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NOTICE

 
നമര:സി.1-2022/826/9/100 15-02-2022
 
  ആലതര താലകില   െപരിേങാടകറശി  ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധന,

െകാഴിഞപറമ് െഹൗസ, പരതിപളി.പി.ഒ, െപരിേങാടകറിശി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാടകറശി ഒന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന

േജ്ാതിഷ.െക.സി,  െകാഴിഞപറമ്  െഹൗസ,  പരതിപളി.പി.ഒ,  െപരിേങാടകറിശി,  േബാധിപിച  അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം,  ഭാര്യം,  ചനന എന മകനം

മരണെപടിടളതാണ.  ൈ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.1-2022/825/9/100 15-02-2022
 
  ആലതര  താലകില    െപരിേങാടകറശി  ഒന്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ജാനകി,

െകാഴിഞപറമ്,  പരതിപളി.പി.ഒ,  െപരിേങാടകറിശി-1  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിേങാടകറശി ഒന് വിേലജില   പേരതയെട മകന

േജ്ാതിഷ.െക.സി, െകാഴിഞപറമ് െഹൗസ, പരതിപളി.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െപരിേങാടകറശി ഒന് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവം, ചനന എന മകനം മരണെപടിടളതാണ.  ൈ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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േപമലത-  മരണെപട മകന ചനന എനവരെട ഭാര് മകെന ഭാര് 44

2 േജ്ാതിഷ.െക.സി-  മരണെപട മകന ചനന എനവരെട
മകന

പൗതൻ 24

3 വിഷ.െക.സി-    മരണെപട മകന ചനന എനവരെട മകന പൗതൻ 22

4 ജിഷ.െക.സി-    മരണെപട മകന ചനന എനവരെട മകള പൗതി 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതിഷ.െക.സി-  മരണെപട മകന ചനന എനവരെട
മകന

പൗതൻ 24
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നമര:സി.1-2022/776/9/100 15-02-2022
 
 ആലതര താലകില   മാതര രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.ശിവദാസന, കനപറമില,

പലഞാതനര, മാതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാതര രണ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസന, കനപറമില, പലഞാതനര, മാതര,

േബാധിപിച അേപക   മാതര രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2022 -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.1-2022/869/9/100 15-02-2022
 
  ആലതര താലകില   വണാഴി  രണ്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഭിേഷക.വി.പി,  വിയലി,

െതകംേചരി,  മടപൂര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഇനഷറനസ  ൈകം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണാഴി രണ്   വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ േപമകമാരന, വിയലി െഹൗസ,

െതകംേചരി, മടപൂര.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   വണാഴി രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2021  -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.1-2022/868/9/100 15-02-2022
 
 ആലതര താലകില   ആലതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദാലി.എം, നാല െസന് േകാളനി

,  വാനര, ആലതര.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആലതര സബ ടഷറി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലതര വിേലജില   പേരതനെറ മകള നദീറ.എം, നാല െസന് േകാളനി, വാനര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

2 വിഷ.െക.സി-    മരണെപട മകന ചനന എനവരെട മകന പൗതൻ 22

3 ജിഷ.െക.സി-    മരണെപട മകന ചനന എനവരെട മകള പൗതി 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.െക.പസന ഭാര് 62

2 ഹരഷവരദന.െക.എസ മകന 35

3 നിേവദിത.െക.എസ മകള 26

4 സഭദ മാതാവ 94

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിത മാതാവ 41
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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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2022/873/9/100 15-02-2022
 
 ആലതര താലകില   മാതര ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധന നായര, രഗണി

നിലയം,  മാതര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െപനഷന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാതര ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ കമാര.വി, രഗണി നിലയം, കിഴേകതറ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021 -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. 

 
നമര:സി.1-2022/870/9/100 15-02-2022
 
 ആലതര താലകില   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.എം.കഞ, െപാരവായില

  െഹൗസ,  ആയകാട.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വടകേഞരി  രജിേസഷന  ഓഫീസ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിന    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    വടകേഞരി  ഒന്   വിേലജില    പേരതനെറ  മകന

ശിവദാസ.പി.െക, െപാരവായില െഹൗസ, ആയകാട.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2012 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതിപിതാകള 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബള സലാം മകന 48

2 സലഫീകര മകന 46

3 നസീമ മകള 43

4 നദീറ മകള 42

5 സബീന മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഗണി.വി മകള 47

2 സേരഷ കമാര.വി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

6572 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:സി.1-2022/777/9/100 15-02-2022
 
 ആലതര താലകില   െപരിേങാടകറശി രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാബ.സി, തചംേകാട

, നടവതപാറ.പി.ഒ, െപരിേങാടകറിശി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പടിക ജാതി/വരഗ വികസന േകാരപേറഷന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരിേങാടകറശി  രണ്   വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി, തചംേകാട, നടവതപാറ, െപരിേങാടകറിശി, േബാധിപിച അേപക   െപരിേങാടകറശി

രണ്   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-2016  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി.1-2022/778/9/100 15-02-2022
 
 ആലതര താലകില   േകാടായി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപി, െനലിപറമ് െഹൗസ,

കീഴതര, േകാടായി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  MACT ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടായി ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ േബബിലത.െക.എം, െനലിപറമ്,  േകാടായി,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-02-2021  -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:സി.1-2022/779/9/100 15-02-2022
 

1 െകാചമ ഭാര് 95

2 ജയപകാശ.പി.െക മകന 73

3 സത്പകാശ.െക മകന 72

4 ശിവദാസ.പി.െക മകന 69

5 ഗിരിജ.പി.െക മകള 64

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി ഭാര് 45

2 ഷമിത.എസ മകള 19

3 നിതില.എസ മകള 15

4 വളി മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബിലത.െക.എം മാതാവ 57
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 ആലതര താലകില   േകാടായി രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിന, കനംപറമ് വീട, വേറാഡ

,  േകാടായി.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   MACT  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടായി രണ്  വിേലജില   പേരതയെട മകന സനിലകമാര.െക.സി, കനംപറമ് വീട, വേറാഡ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി മകള 70

2 െചലപന മകന 60

3 ജാനകി മകള 55

4 രമ മകള 49

5 അംബിക മകള 46

6 സനിലകമാര മകന 39
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Palakkad District

 
Alathur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി.1-2022/780/9/100 15-02-2022
 
 ആലതര താലകില   മാതര ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധന.എം, ഉളാടകളം വീട,

മാതര,  പലഞാതനര.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപനഷന  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാതര ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷന.വി,  ഉളാടകളം,

പലഞാതനര, മാതര, േബാധിപിച അേപക   മാതര ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം,

ഭാര്യം,  ഗിരിജ  എന മകളം  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.1-2022/781/9/100 15-02-2022
 
 ആലതര താലകില   മാതര ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരന.എം.പി, ശാസാ നിവാസ

, താമരകളം, കിഴേകതറ, മാതര.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപനഷന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാതര ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനസയേദവി.എസ, ശാസാ നിവാസ,

താമരകളം, കിഴേകതറ, മാതര, േബാധിപിച അേപക   മാതര ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

് 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷന.വി മകന 50

2 ജയപകാശ.വി മകന 39

3 േഗഷ.ആര- മരണെപട മകള ഗിരിജ എനവരെട മകള പൗതി 26

4 ഗീഷ.ആര- മരണെപട മകള ഗിരിജ എനവരെട മകള പൗതി 24

5 ഹരിഷ.ആര- മരണെപട മകള ഗിരിജ എനവരെട മകള പൗതി 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനസയേദവി.എസ ഭാര് 43

2 അകയ.ജി.പി മകന 19

3 ഐശ്ര്.ജി.പി മകള 17

22nd February 2022Revenue Department6575
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:സി.1-2022/872/9/100 15-02-2022
 
 ആലതര താലകില   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയം.എം.ഡി, മണിമല െഹൗസ

, െനലിപതി, അഗളി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജില   പേരതയെട മകള ടിനേമാള േജാസ, മണിമല വീട, ശാനിനഗര,

മാണികപാടം, വടകേഞരി, േബാധിപിച അേപക   വടകേഞരി ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2020 -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:സി.1-2022/876/9/100 15-02-2022
 
 ആലതര താലകില   കിഴേകേഞരി രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി.ടി.പി, വടേകെപരമാ

ല  െഹൗസ,െചറകനം,  ഇളവംപാടം.പി.ഒ,  കിഴകേഞരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിന    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കിഴേകേഞരി  രണ്  വിേലജില    പേരതയെട  മകന

സേരഷ.വി.സി, വടേകെപരമാല,െചറകനം, ഇളവംപാടം, േബാധിപിച അേപക   കിഴേകേഞരി രണ് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭരതാവ  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.1-2022/946/9/100 15-02-2022
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര ഒന്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരന.വി, പവെപാറ വീട

,  എരിമയര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എല.ഐ.സി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    എരിമയര ഒന്     വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പി.ഗിരിജ,  പവെപാറ വീട,  എരിമയര.പി.ഒ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-01-2022  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസ േജാസഫ ഭരതാവ 61

2 ടിനേമാള േജാസ മകള 33

3 സാം നിരമല മകന 26

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ.വി.സി മകന 49

2 സമിത.വി.സി മകള 47

3 അമിളി.വി.സി മകള 42
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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.1-2022/934/9/100 15-02-2022
 
 ആലതര താലകില   േമലാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞന.െക, മലകല െഹൗസ,

േകാനൂര,  ചിറിലേഞരി.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിന  േമലാരേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജനന, മലകല, േകാനൂര,

ചിറിലേഞരി, േബാധിപിച അേപക   േമലാരേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം ഭാരയയം

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.1-2022/1038/9/100 15-02-2022
 
  ആലതര താലകില   േമലാരേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല.പി.നായര,  'പതശീ',

കാതാംെപാറ, ചിറിലേഞരി.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മയച്ല ഫണ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലാരേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അചതന.പി.നായര, 'പതശീ',

കാതാംെപാറ, ചിറിലേഞരി, േബാധിപിച അേപക   േമലാരേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി.ഗിരിജ ഭാര് 75

2 പി.ബാലമരളി മകന 51

3 പി.പതകമാര മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജനി മകള 42

2 സജിനി.െക മകള 39

3 രാേജനന.െക മകന 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനന.സി മകള 57
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നമര:സി.1-2022/1112/9/100 15-02-2022
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര ഒന്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സ്ാമിനാഥന.സി, കളതിങല

വീട, എരിമയര.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപനഷന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരിമയര ഒന്    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമ സ്ാമിനാഥന, കളതിങല വീട, എരിമയര.പി.ഒ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-01-2022  -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.1-2022/1018/9/100 15-02-2022
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര ഒന്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷന, അരജന നിവാസ

, തപാളര, പേളാട.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  MACT ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരിമയര ഒന്    വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജസി.െക.പഭാകരന, അരജന നിവാസ, തപാളര,

പേളാട.പി.ഒ, എരിമയര, േബാധിപിച അേപക   എരിമയര 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.1-2022/1017/9/100 15-02-2022
 
 ആലതര താലകില   എരിമയര ഒന്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനസാര, െചമണമട,

എരിമയര.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േസറ് ബാങ് ഓഫ ഇന്, എരിമയര ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരിമയര ഒന്    വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ നരജഹാന, അനീഷ മനസില,

െചമണമട, എരിമയര, േബാധിപിച അേപക   എരിമയര ഒന്    വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

2 അചതന.പി.നായര മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമ സ്ാമിനാഥന ഭാര് 52

2 സചിന സ്ാമിനാഥന മകന 27

3 ദരശന സ്ാമിനാഥന മകന 22

4 മാത.എം മാതാവ 84

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജസി.െക.പഭാകരന ഭാര് 33

2 ശാന.സി.പി മാതാവ 65
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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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നരജഹാന.എം മാതാവ 56

2 മനസര.ടി.എ സേഹാദരൻ 37

3 അനീഷ.എ സേഹാദരി 34
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