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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-6409/9/100/ 2021 04-10-2021
 
  ആലതര താലകില   കിഴേകേഞരി രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീലകതിൽ നിഖിൽ

മേനാഹരൻ, ഇളവമാടം പി ഒ ,തചേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകേഞരി രണ് വിേലജില   പേരതനെറ അമ പതാവതി പി , േബാധിപിച

അേപക   കിഴേകേഞരി രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിത എം ഭാര് 34

2 അൈനഷ നിഖിൽ മകള 2 1/2

3 അൈനറ നിഖിൽ മകള 2 മാസം

4 പതാവതി പി അമ 67

09th November 2021Revenue Department11395
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-6679/ 2021 04-10-2021
 
 ആലതര താലകില   പതേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതരാജൻ  മനപാടം പി ഒ ചനപര

രാജൻ നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗംഗാേദവി എ , േബാധിപിച അേപക   പതേകാട വിേലജ

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

10-2020  -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. 

 
നമര:സി1-6146  / 9/ 100/ 2021 04-10-2021
 
 ആലതര താലകില   വണാഴി രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക ജി നായർ   മടപൂർ

പി ഒ കമാനറ േതാണേകാട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണാഴി രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ മകള പസനകമാരി ടി  േബാധിപിച

അേപക   വണാഴി  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  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി1-6516/9/ 100/ 2021 04-10-2021
 
  ആലതര താലകില   വടകേഞരി രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷദാസൻ ചിനൻ ,

അഞമർതി  പി  ഒ  മംഗലം,  കിഴേകതറ േകാളനിയിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗാേദവി എ ഭാര് 51

2 ദീപേമാൾ ആർ മകള 31

3 ദീപിേമാൾ ആർ മകള 31

4 ദശ് ആർ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി ടി മകള 56
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകേഞരി രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പിയ െക ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2021 -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 പിയ െക ഭാര് 40

2 അൈദ്ത  കഷ െക മകന 11

3 ആരാദ് കഷ െക മകള 4 1/2

4 െപട അമ 75

09th November 2021Revenue Department11397
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.1-2021/7418/9/100 01-11-2021
 
 ആലതര താലകില   േമലാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.കല്ാണികടി പാറയില വീട,

പാറകലകാട,  ചിറിലേഞരി.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സബ  രജിസാര  ഓഫീസ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലാരേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാദകമാര,

പാറയില വീട, ചിറിലേഞരി, േബാധിപിച അേപക   േമലാരേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2021/8089/9/100 01-11-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചറ.പി.വി പലിേകാടില വീട

,  കനിേശരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സബ ടഷറി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    എരിമയര രണ്    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മരത.പി.പി,  പലിേകാടില വീട,  കനിേശരി,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-10-2021  -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  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമചനന.പി.എ ഭരതാവ 86

2 ഉദയകമാര പാറയില േമേനാന മകന 58

3 ഉഷ.പി മകള 57

4 പി.വിേനാദകമാര മകന 55

5 രാധിക മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരത.പി.പി ഭാര് 69

2 ജിജി േചറ മകള 43

3 ജീജ േചറ മകള 37
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നമര:സി.1-2021/7779/9/100 01-11-2021
 
 ആലതര താലകില   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പേതാസ വരകി ഐകരകട

ി  വീട,  പനിയങര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ലാന്  ൈടബയണല  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല പേതാസ, ഐകരകടി വീട,

പനിയങര, േബാധിപിച അേപക   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021 -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  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2021/7769/9/100 01-11-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായ മാടമാറ, കനിേശര

ി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എരിമയര രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െചല, മാടമാറ, കനിേശരി, േബാധിപിച അേപക   എരിമയര രണ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    15-02-2006  -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. 

 
നമര:സി.1-2021/7767/9/100 01-11-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജാമണി ചായമചി, കനിേശര

ി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എരിമയര രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാന, ചായമചി, കനിേശരി, േബാധിപിച അേപക   എരിമയര രണ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-12-2002  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം, േശാഭന എന മകളം മരണെപട അതനസരിച്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല പേതാസ ഭാര് 53

2 േബസില.എ.പി മകന 35

3 ലിസില.എ.പി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചല ഭാര് 81

2 സഭദ മകള 55

3 ലത മകള 50

4 പഷലത മകള 41
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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.1-2021/7719/9/100 01-11-2021
 
 ആലതര താലകില   കഴലമനം ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാശിവന.ബി തറകളം.

കരിങാംെതാടി,  കഴലമനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴലമനം ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സരജ സദാശിവന, തറകളം.

കരിങാംെതാടി,  കഴലമനം, േബാധിപിച അേപക   കഴലമനം ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള മരണെപട 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.1-2021/7718/9/100 01-11-2021
 
  ആലതര താലകില   തരര രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജമീല.ൈവ നിഷാദ മനസില,

വാവള്ാപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തരര രണ് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബള റഹിമാന, നിഷാദ മനസില, േതാടകാട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാന ഭാര് 79

2 ഭവദാസന.ആര മകന 55

3 ഹരിദാസന.ആര മകന 51

4 േമാഹനന മകന 44

5 പഷരാജന മകന 38

6 ഗീഷ ഉണികഷന പൗതി 34

7 ഷിജേമാന പൗതൻ 31

8 ഷിബ പൗതൻ 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ.എസ ഭാര് 59

2 രജന.എസ മകള 37

3 സരജ സദാശിവന മകന 34
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബള റഹിമാന ഭരതാവ 61

2 നിഷാദ മകന 32

3 ജംഷാദ മകന 27

4 അനഷാദ മകന 23
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.1-2021/7716/9/100 01-11-2021
 
 ആലതര താലകില   തരര രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന.എ ലകംവീട േകാളനി,

ചിറേകാട, അതിെപാറ.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക.എസ.എച്.ബി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തരര രണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഭാഷ.ആര, ലകംവീട, കിഴേകതില,

ചിറേകാട, അതിെപാറ, േബാധിപിച അേപക   തരര രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-1999 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2021/7692/9/100 01-11-2021
 
 ആലതര താലകില   േതങറശി രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധന പനംതറവ വീട

,  മഞളര.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകരള വാടര  അേതാറിറി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതങറശി രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബജാകി, പനംതറവ വീട,

മഞളര.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   േതങറശി രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2013 -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. 

 
നമര:സി.1-2021/7572/9/100 01-11-2021
 
  ആലതര താലകില   കഴലമനം ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണേമേനാന.െക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഗണി ഭാര് 60

2 സനിത.ആര മകള 42

3 സഭാഷ.ആര മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബജാകി ഭാര് 58

2 കഷേവണി.വി മകള 43
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േകാരാത്കളം,  െകാടാരപടി,  കഴലമനം.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   യണിയന ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴലമനം ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസന,

േകാരാത്കളം, െകാടാരപടി, കഴലമനം.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കഴലമനം ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021  -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.1-2021/7549/9/100 01-11-2021
 
 ആലതര താലകില   കതനര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷന ,േരവതി വീട ,

േതാലനര.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െസൗത്  ഇന്ന  ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കതനര  രണ്    വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  രമണി,  േരവതി  വീട,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2021/7516/9/100 01-11-2021
 
 ആലതര താലകില   കണമ രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിഷ.എന.എം കാട്കന്കളം,

ആര.മംഗലം, കണമ.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആശിത നിയമനം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണമ രണ്  വിേലജില   പേരതയെട അചന മരളീധരന.എം, കാട്കന്കളം,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മാതമാണ നിയമാനസത

അവകാശികളായളത. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന ഭാര് 73

2 പതിനി.എന മകള 46

3 രജനി.എന മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി ഭാര് 63

2 രജനി സഞയ നായര മകള 44

3 രമ് മേനാജ നായര മകള 38
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േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2021/7514/9/100 01-11-2021
 
 ആലതര താലകില   മംഗലംഡാം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ അബഹാം വാലേമല വീട

, ഒലിംകടവ.പി.ഒ, മംഗലംഡാം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െഫഡറല ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മംഗലംഡാം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എലസമ േജാസ, വാലേമല,

ഒലിംകടവ.പി.ഒ,  മംഗലംഡാം, േബാധിപിച അേപക   മംഗലംഡാം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2021/7373/9/100 01-11-2021
 
  ആലതര താലകില   കഴലമനം ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷന.എന 4/858,

കാരതിക  വില,  കഴലമനം.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴലമനം ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ.ആര, 4/858, കാരതിക

വില, ചനപര, കഴലമനം.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കഴലമനം ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

പിതാവ മരണെപട. 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 മരളീധരന.എം അചന 57

2 വിനിത.െക.ബി അമ 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലസമ േജാസ ഭാര് 60

2 ദീപ അബഹാം മകള 36

3 െമറീന അബഹാം മകള 31

4 ഡിലിയ േറാസ അബഹാം മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െശലവറാണി.ആര ഭാര് 58

2 രാേജഷ.ആര മകന 36

3 രഗണിയമ.എന അമ 84
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