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Palakkad District

 
Mannarkkad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഡി3-2021/7337/9/300 22-11-2021
 
  മണാരകാട താലകില  അലനൂര-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹാജി പി S/o കഞ

ഞാലൻ പി   പചീരി  ഹൗസ വഴങലി അലനൂർ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരകനതിനാ

യി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന സൈബർ പി  േബാധിപിച അേപക  അലനൂര-1  വിേല

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

12-2020-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:ഡി3-2021/7338/9/300 22-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   അലനൂര-1  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ പി W/o മഹമദ പി  പച

ചീരി  ഹൗസ അലനൂർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന സൈബർ പി  േബാധിപിച അേപക  അലനൂര-1 വിേലജ ഓഫീസര മഖാനി

രം  അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-10-2021-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നർജഹാൻ മകള 52

2 റഹതള പി മകന 47

3 സൈബർ പി മകന 46

4 ബഷീർ പി മകന 44

5 നൗഷാദ പി മകന 41

6 നദീറ പി മകള 35

7 ഖദീജ പി (മരണെപട) ഭാര് -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നർജഹാൻ മകള 52

2 റഹതള പി മകന 47

3 സൈബർ പി മകന 46

4 ബഷീർ പി മകന 44
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നമര:ഡി3-2021/7300/9/300 19-11-2021
 
  മണാരകാട  താലകില   പാലകയം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പീറർ  ടി  ഒ  S/o  ഔേസഫ

െതേകപറമിൽ നിറവ വാേകാടൻ പാലകയം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകള സിസിലി േതാമസ  േബാധിപിച അേപക  പാലകയം വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-09-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഡി3-2021/7314/9/300 18-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില   കമരംപതര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ S/o ൈഹു  പടിഞാ

റി ഹൗസ ചകരകളമ് കമരംപതർ പി ഒ കമരംപതർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷരീഫ പി  േബാധിപിച അേപക കമരംപതര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന 22-11-2020-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:ഡി3-2021/7186/9/300 18-11-2021
 
 മണാരകാട താലകില അലനൂര-3 വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ െക ടി S/o ൈസതാലി

പ  കിഴേകതല ഹൗസ എടതനാടകര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ആമിന േബാധിപിച അേപക അലനൂര-3 വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-08-2021-ല

5 നൗഷാദ പി മകന 41

6 നദീറ പി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയകടി ഭാര് 61

2 സിസിലി േതാമസ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 56

2 നൗഫൽ പി മകന 41

3 മഹമദ ഷരീഫ പി മകന 39

4 തസീമ മകള 36

14th December 2021Revenue Department16851
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 69

2 ൈഖറനീസ മകള 49

3 സിദിഖ കിഴേകതല മകന 47

4 ഹസനത് െക ടി മകള 43

5 ൈഫസൽ ബാബ െക ടി മകന 40

16852 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-12-14T14:33:09+0530
	Salim A




