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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
:സി -2021/ 5412/ 9/ 100 25-08-2021
 
 ആലതര താലകില   വണാഴി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ െക െക  വണാഴി പി

ഒ മരതംപാടതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വണാഴി  ഒന്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േദവകി  െക ,  വണാഴി  പി  ഒ  മരതംപാടതിൽ ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-01-2021  -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 േദവകി െക ഭാര് 76

2 ഓമന എം വി മകള 53

3 നിർമല വി മകള 51

4 രാധാകഷൻ വി മകന 50

5 കഷകമാരി വി മകള 48

6 വതല വി മകള 45

7 പബിത പി എൻ മരണെപട മകൻ
സേരഷിെൻറ

ഭാര് 33

8 മാളവിക മരണെപട മകൻ സേരഷിെൻറ മകള 10

9 ൈകലാസ മരണെപട മകൻ
സേരഷിെൻറ

മകന 7
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
:സി1-2021/6966/9/100 29-10-2021
 
 ആലതര താലകില   േകാടായി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത് .എം കനംപറമ് വീട

കീഴതര,  േകാടായി  എനയാളെട   അവകാശിക്   MACT  േകാടതിയില ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സരടിഫികറിനായി  േകാടായി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ അമ അനിത .െക.വി, കനംപറമ് വീടകീഴതര, േകാടായി,

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

മരണ  സരടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-12-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മറ്  കാസ്  1  അവകാശികള ഇല

അതനസരിച് അവകാശ സരടിഫികറ് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവണെമന്   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില  ഈ  ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി.1-2021/7372/9/100 29-10-2021
 
 ആലതര താലകില   വണാഴി രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കനപറമ് , മടപൂര.പ

ി.ഒ,  വണാഴി-2  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വാഹന ഇനഷറനസ ഓഫീസില  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണാഴി രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പീതി, കനപറമ് മടപൂര വണാഴി-

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന പിതാവ  മരണെപട

ൈമനരമാര  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. 

 
:സി.1-2021/7370/9/100 29-10-2021
 
  ആലതര താലകില   കണമ ഒന്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തീതന വാളെവചപാറ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത .െക.വി അമ 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീതി ഭാര് 32

2 ആരഷ മകന 8

3 ആയഷ മകന 5

4 േവലമ അമ 78
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പനിയങര.പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കണമ ഒന്    വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാമകഷന, വാളെവചപാറ,  പനിയങര.പി.ഒ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-06-2002  -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  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി.1-2021/7296/9/100 29-10-2021
 
  ആലതര താലകില   വടകേഞരി ഒന്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാരജ് േജാസഫ

േതവരകാട  വീട,  ഗാമം,  വടകേഞരി.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങില  നലേകണ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസഫ

േജാരജ്, േതവരകാട വീട, ഗാമം, വടകേഞരി.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകളം, ഭാര്യം മരണെപട 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. 

 
:സി.1-2021/7295/9/100 29-10-2021
 
 ആലതര താലകില   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല േജാരജ് േതവരകാട വീട

, ഗാമം, വടകേഞരി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില നലേകണ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാസഫ േജാരജ്, േതവരകാട

വീട, ഗാമം, വടകേഞരി.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാള   18-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ മകള 66

2 രാമകഷന മകന 56

3 ലകി മകള 54

4 ചനിക മകെന ഭാര് 53

5 െസൗമ് പൗതി 35

6 സരജ പൗതൻ 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാലറ് എബഹാം മകള 56

2  േജാസഫ േജാരജ് മകന 55

3 േജാരജ് േസവ്ര മകന 51
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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. 

 
:സി.1-2021/7205/9/100 29-10-2021
 
  ആലതര  താലകില    കിഴേകേഞരി  രണ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ടി.വി.േജാരജ്

െതകംമഠതില വീട, പറേശരി, കരിങയം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകേഞരി രണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടി.വി.ലീല, െതകംമഠതില,

പറേശരി, കരിങയം.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കിഴേകേഞരി രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ മരണെപട.

 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. 

 
:സി.1-2021/7173/9/100 29-10-2021
 
 മണാരകാട താലകില കാരാകറിശി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.തങമണി മകാംബിക സദന,

കാരാകറിശി  എനയാളെട അവകാശികൾക്   പഞായത് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാവേശരി ഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകള ആര.ലീലാവതി, ഇനിര മനിരം, െനലിതറ ഗാമം,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം,

മേനാരഞിതന എന മകനം  മരണെപട  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 ഷാലറ് എബഹാം മകള 56

2 േജാസഫ േജാരജ് മകന 55

3 േജാരജ് േസവ്ര മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി.വി.ലീല ഭാര് 54

2 ഷാല മകള 30

3 ഷാന മകള 28

4 അനമ അമ 90

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനകമാര മകന 62
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:സി.1-2021/7023/9/100 29-10-2021
 
 ആലതര താലകില   കഴലമനം ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമന കളവനമക്, കഴലമന

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കഴലമനം ഒന്  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കഷന.െക, പറെകാണം വീട, കളവനമക്, കഴലമനം, േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2003 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള 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. 

 
:സി.1-2021/6967/9/100 29-10-2021
 
 ആലതര താലകില   േകാടായി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷനകടി െപരമനകാട,

ചമകളം.പി.ഒ,  േകാടായി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   MACT േകാടതി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടായി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത.എസ, െപരമനകാട,

ചമകളം, േകാടായി.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   േകാടായി ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

മരണെപട   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ   സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവ

കാശ 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 ആര.ലീലാവതി മകള 61

3 വിദ്ാസാഗര മകന 58

4 രമ േദവി.ആര മകള 57

5 രാധാമണി മകെന ഭാര് 60

6 നിഷ കഷകമാരി പൗതി 37

7 വിജയ വിഷ പൗതൻ 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷന ഭരതാവ 56

2 ജിജ.െക.കഷന മകന 32

3 ജിജി.െക.കഷന മകള 30

4 ജിേജാ.െക..കഷന മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത.എസ ഭാര് 38

2 െഗൗരി കഷ മകള 17

3 േഗാകല കഷ മകന 14
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
:സി1-2021/6444/9/100 20-09-2021
 
 ആലതര താലകില   വടകേഞരി-1 വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവൻ ടി  ആയകാട പി ഒ

േതാടിങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് പങജാകി േബാധിപിച അേപക   വടകേഞരി-1 വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-06-2021-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. 

 
:സി1-2021/6410/9/100 20-09-2021
 
 ആലതര താലകില   േകാടായി-2  വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഗാപകഷൻ  േകാടായി പി ഒ

പനങര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് രാേജശ്രി  േബാധിപിച അേപക   േകാടായി-2   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   28-11-2020-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. 

 
:സി1-2021/6411/9/100 20-09-2021
 
 ആലതര താലകില   േകാടായി-2  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥൻ നായർ  വേറാഡ പി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാകി ഭാര് 82

2 ലളിതാംബിക മകള 64

3 ൈശലജ മകള 61

4 അനിത മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജശ്രി ഭാര് 38

2 സിദാർത് മകന 16

3 സാന മകള 14

4 തങ അമ 85
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ഒ േമാടായൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  യേശാദ അമ േബാധിപിച അേപക   േകാടായി-2   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-1998-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. 

 
:സി1-2021/6412/9/100  20-09-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര-1     വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി ശശിധരൻ നായർ  എരിമയർ പ

ി  ഒ  ചനികാലയം   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഞമി െക േബാധിപിച അേപക   എരിമയര-1

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-06-2021-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. 

 
:സി1-2021/6413/9/100 20-09-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര-1    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വളിയമാൾ എന കഷേവണി

എരിമയർ  പി  ഒ  വേടകാട്പറമ്  വേടകാട  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ കമാർ എൻ

േബാധിപിച അേപക   എരിമയര-1     വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-07-2021-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 യേശാദ അമ ഭാര് 77

2 ശശീനൻ എം മകന 57

3 േശാഭ എം മകള 54

4 സജാത എം മകള 53

5 സേരഷ എം മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഞമി െക ഭാര് 46

2 വിഷ ടി എസ മകന 26

3 ജിഷണ ടി എസ മകന 22
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:സി1-2021/6299/100 20-09-2021
 
 ആലതര താലകില   വടകേഞരി-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ െക വി  കണകൻ തരതി

പി  ഒ  കദളിപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന േബസിൽ െക എം േബാധിപിച അേപക   വടകേഞരി-1

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    11-09-2020-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. 

 
:സി1-2021/5254/9/100 20-09-2021
 
 ആലതര താലകില പതേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യസഫ എസ  െതേകെപാറ പി ഒ കള

ം  അൻസാർ  മൻസിലിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് പി എസ നഫീസ േബാധിപിച അേപക   പതേകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

07-2020-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-2021/6227/9/100 20-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമലത മകള 48

2 സേനാഷ കമാർ എൻ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി മാതയ ഭാര് 64

2 ലിനി െക എം മകള 39

3 സിനി െക എം മകള 38

4 റിനി മാതയ മകള 35

5 േബസിൽ െക എം മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എസ നഫീസ ഭാര് 72

2 ബീഫാതിമ ൈവ മകള 50

3 െസയമഹമദ ൈവ മകന 54
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 ആലതര താലകില   മാതര-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പതനാഭൻ  മാതർ പി ഒ മാത

ർ  ഈസ്  അതിരായത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് വിലാസിനി എ  േബാധിപിച അേപക   മാതര-1  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-2021/6228/9/100 20-09-2021
 
  ആലതര താലകില   മാതര-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സവിനൻ ആർ  മാതർ പി ഒ

െചങണിയർ  കീേഴപരയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് േപമ െക  േബാധിപിച അേപക   മാതര-1   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2020-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. 

 
: സി1-2021/6229/9/100 20-09-2021
 
 ആലതര താലകില   മാതര-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജേഗാപാലൻ ടി എ  മാതർ പി

ഒ  േശയസ്  അധിയാരത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് സശീല വി െക  േബാധിപിച അേപക   മാതര-1  വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി എ ഭാര് 65

2 സജീഷ എ മകന 40

3 പേമാദ എ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമ െക ഭാര് 42

2 വാണി എസ മകള 22

3 വീണ എസ മകള 13
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സശീല വി െക ഭാര് 76

2 രജനി വി െക മകള 51

3 സനിത വി െക മകള 49

02th November 2021Revenue Department10191
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
:സി1-2021/6230/9/100 20-09-2021
 
 ആലതര താലകില   മാതര-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപകടൻ െക  മാതർ പി ഒ ചകനം

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക സി േബാധിപിച അേപക   മാതര-1   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  21-11-2020-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. 

 
:സി1-2021/6201/9/100 20-09-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര-1  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ  എരിമയർ പി ഒ പളികൽപര വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലതർ താലകിൽ വണാഴി-1 വിേലജിൽ പേരതനെറ ഭാര് െനലിേകാട കമലം   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-07-2021-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. 

 
:സി1-2021/6617/9/100 20-09-2021
 
 ആലതര താലകില   കിഴേകേഞരി-2  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പി ആറമഖൻ  ഇലവമാടം

പി ഒ മാരിയപാടം പദീപ നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനിക സി ഭാര് 55

2 മിമിത എ മകള 27

3 അമത എ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലം ഭാര് 51

2 കഷദാസ മകന 27

3 കപ മകള 25
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് പി േദവി  േബാധിപിച അേപക   കിഴേകേഞരി-2  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-2021/6224/9/100 20-09-2021
 
 ആലതര താലകില   െപരിേങാടകറശി-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളി  പരതിപളി പി

ഒ മണെവടമട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സതീഷ കമാർ എം  േബാധിപിച അേപക   െപരിേങാടകറശി-1   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

03-2020-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-2021/6621/9/100 20-09-2021
 
 ആലതര താലകില   േതങറശി-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനകമാരൻ ആർ  േതങറശി പി

ഒ വടേകതറയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഷർമിള എസ  േബാധിപിച അേപക   േതങറശി-1   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-04-2021-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 പി േദവി ഭാര് 66

2 പദീപ കമാർ എ മകന 41

3 പേമാദ കമാർ എ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി മകള 62

2 സനരി മകള 56

3 രാമചനൻ മകന 55

4 ശാന മകള 48

5 ധനലകി മകള 42

6 സതീഷ കമാർ എം മകന 40
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: സി1-2021/6298/9/100 20-09-2021
 
  ആലതര താലകില   വടകേഞരി-1    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പധാനിയിൽ അമാള

െകാറണംേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന വാസേദവൻ െക േബാധിപിച അേപക   വടകേഞരി-1   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  01-05-2016-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. 

 
:സി1-2021/6541/9/100 20-09-2021
 
  ആലതര താലകില   തരർ-2  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ  വാവളൃാപരം പി  ഒ

കരംകളങര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സചിത േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-12-2020-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷർമിള എസ ഭാര് 47

2 ശദ േമാഹൻ മകള 27

3 ശാവൺ േമാഹൻ മകന 22

4 സത്ഭാമ വി അമ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി മകള 48

2 വാസേദവൻ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സചിത ഭാര് 24

2 ഋതിക മകള 2

3 േദവകി അമ 53
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