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Palakkad District

 
Mannarkkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി3-300/9/6894/2021 28-10-2021
 
 മണാരകാട താലകില   മണാരകാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി പി ആർ w/o െനചള

ി നാരായണൻ നായർ,  അശ്തി വീട, അരയേങാട, െതങര പി ഒ  എനവരെട  അവകാശിക്  ബാങിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സധീഷ പി   േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ     19-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ

പറയനയാൾ  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:ഡി3-300/9/6679/2021 25-10-2021
 
 മണാരകാട താലകില   മണാരകാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹദ  പി s/o മമകടി,

െപാതിയിൽ  വീട,  െതങര  കനാൽ  ,  െതങര  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  ജമീല പി  േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2019  -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:ഡി3-300/9/6680/2021 25-10-2021
 
  മണാരകാട താലകില   മണാരകാട രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ w/o സലീം,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധീഷ പി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല പി ഭാര് 59

2 മമ മകന 45

3 സകറിയ മകന 43

4 ഷൗകതലി പി മകന 40

5 നജീമ പി മകള 38
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മതങാടൻ വീട, മണാർകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ സലീം േബാധിപിച അേപക   മണാരകാട രണ് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

09-2016  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഡി3-300/9/6681/2021 25-10-2021
 
 മണാരകാട താലകില   മണാരകാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലിപ s/o കഞയമ,

െകാടേനാടിൽ  വീട,പഞേകാട,  െതങര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ  മകന റിയാസ  േബാധിപിച  അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2015  -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 കദീജ മാതാവ 76

2 സലീം ഭരതാവ 50

3 ആഷിക് മകന 26

4 ആദില മകള 17

5 ആബിഷ തസനി മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റകിയ ഭാര് 63

2 റിയാസ മകന 38

3 ഷൗകതലി മകന 37

4 നാസർ െക എ മകന 35

5 നബീസ െക ഭാര് 64

6 റഹത് എ മകള 33
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