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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
:സി1-2019/228/9/100  18-09-2021
 
 ആലതര താലകില   കണമ ഒന്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാഫിയ എ  കണമ പി ഒ

െകാേടകാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള റബീന എ േബാധിപിച അേപക   കണമ ഒന്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-11-2018-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റബീന മകള 22

2 അബബകർ ഭരതാവ 60

26th October 2021Revenue Department9319
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
:സി1-2021/5881/9/100 07-09-2021
 
  ആലതര താലകില   െപരിേങാടകറശി  1   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദർശൻ െക,

പരതിപളി  പിഒ,  പാറെതാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മാതാവ  തങമണി , പരതിപളി പിഒ, പാറെതാടി , േബാധിപിച

അേപക   െപരിേങാടകറശി 1  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-2021/5882/9/100 07-09-2021
 
 ആലതര താലകില   െപരിേങാടകറശി 1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മങമ  പരതിപളി പിഒ,

കാവതിയാം  പറമ്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന രാധാകഷൻ െക വി , പരതിപളി പിഒ, കാവതിയാം പറമ്

വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   െപരിേങാടകറശി 1  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-2021/5883/9/100 07-09-2021
 
 ആലതര താലകില   െപരിേങാടകറശി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എൻ വിജയകമാർ

,  പരതിപളി,  പവീൺ നിവാസ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് മീന വി , പരതിപളി, പവീൺ നിവാസ  േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി അമ 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി െക വി മകള 68

2 ഗംഗ െക വി മകള 65

3 രാധാകഷൻ െക വി മകന 62
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െപരിേങാടകറശി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-2021/6143/9/100 07-09-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര ഒന്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാമി െക,  എരമയർ പി ഒ,

ചാതൻേകാട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി വി , എരമയർ പി ഒ ചാതൻേകാട വീടിൽ േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-2021/6024/9/100 07-09-2021
 
 ആലതര താലകില   േമലാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വാസേദവൻ,  ചിറിലേഞരി പി ഒ

,  ലകി നിവാസ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് കാർത്ായനികടി ,  ചിറിലേഞരി പി ഒ, ലകി നിവാസ േബാധിപിച അേപക

േമലാരേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-01-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീന വി ഭാര് 51

2 പവീണ വി മകള 24

3 പവീൺ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി വി ഭാര് 59

2 ഷീജ സി മകള 37

3 ഷീബ സി മകള 35

4 ഷിജകമാർ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

26th October 2021Revenue Department9321
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:സി1-2021/6083/9/100 07-09-2021
 
  ആലതര താലകില   ആലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയലകി അമാൾ െക ആർ,

െപരങളം  പി  ഒ,  കാേര്ാട്  ഗാമം  ലകി  സദനിൽ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന രാമചനൻ  േബാധിപിച അേപക

ആലതര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  17-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 കാർത്ായനികടി ഭാര് 64

2 സംഗീത വാസേദവൻ മകള 42

3 ുതി ബിേജായ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശങരനാരായണൻ മകന 63

2 രാമചനൻ മകന 60

3 നാഗമാൾ മകള 49
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
:സി1-5985/2021 07-09-2021
 
  ആലതര താലകില   കിഴേകേഞരി  ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവ സി  േപാൾ

െചബായിൽ വീട കണംകളം മലേങാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിസ രാജീവ , െചബായിൽ വീട

കണംകളം മലേങാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസ രാജീവ ഭാര് 42

2 അലകസ സി രാജീവ മകന 17

3 അലീന സി രാജീവ മകള 12
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
:സി1 2021/6082/9/100 07-09-2021
 
  ആലതര താലകില ആലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക പി  േവലായധൻകടിേമേനാൻ,

കാടേശരി  പി  ഒ,  നരിയംപറമ്,  േദവിവിഹാറിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  സത്ഭാമ  േബാധിപിച  അേപക

ആലതര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-2021/6047/9/100 07-09-2021
 
 ആലതര താലകില   െപരിേങാടകറശി രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻകടി പി എസ,

ചലനർ  പി  ഒ,  പതൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ജയശങർ േബാധിപിച അേപക   െപരിേങാടകറശി രണ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-2021/6131/9/100  07-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ ഭാര് 73

2 മഞജള േജ്ാതിപകാശ മകള 48

3 അഞലിേമേനാൻ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 64

2 ദീപ മകള 44

3 ജയശങർ മകന 41

4 ദിവ് മകള 39

5 ജയരാജ മകന 37
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 ആലതര താലകില   േതങറശി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസനാർ എസ, േതങറിശി പ

ി ഒ, പഴതറ, ൈഫസൽ മൻസിലിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകള ഫൗസിയ േബാധിപിച അേപക   േതങറശി ഒന്  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-2021/6125/9/100 07-09-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ,  കനിേശരി പി ഒ,

വടേകതറ, വടയപാടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മാതാവ  േദവി   േബാധിപിച അേപക   എരിമയര രണ്    വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2017 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി-2021/6144/9/100  07-09-2021
 
 ആലതര താലകില   േമലാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹനീഫ യ,  ചീനിേകാട

െതരവ,  മൈലപാടം  കളം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സജീന െക എച്  േബാധിപിച അേപക   േമലാരേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഫസൽ എച് മകന 37

2 ഫൗസിയ എച് മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി അമ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീന െക എച് ഭാര് 55
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:സി-2021/5885/9/100 07-09-2021
 
 ആലതര താലകില   മാതര രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി ഭാസകരൻ,  പലഞാതനർ പ

ി ഒ, ചരലംപറമ് വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് മീനാകി  േബാധിപിച അേപക   മാതര രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി-2021/5986/9/100 07-09-2021
 
  ആലതര താലകില   തരര രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല,  വാവളിയാപരം പി ഒ,

െകാളാേറാഡ, ഇടപറമ് വീടിൽ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള സമീന  േബാധിപിച അേപക   തരര രണ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 ഷിഫാദ എം മകന 30

3 ശംഷീദ എം മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി ഭാര് 70

2 കലാധരൻ മകന 45

3 രാധാകഷൻ മകന 42

4 ജയകഷൻ മകന 40

5 രേമഷ മകന 36

6 അഭിലാഷ          (മരണെപട മകൾ
അംബികയെട

മകന 28

7 അഞ            (മരണെപട മകൾ
അംബികയെട

മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മകാർ ഭരതാവ 71

2 സമീറ മകള 33

3 സമീന മകള 32

4 ബീപാതമ അമ 81
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:സി1-5884/2021 07-09-2021
 
 പാലകാട  താലകില   പിരായിരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽകമാർ എ, െകാടനിരപളി പ

ി  ഒ,  കളികാട  അപ നിവാസിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ആലതർ താലകിൽ മാതർ-2 വിേലജിൽ പലഞാതനർ പി ഒ,

പളികളം കഷൻ മകൾ  ബിൻസി െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-2021/5951/100 07-09-2021
 
ചിറർ  താലകില   പടേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രകിണി വി,  പാലെകാളമ വീടിൽ,

വണിതാവളം പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള ആലതർ താലകിൽ എരിമയർ-2 വിേലജിൽ കടാല, കാഞിരംങാട,  വാരിചാല

വീടിൽ േദവകി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിൻസി െക ഭാര് 23

2 നിേവദിത മകള 2

3 ലകികടി അമ 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല മകള 65

2 േദവകി മകള 60

3 ശീകല മകള 57
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