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Palakkad District

 
Mannarkkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി 3-2021/7055/9/200 15-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   േകാേടാപാടം മന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി D/o അയപൻ,

ൈവേലാങര ഹൗസ, അമാഴേകാട, േകാേടാപാടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാേടാപാടം മന്  വിേലജില   പേരതയെട മകള

അനിേമാൾ വി  േബാധിപിച അേപക   േകാേടാപാടം മന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2015  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശിയായി 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:ഡി 3.-2021/7052/9/200 15-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   കരിമ ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷണൻ എൻ െക, S/

o  കടൻ,   നടകളം  ഹൗസ,  കിഴേകകര,  കരിമ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിമ ഒന്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സബാഷ എൻ

ആർ  േബാധിപിച അേപക   കരിമ ഒന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-06-2021  -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:ഡി 3 -2021/7051/9/200 15-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില  കരിമ രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ടി അലിയാർ എന നാസർ, S/

o തമി റാവതർ,  കാവങൽ ഹൗസ, കലടിേകാട പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിമ രണ് വിേലജില   പേരതനെറ രണാം  ഭാര് നസീമ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിേമാൾ വി മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലക്മി മാതാവ 76

2 സശീല ആർ ഭാര് 43

3 സബാഷ എൻ ആർ മകന 26
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എം എ  േബാധിപിച അേപക   കരിമ രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021 -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:ഡി 3 -2021/7050/9/300  15-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   മണാരകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ വി, S/o ഉണീരി

, വടെതാടി ഹൗസ, അശ്തി േഫാേടാസ, േഹാസപിറൽ ജംഗഷൻ, മണാർകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണാരകാട ഒന് വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് കനകവലി  േബാധിപിച അേപക   മണാരകാട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
നമര:ഡി 3 -2021/7049/9/300 15-11-2021
 
  മണാരകാട താലകില മണാരകാട ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ           െക നാണികടി അമ,

W/o നാരായണൻ നായർ,  േകശവപരത് ഹൗസ, അടവകാട ൈലൻ, മണാർകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണാരകാട ഒന് വിേലജില

പേരതയെട മകന അനകഷൻ എൻ െക  േബാധിപിച അേപക   മണാരകാട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-01-2020  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ (ആദ് ഭാര്) - 60

2 റഷീദ െക എ മകള 40

3 നസത് െക എ മകള 38

4 ഷമീന മകള 37

5 മഹമദ റാഫി െക എ മകന 35

6 അൻസൽന മകള 34

7 നസീമ എം എ (രണാം ഭാര്) - 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കനകവലി ഭാര് 64

2 അനപമ വി എൻ മകള 39

3 അരൺ നാരായണൻ മകന 38
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഡി 3 -2021/6996/9/300 15-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   േകാേടാപാടം മന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ൈസനബ,  െചരപറമി

ൽ ഹൗസ,  േവങ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാേടാപാടം മന് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബൾ അസീസ സി പി  േബാധിപിച

അേപക   േകാേടാപാടം  മന്  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതിവന റിേപാരടം

മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-07-2021-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 സാവിതി എം മകള 58

2 ഉമാേദവി െക മകള 57

3 അനനകഷൻ എൻ െക മകന 55

4 ലളിതാംബിക െക മകള 52

5 പസനകമാരി െക മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ അസീസ സി പി ഭരതാവ 66

2 ഫിർദൗസ മകന 36

3 ഷൗകതലി സി പി മകന 31

4 കമറനീസ സി പി മകള 25

07th December 2021Revenue Department15859
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