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Palakkad District
Mannarkkad Taluk
NOTICE

02-07-2021

നമര:2021/4686/9/300

മണാരകാട താലകില കരിമ ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ തായ w/o ചിനൻ, പനയംപാടം
വീട, കരിമ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മരമകൾ ലീലാവതി െക ടി േബാധിപിച അേപക കരിമ ഒന് വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 16-01-2019 -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
1
2
3
4
5
6

േപര
മലിക പി െക (മരണെപട മകൻ കടൻ പി യെട മകൾ )
മേഹഷ പി െക
(ടി മകൻ )
മനീഷ പി െക
(ടി മകൾ )
വിനീത െക വി (മരണെപട മകൻ വിശ്നാഥെൻറ മകൻ )
വിസമയ പി വി
(ടി മകൾ )
വിഷപി വി
(ടി മകൻ)

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
പൗതി
പൗതൻ
പൗതി
പൗതൻ
പൗതി
പൗതൻ

വയസ
33
29
23
25
20
18

20-01-2022

നമര:ഡി3-2022/207/9/300

മണാരകാട താലകില തചമാറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക ബി ചനൻ s/o ടി
കടികഷേമേനാൻ, എടേചാല വീട, തചമാറ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
പേരതനെറ മകന േമാഹനചനൻ വി ഇ േബാധിപിച
അേപക തചമാറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-06-2013 -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
1
2
3
4

േപര
വി ഇ ജയകഷൻ ഉണി
േമാഹനചനൻ വി ഇ
അശ്തി േമേനാൻ
രവിചനൻ വി ഇ
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകള
മകന

വയസ
56
51
49
47
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20-01-2022

നമര:ഡി3-2022/208/9/300

മണാരകാട താലകില തചമാറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജാസഫ െക പി s/o ൈപലി,
േകാറകാടിൽ വീട, മളതപാറ, തചമാറ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന േബസിൽ േജാസഫ േബാധിപിച
അേപക തചമാറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-12-2021 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
ഗീത േജാസഫ
ധന് േജാസഫ
േബസിൽ േജാസഫ
അലകസ േജാസഫ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള
മകന
മകള

വയസ
59
35
33
28

20-01-2022

നമര:ഡി3-2022/226/9/300

മണാരകാട താലകില മണാരകാട ഒന് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അബ എ s/o കഞയമ
അചിപ വീട, കനിപഴ, മണാർകാട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷഫീഖ എ േബാധിപിച അേപക മണാരകാട ഒന്
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 17-12-2021 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
കഞിമയ എ
മഹമദ ഷഫീഖ എ
സഹീറ എ
അഹമദ സഹൽ
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ഭാര്
മകന
മകള
മകന

വയസ
59
43
42
23
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XncpØ¬ ]ckyw
\º¿ Un3˛7050/2021.

2022 P\p-hcn 20.

7˛12˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 48˛¬ (hmeyw X, ]m¿´v III) IΩo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 15858˛¬ {]kn≤s∏SpØnb Un3˛7050/2021/9/300 \º¿
]cky Øn¬ AhIm inIfpsS ]´n- I -bn¬ aq∂m - a - X mbn tN¿Øn´ p≈ aIs‚ t]cv
‘Acp¨ \mcm-bW≥’ F∂-Xn\p ]Icw ‘Acp¨ \cm-b¨’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.
Xmeq°m^okv,
aÆm¿°mSv.

(H∏v)
Xlio¬Zm¿.
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