന സേഹാദരി 53

3 സതീഷ.എ.പി സേഹാദരൻ 49

4 മണികണന.െക സേഹാദരൻ 45
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,  ഐലം ഗാമം, വേറാഡ, േകാടായി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടായി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിതാംബാള.എ.എസ, ലളിത

നിലയം, അയിലംഗാമം, വേറാഡ, േബാധിപിച അേപക   േകാടായി ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2019 -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.1-2021/8035/9/100 15-11-2021
 
  ആലതര താലകില   േകാടായി  ഒന്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണെനഴതചന

,  മേണകാട  വീട,  േചനങാട.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടായി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകള സകമാരി,  പാലേകാട വീട,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2016 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതാംബാള ഭാര് 57

2 സീതാലകി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകമാരി മകള 43
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 1-7369/2021/9/100 23-10-2021
 
 ആലതര താലകില   പതേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദ  കലംെതാടി  വീടിൽ

െതേകെപാറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതേകാട വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ കഷൻകടി  േബാധിപിച അേപക   പതേകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി16958/2021/9/100 23-10-2021
 
 ആലതര താലകില   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജധാനിയിൽ സേരാജിനി

'അമ ടി  ഉലാസ നഗർ വടകേഞരി  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില   പേരതയെട മകള ടി രാജി േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021  -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. 

 
നമര:സി1-7202/2021/9/100 23-10-2021
 
 ആലതര താലകില   കണമ ഒന്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടിയമ െചലപൻ  ചാണകഴി

വീടിൽ  വാണിയംപാറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണമ ഒന്   വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ എൻ ജി രാജ േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന മാതാവ 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി രാജി മകള 49
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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:സി1-7203/2021/9/100 23-10-2021
 
 ആലതര താലകില   കണമ ഒന്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാലായിൽ വീടിൽ േജാസഫ െക

ടി   പനലാംപാടം,  പനിയങര പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണമ ഒന്   വിേലജില   പേരതനെറ മകന േതാമസ െക െജ  , േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-08-2016 -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:സി1-7368/2021/9/100 23-10-2021
 
 ആലതര താലകില   കതനര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തറയിൽ വീടിൽ കഷൻ ടി വി

േതാലനർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കതനര രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഗണി  േബാധിപിച അേപക   കതനര രണ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-02-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി സേഹാദരി 69

2 എൻ ജി രാജ സേഹാദരൻ 61

3 ഓമന സേഹാദരി 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ െക െജ മകന 52

2 ഫാൻസിസ േജാസഫ മകന 47

3 ജിൻസി േജാസഫ മകള 42

4 റീന േജാസഫ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗണി ഭാര് 71

2 ചനിക ടി െക മകള 55
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നമര:സി1-5697/2021/9/100 23-10-2021
 
 ആലതര താലകില   തരര ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ  കമാർ എ  പവതിങൽ

വീടിൽ തരർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മാതാവ ശാരദ പി , േബാധിപിച അേപക   തരര ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021  -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. 

 

3 മലിക രവി ടി െക മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിത െക ആർ ഭാര് 35

2 ലയ പി എസ മകള 11

3 ശാരദ പി മാതാവ 71
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-4835/2021/9/100 23-10-2021
 
 ആലതര താലകില   വടകേഞരി രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െവളചി  കിഴേകതറ

േകാളനി മംഗലം അഞമർതി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകേഞരി രണ്   വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജ, േബാധിപിച അേപക

വടകേഞരി രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2017  -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:സി1-6965/2021/9/100 23-10-2021
 
 ആലതര താലകില   േകാടായി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിഷദാസ സി  കളിമഠതിൽ

കീഴതർ  േകാടായി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്     വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ മാധവി, േബാധിപിച അേപക    വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-12-2019 -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 രാജ മകന 53

2 കമാരി മകള 47

3 കമാരൻ മകന 45

4 പരേമശ്രൻ മകന 44

5 നീലിമ    (മരണെപട മകൻ ചനെൻറ മകൾ ) പൗതി 21

6 നിമിഷ  (മരണെപട മകൻ ചനെൻറ മകൾ ) പൗതി 18

7 രാേജഷ  (മരണെപട മകൻ രാജെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 24

8 സതീഷ  (മരണെപട മകൻ രാജെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 22

9 വിനയകമാർ  (മരണെപട മകൻ രാജെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി മാതാവ 44
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നമര:സി1-7333/2021/9/100 23-10-2021
 
 ആലതര താലകില   കതനര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ െക സഭദാമ  ചാതത്

േരാഹിണിയിൽ  കഴൽമനം പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  വിേലജില   പേരതയെട മകൻ  െക മേനാജകമാർ   േബാധിപിച അേപക

ബനെപട    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2021  -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. 

 
നമര:സി1-7297/ 2021/9/100 23-10-2021
 
 ആലതര താലകില   ആലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരള എസ  മരതൻകാട വീടിൽ

വാനർ മലബാർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ െക െചനാമരാകൻ, േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -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. 

 
നമര:സി1-6900/2021/9/100 23-10-2021
 
 ആലതര താലകില   കാവേശരി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധ െക എം  ഗീതാഞലിയി

ൽ പഞായതിനസമീപം കാവേശരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വിേലജില   പേരതയെട മകള ലളിത െക എം , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-12-2020  -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 െക മേനാജകമാർ മകന 49

2 െക മിനിജ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െചനാമരാകൻ ഭരതാവ 66

2 അനപ സി മകന 37

3 അശ്തി സി മകള 27
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നമര:സി1-6226/20219/100 23-10-2021
 
 ആലതര താലകില   േകാടായി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ബാലകഷേമേനാൻ  രാമ

നിവാസിൽ  േകാടായി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക ശാനാറാം, േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-12-1961  -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 വിേനാദ െക എം മകന 45

2 ലളിത െക എം മകള 44

3 ഗീത െക എം മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ജയേശഖർ മകന 78

2 െക വിജയകമാർ മകന 76

3 സമിതാ േമേനാൻ മകള 74

4 െക ശാനാറാം മകന 72

5 രമ ആർ േമേനാൻ  (മരണെപട മകൻ രവീനനാഥെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 70

6 േരഖ ഗിരീഷ  (മരണെപട മകൻ രവീനനാഥെൻറ  മകൾ) പൗതി 43

7 രശി െക   (മരണെപട മകൻ രവീനനാഥെൻറ  മകൾ) പൗതി 39

8 റാണി  (മരണെപട മകൻ കഷകമാറിെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 59

9 അമത  (മരണെപട മകൻ കഷകമാറിെൻറ മകൾ) പൗതി 30

10 വിഷ   (മരണെപട മകൻ കഷകമാറിെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 32
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.1-2021/6959/9/100 19-11-2021
 
 ആലതര താലകില   ആലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അലി, േകരളപറമ് വീട,

വാനര,  ആലതര എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േസറ്  ബാങ്  ഓഫ ഇന്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഫിയ.സി, േകരളപറമ് വീട, വാനര,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2020 -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.1-2021/7245/9/100 19-11-2021
 
 ആലതര താലകില   തരര ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.ബി.ഭാഗ്ലകി, ശീ ൈവകണം,

തരര.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  രജിേസഷന ഓഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തരര ഒന് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ടി.െക.വിശ്നാഥന, ശീൈവകണം, തരര, േബാധിപിച

അേപക   തരര ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2017  -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. 

 
നമര:സി.1-2021/8352/9/100 19-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ.സി ഭാര് 42

2 ഷഹന.എം മകള 17

3 ആദില.എം മകന 14

4 നാദിയ.എം മകള 14

5 ഹാജറ മാതാവ 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി.െക.വിശ്നാഥന ഭരതാവ 71

2 എ.ബി.ശീജിത് മകന 45
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 ആലതര താലകില   വണാഴി രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങ, കമാനറ, വടകേഞരി

എം.ബി.ആര,  വടകേഞരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ധനലകി  ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന്

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണാഴി രണ്   വിേലജില   പേരതയെട മകള േബബി.െക, കമാനറ, മടപൂര

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം, ഭരതാവം,

രാജന എന മകനം മരണെപടിടളതാണ.  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.1-2021/8351/9/100 19-11-2021
 
 ആലതര താലകില   വണാഴി രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.രാജന നായര, ശീനിലയം,

ഭഗവതി നഗര, മടപൂര.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇ.പി.എഫ െപനഷന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വണാഴി  രണ്    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  വി.േകാമളം,  ശീനിലയം,

ഭഗവതിനഗര, മടപൂര, േബാധിപിച അേപക   വണാഴി  രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021  -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.1-2021/8328/9/100 19-11-2021
 
  ആലതര താലകില    കണമ ഒന്    വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി.െക.നാരായണന,

െകാചേതാടതില വീട, പനിയങര.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണമ ഒന്   വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയന, െകാചേതാടതില വീട,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന മകള 63

2 േബബി മകള 56

3 സശീല മകള 54

4 രഗണി   -         മരണെപട മകന രാജന എനവരെട ഭാര് 60

5 രാേജഷ  -         മരണെപട മകന രാജന എനവരെട മകന 37

6 രാധിക   -         മരണെപട മകന രാജന എനവരെട മകള 35

7 രേമഷ   -          മരണെപട മകന രാജന എനവരെട മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി.േകാമളം ഭാര് 76

2 ശീേദവി അനില നായര മകള 47
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കലിങലപാടം, പനിയങര.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കണമ ഒന്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-1992 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകളം,  ഭാര്യം,  രേമഷ എന മകനം  മരണെപടിടളതാണ.  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.1-2021/8296/9/100 19-11-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശീനന.എന, ശിലപ നിവാസ

, െനലിേകാറ, കനിേശരി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കടംബ െപനഷന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരിമയര രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമതി.എം, ശിലപ നിവാസ,

െനലിേകാറ, കനിേശരി, േബാധിപിച അേപക   എരിമയര രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: സി.1-2021/8295/9/100 19-11-2021
 
  Notice  is  hereby given to  all  to  whom it  may be concern  that  Premakumari.V,  Meenakshi  Nilayam,  Pazhathara,

Thenkurissy, Thenkurussi1 Village, Alathur Taluk of Palakkad District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before Tamilnadu Government  in respect of the legal  heirs of late T.A.Sundareswaran, 1/477,Meenakshi Nilayam,

Pazhathara, Thenkurissy who expired on 14-10-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in

the scheduled below are the legal heirs of the said late T.A.Sundareswaran. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant . . Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന എന ശാനമ മകള 62

2 വിജയന മകന 60

3 ശശി മകന 58

4 സേലാചന മകള 55

5 രാജി മകള 47

6 സിത     -    മരണെപട മകന രേമഷ എനവരെട ഭാര് 41

7 അതല  -    മരണെപട മകന രേമഷ എനവരെട മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി.എം ഭാര് 54

2 ശിലപ.എന മകള 25

3 സ്ാതി.എന മകള 18
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favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship

certificate should be filed in person before the Tahasildar , Alathur within 30 days from the date of publication of this notice

in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
നമര:സി.1-2021/8279/9/100 19-11-2021
 
 ആലതര താലകില   കിഴേകേഞരി രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചനകഞ്, പാവിള വീട,

കാകേഞരി,  ഇളവംപാടം.പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   റബര േബാരഡ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കിഴേകേഞരി  രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഷജ,  പാവിള  വീട,

കാകേഞരി, േബാധിപിച അേപക   കിഴേകേഞരി രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2021/8278/9/100 22-11-2021
 
  ആലതര താലകില    കഴലമനം  രണ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െചനാമരാകന.ജി,

േപാതനകാട വീട, പുപാറ, കളെപടി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴലമനം രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഷകമാരി, േപാതനകാട വീട,

കളെപടി, കഴലമനം, േബാധിപിച അേപക   കഴലമനം രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2021  -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. 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Premakumari.V Wife 58

2 Subha.T.S Daughter 40

3 Prajith.T.S Son 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ ഭാര് 64

2 ൈഷജ മകന 41

3 ൈഷല മകള 39

4 ൈഷജ മകള 37
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നമര:സി.1-2021/8268/9/100 22-11-2021
 
 ആലതര താലകില   കണമ രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലന.പി, കിഴകമറി വീട

,  മഞപ.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പഞാബ  നാഷണല  ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണമ രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജി.ശശിധരന, കിഴകമറി വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാരി ഭാര് 51

2 രമ്.സി മകള 30

3 നീത.സി മകള 25

4 തങ മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി.ശശിധരന മകന 58

2 സേരഷ കമാര.ജി മകന 56
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NOTICE

 
നമര:സി.1-2021/8232/9/100 22-11-2021
 
  ആലതര താലകില   വടകേഞരി  രണ്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി,  വഴവേകാട,

അഞമരതി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക.എസ.ഇ.ബി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകേഞരി രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവകി, വഴവേകാട, മംഗലം, േബാധിപിച അേപക

 വടകേഞരി രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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. 

 
നമര:സി.1-2021/8226/9/100 22-11-2021
 
  ആലതര താലകില   ആലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന.മജീദ,   പളകലകാട വീട,

െവങനര, ആലതര.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകാടതി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സലീന, ഫഹദ മനസില,  പളകലകാട, െവങനര,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 74

2 കഷകമാരി മകള 52

3 െസൗമിനി മകള 49

4 സേനാഷ മകന 44

5 സജിത മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലീന ഭാര് 38

2 ഫഹദ മകന 10

3 നരമഹമദ പിതാവ 85

4 ൈസനബ മാതാവ 75
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നമര:സി.1-2021/8225/9/100 22-11-2021
 
 ആലതര താലകില   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.െശലവം, സതീഷ നിവാസ

,  ടി.ബി.േറാഡ,  വടകേഞരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പഞായത്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേനാഷ, സതീഷ നിവാസ,

ടി.ബി.േറാഡ, വടകേഞരി,  േബാധിപിച അേപക   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -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.1-2021/8223/9/100 22-11-2021
 
 ആലതര താലകില   കാവേശരി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജന പഭ.െക, 37/2601, സരഭ

ി  നിവാസ,  േപാേണാത്  േറാഡ,  കലര,  െകാചി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിന  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാവേശരി  ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഷീജ.എം,

കാരതിക നിവാസ, ഇരടകളം.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാവേശരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2016 -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 േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2021/8144/9/100 22-11-2021
 
 ആലതര താലകില   കതനര ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിജല.െക, െപാനനാത് വീട

,  നടതറ,  കലമനം,  കതനര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കതനര ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ െകാചകടന, െപാനനാത് വീട,

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭവേനശ്രി ഭാര് 49

2 സേനാഷ.എസ മകന 30

3 സതീഷ.എസ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ.എം ഭാര് 41

2 താര േജ്ാതി പഭ മകള 10

3 ുപദ പഭ മകന 7
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വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2021  -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.1-2021/8143/9/100 22-11-2021
 
 ആലതര താലകില   മാതര ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ, െതാടിയകാവ വീട,

തചങാട.പി.ഒ, മാതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപനഷന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാതര ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റംല.െക.എസ, പതനപരയല വീട, തചങാട.പി.ഒ,

മാതര, േബാധിപിച അേപക   മാതര ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

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

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ 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.1-2021/8116/9/100 22-11-2021
 
 ആലതര താലകില   കാവേശരി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി.ബി, കിഴേകകളതില വീട

,  ചമാേനാട,  കാവേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െക.എസ.ഇ.ബി  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാവേശരി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദരശന.എം, കിഴേകകളതില വീട,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐശ്ര് ഭാര് 34

2 നിരഞന.എ.ഡി മകന 5

3 േദവി.െക മാതാവ 67

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല.െക.എസ ഭാര് 47

2 െനൗഫല.എ മകന 27

3 അനസല.എ മകന 19

4 മകി രാവതര പിതാവ 90
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നമര:സി.1-2021/8353/9/100 22-11-2021
 
  ആലതര താലകില   കിഴേകേഞരി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാലന.ടി,

കാരതിക, ചീരകഴി,  കിഴകേഞരി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   േമാേടാര വാഹന വകപ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിന നായര,

കാരതിക, ചീരകഴി, കിഴകേഞരി, േബാധിപിച അേപക   കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -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.1-2021/8440/9/100 22-11-2021
 
 ആലതര താലകില   േകാടായി രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയബനീസ, സബീര മനസില

,  േകാടായി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടായി രണ്  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കഞിമരകാര, സഹീര മനസില, പളിെനലി,

േകാടായി, േബാധിപിച അേപക   േകാടായി രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദരശന.എം ഭാര് 27

2 അൈശ്ത മകന 6

3 ആദിേദവ മകന 3

4 സത്ഭാമ മാതാവ 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാലിനിേദവി.പി ഭാര് 56

2 വിന നായര മകന 33

3 വിനീത.പി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിമരകാര ഭരതാവ 85

2 സഹീര.െക മകന 50

3 ൈസറ ബാന നരമഹമദ മകള 53
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