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NOTICE

 
നമര: സി1-100/9/6798/2021  30-09-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി അമ  കനിേശര

ി  പി  ഒ  ചായമചികളതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരിമയര രണ്   വിേലജില   പേരതയെട മകന ശിവകമാർ എ േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2020 -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. 

 
നമര:സി1-100/9/6899/2021 16-10-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശശികമാർ  കനിേശരിപി

ഒ  തണീർപനലിൽ  ദശ്യിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരിമയര രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േദവി േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2021  -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. 

 
നമര:സി1-100/9/7026/2021 16-10-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര ഒന്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആതിക  എരിമയർ പി ഒ

േചരാനാട  സജന  നിവാസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരിമയര ഒന്    വിേലജില   പേരതയെട മകന അഷറഫദീൻ എസ േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവകമാർ എ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവി ഭാര് 66

2 മീനാംബിക മകള 40

3 േഗാപകമാർ മകന 37
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അേപക   എരിമയര ഒന്    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2021 -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:സി1-100/9/5117/2021 30-09-2021
 
  ആലതര താലകില   കതനര ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിനിൽ  കതനർ പി ഒ

േകാതമംഗലം  എയംകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കതനര ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ േദവരാജൻ േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2019  -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. 

 
നമര:സി1-100/9/6681/2021 30-09-2021
 
  ആലതര താലകില   എരിമയര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താഹ എസ  കടാല പി

ഒ  കനിേശരി  അരണേകാട  താജ  മൻസിലിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരിമയര രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റിസ്ാന

എൻ  േബാധിപിച അേപക   എരിമയര 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 അകബർ അലി എസ മകന 55

2 സിദിക് എസ മകന 52

3 അഷറഫദീൻ എസ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി മാതാവ 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിസ്ാന എൻ ഭാര് 38

2 അസർ ഡാനിഷ മകന 9

3 സിനാൻ െജഫി ടി മകള 4
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നമര:സി1-100/9/6680/2021 30-09-2021
 
 ആലതര താലകില   വണാഴി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹൻ ദാസ  വണാഴി പി ഒ

പറപിടി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണാഴി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഷദാസ പി എം േബാധിപിച അേപക   വണാഴി ഒന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-04-2004  -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:സി1-100/9/6675/2021 30-09-2021
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര ഒന്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി ബി പകാശം  എരിമയർ പി

ഒ െതകംപറം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരിമയര ഒന്    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജലജ പകാശ േബാധിപിച അേപക   എരിമയര ഒന്

  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-01-2019  -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. 

 
നമര:സി1-100/9/7083/2021 16-10-2021
 
 ആലതര താലകില   േമലാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഫവേറാസ പി എ  േചരാമംഗല

ം പി ഒ െകാളമ് ബദിയ മൻസിലിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലാരേകാട വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ സബറ േബാധിപിച അേപക

േമലാരേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

4 മംതാജ മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷദാസ മകന 42

2 കഷപിയ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജലജ പകാശ ഭാര് 65

2 ബൽദീപ പകാശ മകന 40

3 ൈവശാലി പകാശ മകള 35
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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 സജീഷ എസ ഭരതാവ 31

2 സബറ മാതാവ 59
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-100/9/7082/2021  16-10-2021
 
 ആലതര താലകില   േമലാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിറാജദീൻ എ  േമലാർേകാട പി

ഒ ചീനിേകാട െതരവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമലാരേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബഷീറഭാന േബാധിപിച അേപക   േമലാരേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-06-2020  -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. 

 
നമര:സി1-100/9/7078/2021  16-10-2021
 
 ആലതര താലകില   േമലാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ എ  േമലാർേകാട പി

ഒ െതേകതറയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമലാരേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലകി കണൻ  േബാധിപിച അേപക   േമലാരേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-05-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബഷീറഭാന ഭാര് 33

2 മഹമദ അജമൽ എസ മകന 15

3 അസന ഫാതിമ എസ മകള 10

4 ആസിയ മാതാവ 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി മകള 60

2 ചനിക മകള 58

3 കഷൻകടി മകന 55

4 ലകി കണൻ മകള 52

5 െശൽവി രാജ മകള 50
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നമര:സി1-100/9/7081/2021  16-10-2021
 
  ആലതര താലകില   േമലാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  േസതമാധവൻ നായർ

ചിറിലേഞരി പി  ഒ ഏരകളമ്കളം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േമലാരേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇ ദാേമാധരൻ േബാധിപിച

അേപക   േമലാരേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021 -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:സി1-100/9/6917/2021 30-09-2021
 
 ആലതര താലകില   കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ എൻ  മലേങാട പ

ി  ഒ  കാരപാടം  ചങത്കളമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കിഴേകേഞരി  ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനാദകമാർ  എസ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-09-1999  -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:സി1-100/9/6497/2021 30-09-2021
 
 ആലതര താലകില   കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ പി  മലേങാട പി ഒ

െതണിയാംപാറ  പാറകൽ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകേഞരി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ സശീല േബാധിപിച അേപക

കിഴേകേഞരി ഒന് 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  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം എന ഇനിരാമ ഭാര് 84

2 ഇ ദാേമാധരൻ മകന 62

3 സജാത ഇ മകള 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലം ഭാര് 67

2 വിേനാദകമാർ എസ മകന 45

3 ദീപേമാൾ എസ മകള 37
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി1-100/9/6766/2021 30-09-2021
 
  ആലതര താലകില   കിഴേകേഞരി രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപട  ഇളവംപാടം പി

ഒ പനപാടം െകാടിയ നിവാസിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴേകേഞരി രണ് വിേലജില   പേരതയെട മകന പേമാദ പി വി  േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -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:സി1-100/9/6473/2021 30-09-2021
 
 ആലതര താലകില   േമലാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമതിൽ േദവകി അമ  ചിറിലേഞര

ി പി ഒ പാറയൽകാട കഷ ഹൗസിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലാരേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള വിമല സനേരശ്രൻ  േബാധിപിച

അേപക   േമലാരേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2020 -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 സശീല മാതാവ 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്ഭാമ മകള 60

2 ശകനള മകള 56

3 സീത മകള 52

4 ജയപകാശ മകന 45

5 പേമാദ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിമല സനേരശ്രൻ മകള 75

2 സേരനൻ മകന 73

3 വിജയകമാർ മകന 66

4 വിമല പരേമശ്രൻ (മരണെപട മകൻ പരേമശ്രെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 69

5 പവീണനായർ (മരണെപട മകൻ പരേമശ്രെൻറ മകൾ) പൗതി 49
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നമര:സി1-100/9/6474/2021 30-09-2021
 
 ആലതര താലകില   േമലാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആറമഖൻ െക  ചിറിലേഞരി പി

വേറാംപാടം     എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമലാരേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങ േബാധിപിച അേപക   േമലാരേകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

6 പശാന് (മരണെപട മകൻ പരേമശ്രെൻറ മകൻ) പൗതൻ 42

7 രമാേദവി (മരണെപട മകൻ ജയചനെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 64

8 പജിത് (മരണെപട മകൻ ജയചനെൻറ മകൻ) പൗതൻ 38

9 പേശാഭ (മരണെപട മകൻ ജയചനെൻറ മകൻ) പൗതൻ 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങ വി ഭാര് 68

2 േമാഹനൻ എ മകന 46

3 േപമ എ മകള 44

4 രാജ എ മകന 44

5 ബാബ എ മകന 38

6 പമീള എ മകള 38

7 രാേജഷ മകന 35

8 പസീത മകള 29
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-2021/5987/9/100 13-10-2021
 
 ആലതര താലകില   കണമ ഒന്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി പീറർ  പനിയങര പി ഒ

രകാണി  ചിറമാട്  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ലീല േബാധിപിച അേപക   കണമ ഒന്   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2018-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:സി1-2021/6145/9/100 20-10-2021
 
 ആലതര താലകില   േമലാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ വാസനി,  ചിറിലേഞരി പി

ഒ അമതാഞലി,പി നാരായണൻകടി ചിറർ താലകിൽ വലങി വിതനേശരി ചണിയംകളം ഏറാട വീടിൽ   എനിവരെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതരെട

മകള സഷ ശീധരൻ േബാധിപിച അേപക   േമലാരേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    21-08-2018,  21-5-2015  എനീ തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട 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:സി1-2021/6849/9/100 13-10-2021
 
  ആലതര താലകില   കണമ ഒന്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരി   പനിയങര പി  ഒ

വാണിയംപാറ െകാചേതാടതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 63

2 ബിസൺ മകന 45

3 െസബാസ്ൻ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷ ശീധർ മകള 59

2 സചിത രാജൻ മകള 55

3 ശീധരൻ നാരായണൻ മകന 53
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ശശി െക എൻ േബാധിപിച അേപക   കണമ ഒന്   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

08-2013-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ മകള 62

2 വിജയൻ െക എൻ മകന 60

3 ശശി െക എൻ മകന 58

4 സേലാചന മകള 55

5 രാജി മകള 47

6 സിത  മരണെപട മകൻ രേമഷ എനവരെട ഭാര് 41

7 അതൽ മരണെപട മകൻ രേമഷ എനവരെട മകന 19
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-6789/9/100/2021 30-09-2021
 
 ആലതര താലകില   കഴലമനം ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ സി  കഴൽമനം പി

ഒ കളവൻമക്  വടേകതറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴലമനം ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ രേമഷ സി  േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2021 -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. 

 
നമര:സി1-6885/9/100/2021 30-09-2021
 
 ആലതര താലകില   കഴലമനം ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹനീഫ െക എം  കഴൽമനം പി

ഒ ചനപര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഴലമനം ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റഹത് , േബാധിപിച അേപക   കഴലമനം ഒന്

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 ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി1-7084/9/100/2021 16-10-2021
 
 ആലതര താലകില   കഴലമനം ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഇകബാൽ  കഴൽമനം പ

ി ഒ മാടകാട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഴലമനം ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീനത് ൈവ  േബാധിപിച അേപക   കഴലമനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രേമഷ സി സേഹാദരൻ 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഹത് ഭാര് 58

2 െഷമി റഹീം മകള 40

3 അനീഷ എച് മകന 38
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ഒന്   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2019  -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. 

 
നമര:സി 1-6759/9/100/2021 30-09-2021
 
  ആലതര താലകില   ആലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലമാൻ സി എ  ആലതർ

മലബാർ  പി  ഒ  െവങനർ  േചാലകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബാനനീസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2021 -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. 

 
നമര:സി1-6960/9/100/2021 16-10-2021
 
 ആലതര താലകില   ആലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽകമാർ എം  വാനർ െപാടിമ

ട ലകീമാണിക്ം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലതര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േജ്ാതി ആർ  േബാധിപിച അേപക   ആലതര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

09-2021  -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 സീനത് ൈവ ഭാര് 38

2 മഹസിന എം ഐ മകള 16

3 റഹ എം ഐ മകള 14

4 അഹല എം ഐ മകള 2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാനനീസ ഭാര് 50

2 നിഷാന മകള 30

3 നിഷാദ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി1-6888/9/100/2021 16-10-2021
 
 ആലതര താലകില   ആലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി കഷൻകടി നായർ  െപരിങളം പി

ഒ അർചനയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിന െക , ചിറർ താലകിൽ െകാടവായർ തണിേശരി പി

ഒ ശീൈശലം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആലതര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 

1 േജ്ാതി ആർ ഭാര് 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന െക മകള 43

2 സിത െക മകള 40

3 സരജ െക മകന 36
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 1 -7025/ 9/ 100/ 2021 30-08-2021
 
  ആലതര താലകില   ആലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ പി സി  ആലതർ പി ഒ

െപരിേങാടകനിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ധേനഷ കമാർ , േബാധിപിച അേപക

ആലതര 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  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 1 -6850/ 9/ 100 / 2021 16-10-2021
 
 ആലതര താലകില   കണമ ഒന്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈപലി പി പി  പനിയങര പി

ഒ  പനലാംപാടം  പാലാടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണമ ഒന്   വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി പി ൈപലി  േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2006  -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 ധേനഷ കമാർ മകന 27

2 ദിേനഷ കമാർ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പി ൈപലി മകന 76

2 പി പി ഔേസഫ മകന 74

3 പി പി േജാണി മകന 68

4 േമരി േസവ്ർ മകള 65

5 വൽസ േതാമസ മകള 62

6 സിസിലി പൗേലാസ മകള 59

7 ലിലി റാേഫൽ                  മരണെപട മകൻ റാേഫൽ
എനയാളെട ഭാര്

മകെന ഭാര് 69

16th November 2021Revenue Department12479
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നമര:സി 1 -7077/ 9/ 100/ 2021 16-10-2021
 
 ആലതര താലകില   കണമ ഒന്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ വർഗീസ  പനിയങര പ

ി  ഒ  നീലിപാറ െചങമനാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണമ ഒന്   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിസിയാമ , േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-06-2011  -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 -7079/ 9/ 100/ 2021 16-10-2021
 
 ആലതര താലകില   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദീപ േജാസ  വടകഞിരി പി ഒ

  കാളാങളം  മാങേതൽ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േജായസി ദീപ ,  േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

8 സിത പി ആർ                                         ടി
മകൾ

പൗതി 44

9 സിേജാ പി റാേഫൽ                                  ടി
മകൻ

പൗതൻ 42

10 സമി ലിഞി                                             ടി
മകൾ

പൗതി 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസിയാമ ഭാര് 63

2 അനീഷ േതാമസ മകന 36

3 ആൻസി േതാമസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജായസി ദീപ ഭാര് 34

2 അനഗഹ ദീപ മകള 9

3 അനിക മകള 8

4 ഏബൽ മകള 4

5 േജാസ വർഗീസ പിതാവ 75
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നമര:സി 1 -7085/ 9/ 100 / 2021 16-10-2021
 
 ആലതര താലകില   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജേശഖരൻ പി  വടകേഞര

ി പി ഒ കമാനറ   ഗീത നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത എസ , േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021  -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 -6844/9/ 100 / 2021 30-09-2021
 
 ആലതര താലകില   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിന കമാരി ടി എ  നായർതറ

 നളിനി നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േസതമാധവൻ , , േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021  -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:സി 1 -6851/ 9 / 100/ 2021 30-09-2021
 
 ആലതര താലകില   േതങറശി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവേസന  േതങറിശി പി ഒ

കയറംകളം  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതങറശി ഒന്  വിേലജില   പേരതയെട മകന പദീഷ എസ , േബാധിപിച അേപക   േതങറശി ഒന്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-12-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത എസ ഭാര് 48

2 േസഹ  ആർ മകള 24

3 രാഹൽ ആർ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസതമാധവൻ ഭരതാവ 73

2 രേമഷ  ബാബ മകന 45

3 സേമഷ ബാബ മകന 43

4 രമ് ശീ മകള 38
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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 പദീഷ എസ മകന 37

2 പീഷ  എസ മകള 35
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ kn1˛2021/6541/9/100. 2021 sk]v‰w_¿ 24.

1˛6˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 22 (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq

kπnsa‚ v hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 40˛¬ kn1˛2021/1568/9/100˛mw \ºcmbn {]kn≤oIcn®Xn¬

{Ia \º¿ 2˛¬ tcJs∏SpØnbn´p≈ AhIminbpsS t]cv ‘‘hn. Fkv. Pm\In” F∂Xn\p ]Icw

‘‘hn. hn. Pm\In” F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
BeØq¿. Xl-io¬Zm¿.
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