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NOTICE

 
നമര:ഡി3-2022/417/9/300 02-02-2022
 
 മണാരകാട താലകില  കമരംപതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകികടി W/o ചനൻ  താഴത

വീടിൽ കളപാടം അംഗനവാടി  കമരംപതർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ ചനൻ േബാധിപിച അേപക  കമരംപതര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 24-11-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട 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:ഡി3-2022/404/9/300 03-02-2022
 
  മണാരകാട താലകില   കമരംപതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള S/o െമായതീൻ

പറമിൽ പീടിക വീട ചങലീരി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മഹമദകടി പി പി േബാധിപിച അേപക  കമരംപതര വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  20-12-1993-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 െക ജി ചനൻ ഭരതാവ 68

2 സജാത ടി സി മകള 39

3 സേരഷ ടി സി മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമകടി (മരണെപട) ഭാര് -

2 മഹമദ കടി പി പി മകന 51

3 ഹംസ പി പി മകന 49

4 ൈസനബ മകള 45

5 കദീജ മകള 43

6 ഇബാഹീം മകന 42

7 ഉമർ മകന 40

8 നൗഷാദ പി പി മകന 37

9 ഷൗകതലി മകന 36
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നമര:ഡി3-2022/478/9/300 03-02-2022
 
 മണാരകാട താലകില  തചനാടകര-2  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി പി W/o ബാലകമാർ വ

ി  പി   പതശീ  െചതൂർ  യ  പി  സളിന  സമീപം  െചതൂർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്  സബ  ടഷ

റിയിൽ ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ ബാലകമാർ വി പി  േബാധിപിച

അേപക  തചനാടകര-2  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 20-10-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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:ഡി3-2022/535/9/300 05-02-2022
 
 മണാരകാട താലകില  മണാരകാട-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൻ എൻ S/o േവല

നടകാവിൽ വീട  െപരിേഞാളം  മണാർകാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് കല്ാണികടി ഒ  േബാധിപിച അേപക   മണാരകാട-1 വിേലജ

ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-07-

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. 

 

10 തസീന പി പി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാലകമാർ വി പി ഭരതാവ 82

2 ശീലത വി പി മകള 51

3 പതകമാർ വി പി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണികടി ഒ ഭാര് 71

2 േജ്ാതി എൻ മകള 56

3 സതീഷ എൻ മകന 53

4 രാേജഷ എൻ മകന 51
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