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NOTICE

 
(1)

 
നമര:ഡി3/5835/9/300/2021 07-09-2021
 
   മണാരകാട താലകില   േകാേടാപാടം ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കട്ാലി വി s/oവീരാൻ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാേടാപാടം ഒന്  വിേലജില   ജമീല വി

വളപിൽ വീട കേചരിപറമ് പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   േകാേടാപാടം ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(2)

 
നമര:ഡി3-5852/9/300/2021 02-09-2021
 
   മണാരകാട താലകില   മണാരകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ െക ഐ s/olateക

െ ഐ ഐസക്  എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണാരകാട ഒന് വിേലജില

േതസ്ാമ ചാേകാ  കാരിമാലത് വീട െപരിമടാരി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മണാരകാട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദ വി മകന 53

2 ഹംസ മകന 51

3 ൈസന മകള 44

4 ആമിന വി മകള 38

5 ജമീല വി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ ചാേകാ ഭാര് 67

2 െറനി രാജ മകന 38

3 െറബി രാജ മകന 35

4 െരഞി രാജ മകന 32
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ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(3)

 
നമര:ഡി3-5855/9/300/2021 02-09-2021
 
   മണാരകാട താലകില   തചനാടകര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻകടി s/o രാമൻ

നായർ (late) എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തചനാടകര രണ്   വിേലജില

േരഷകമാരി  കനത് വീട െചതൂർ പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   തചനാടകര രണ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(4)

 
നമര:ഡി3-5905/9/300/2021 02-09-2021
 
   മണാരകാട താലകില   മണാരകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജിഷ പി വി s/oവിശ്ംഭരൻ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണാരകാട ഒന് വിേലജില   സഹിത പി എൻ

പഴികനത് വീട അരകർശി മണാർകാട പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മണാരകാട ഒന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-01-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രേമഷ കമാർ െക മകന 48

2 േരഷമ കമാരി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹിത പി എൻ ഭാര് 32

2 ആർദ വിജിഷ മകള 11

3 ആരാധ് വിജിഷ മകള 8

28th September 2021Revenue Department7875
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