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Palakkad District

 
Mannarkkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി3-2021/7373/9/300 24-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില െപാറേശരി-1 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ S/o കണെചടിപളിയാലി

ൽ വീട കാഞിരം െപാറേശരി പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകാവിഡ ധനസഹായതിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  സനിത  േബാധിപിച അേപക  െപാറേശരി-1  വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    10-

05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:ഡി3-2021/7375/9/300 24-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില  െപാറേശരി-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകണൻ S/o രാമൻ  കനമാര

െ വീട കമളംേചാല െപാറേശരി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശിക്   വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഭാസരൻ െക േബാധിപിച അേപക െപാറേശരി-1  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-10-

2008-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശിയായി   താെഴ പറയനയാൾ  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:ഡി3-2021/7376/9/300 24-11-2021
 
  മണാരകാട താലകില   െപാറേശരി-1   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയസനരൻ പി  െക S/

o കഷൻകടി  പലാവഴി വീട കറിയംപാടം പേഞാല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന സനിൽ പി  േബാധിപിച അേപക  െപാറേശരി-1   വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിത ഭാര് 47

2 ുതി സി ആർ മകള 26

3 ജിജിഷ സി ആർ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാസരൻ െക മകന 61
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ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  30-06-

2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  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:ഡി3-2021/7377/9/300 24-11-2021
 
  മണാരകാട  താലകില   െപാറേശരി-1   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  പദീപ  എന പദീപ

ഇലഞികേനൽ  വിലാസൻ   ഇലഞികനിൽ  വീട  കനൽ  കാഞിരപഴ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്

േനാർകയിൽ  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് രമ് േബാധിപിച അേപക

െപാറേശരി-1  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-12-2020-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:ഡി3-2021/7379/9/300 24-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില  പാലകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി േജാസഫ S/o വർഗീസ

കാരകൽ വീട  കലടിേകാട പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് േമഴസി  േബാധിപിച അേപക  പാലകയം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-10-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 ലീല ഭാര് 60

2 സ്ർണകമാരി മകള 44

3 സനിത മകള 41

4 സനിൽ പി മകന 37

5 സജ പി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമന മാതാവ 66

2 രമ് ഭാര് 33

3 ആദിത് മകള 14

4 അർജൻ ഇ പി മകന 13

28th December 2021Revenue Department18705
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നമര:ഡി3-2021/7401/9/300 24-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില  കരിമ-2  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പഭാകരൻ S/o ബാലകഷൻ നമ്ാ

ർ  ൈപങളത് വീട കരിമ-2 കലടിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  േശാഭ േബാധിപിച അേപക കരിമ-2 വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-10-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 േമഴസി ഭാര് 49

2 സിജി േജാസഫ മകള 30

3 സജ േജാസഫ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ ഭാര് 56

2 പീതി പി മകള 30

3 ുതി പി മകള 23
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