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Palakkad District

 
Mannarkkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി3-9/300/25/2025 11-01-2022
 
  മണാരകാട താലകില   കരിമ-രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീകമാരൻ ഉണി െക s/o

എ ശീകമാരൻ ഉണി  േമേനാൻ,   പടിഞാകര വീട,  കലടിേകാട പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രമണികടി  േബാധിപിച

അേപക   കരിമ-രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2021 -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:ഡി3-9/300/26/2025 11-01-2022
 
 മണാരകാട താലകില   കരിമ-രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസതമാധവൻ പി വി s/o പി

പതനാഭൻ നായർ,  ഇനീവരം, വാലളികളം, കലടിേകാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സജാത വി എം  േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2021  -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:ഡി3-9/300/28/2022 11-01-2022
 
 മണാരകാട താലകില   കരിമ-രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ െക ജി s/o േഗാവിനൻ,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണികടി ഭാര് 81

2 പതകമാർ െക എസ മകന 54

3 വിജയകമാർ െക എസ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജാത വി എം ഭാര് 52

2 സജിത് പി മകന 29

3 പി േസഹ മകള 24
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കാഞീരാണി  വീട,  പറകാട,  കലടിേകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് രജിത എൻ ആർ  േബാധിപിച അേപക

കരിമ-രണ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-10-2021  -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:ഡി3-9/300/29/2022 11-01-2022
 
  മണാരകാട താലകില   കരിമ രണ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജകമാർ ടി  സി s/o

േഗാപാലകഷൻ നായർ,   തപസ്,  കലടിേകാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ ടി സി  േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2021 -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: ഡി3-9/300/57/2022 11-01-2022
 
  മണാരകാട താലകില   അലനൂര രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബദ d/o െമായ

കരികാടൻ,  പാലമണ വീട, പാലകാഴി, കർകിടാംകന് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന ഷമീർ ടി   േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2019  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രജിത എൻ ആർ ഭാര് 44

2 അനശ്ര െക ബി മകള 21

3 അപര െക ബി മകള 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ ജി െക നായർ മാതാവ 75

2 ഷീജ ടി സി ഭാര് 41

3 േചതന മേനാജ കമാർ മകള 18
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നമര:ഡി3-9/300/70/2022  11-01-2022
 
 മണാരകാട താലകില   കരിമ ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ ടി െക s/o രാമൻ,

െതകംകര വീട, കറിഞിപാടം, കരിമ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് വതല വി  േബാധിപിച അേപക   കരിമ ഒന്  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

02-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഡി3-300/9/74/2022 11-01-2022
 
 മണാരകാട താലകില   മണാരകാട രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കനേവല s/o നേടശൻ

ആചാരിയാർ , പനിേകാട് കളം , പതമളി  േറാഡ, അതിേകാട ,െപാൽപളി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

ആർ ടി ഒ ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്

രതനകമാരി വി സി  േബാധിപിച അേപക   മണാരകാട രണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-01-2021 -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:ഡി3-300/9/3333/2021 11-01-2022
 
 മണാരകാട താലകില   തചനാടകര ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസലി ഗപൻ  s/o പളികട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷമീർ ടി മകന 36

2 അബൽ ജലീൽ െക പി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വതല വി ഭാര് 52

2 റിനേമാൾ ടി എസ മകള 28

3 അഭിജിത ടി ജി മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതനകമാരി വി സി ഭാര് 38

2 ചനേലഖ മകള 16

3 െക ഇനേലഖ മകള 8
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ി മതാൻ,  െപാതിരത്   വീട ,പാേലാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സബ രജിസാർ ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് കഞമ പി    േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2006  -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:ഡി3-300/9/8115/2021 11-01-2022
 
 മണാരകാട താലകില   തചനാടകര ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻകടി  ഗപൻ  s/o ആച

ു മതാൻ,  കരിപടാത്  വീട ,  പാേലാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േറാഡ ടാൻസേപാർട് ഓഫീസിൽ

ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ  മകന  പശാന്  െക

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-06-2020  -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:ഡി3-300/9/8116/2021 11-01-2022
 
 മണാരകാട താലകില   തചനാടകര ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിൻഷാജദീൻ പി ടി  s/o

െമായീൻ , പടംെതാടി വീട, നാടകൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ ഐ സി  ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  പിയ പി    േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന  15-10-2021  -നം  18-10-2021  -നം  ഇടയിൽ  മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞമ പി ഭാര് 86

2 തങമണി പി മകള 63

3 ബാലകഷൻ പി മകള 54

4 ശാനകമാരി ലകണൻ മകള 51

5 ശശിധരൻ പി മകന 43

6 മേഹശ്രി കഷൻ ( മരണെപട മകൻ പി മണിയെൻറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 48

7 ശരണ് മണിയൻ ( മരണെപട മകൻ പി മണിയെൻറ മകൾ) പൗതി 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പശാന് െക മകന 46

2 പീത െക മകള 40
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െമായീൻ പി ടി പിതാവ 65

2 സൈബദ െക മാതാവ 55

3 പിയ പി ഭാര് 35

4 ദിയ പി എസ മകള 12

5 ആദി ഷിന പി ടി മകന 5
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Palakkad District

 
Mannarkkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി3-300/9/1425/2021 13-01-2022
 
 മണാരകാട താലകില   കരിമ ഒന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാജൻ  s/o  ശീധരൻ,

തറപിൽ വീട , കറഞിപാടം ,കരിമ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് രാജലകി െക േബാധിപിച അേപക   കരിമ ഒന്  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

07-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി െക ഭാര് 57

2 അന  പകാശൻ മകള 38

3 അജിത് എസ രാജൻ മകന 35
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