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NOTICE

 
:ഡി3-2021/6096/9/300 22-09-2021
 
 മണാരകാട താലകില   കാരാകർശി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിന െക w/o സതീഷ  കര

േകാടിൽ  വീട  മണാർകാട  കാരാകർശി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള പവീണ എസ േബാധിപിച അേപക

കാരാകർശി   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2014-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി3-2021/6097/9/300 22-09-2021
 
 മണാരകാട താലകില   കാരാകറശി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീഷ എ s/o അപണി ഗപൻ

കരേകാടിൽ  വീട  അരപാറ  കാരാകർശി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള പവീണ എസ േബാധിപിച അേപക

കാരാകറശി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-06-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവീണ എസ മകള 18

2 മണികണൻ എസ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ അമ 70

2 രജിത ടി പി (രണാം ഭാര്) ഭാര് 33

3 പവീണ എസ (മരണെപട ആദ് ഭാര്
സിന െക-യിലള

മകള 18

4 മണികണൻ എസ മരണെപട ആദ് ഭാര്
സിന െക-യിലള

മകന 17

5 പണവ (രണാം ഭാര് രജിത ടി പി-യിലള മകന 2
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:ഡി3-2021/6104/9/300 22-09-2021
 
  മണാരകാട താലകില   തചനാടകര രണ്    വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീജിത്  ഒ  s/o

േഗാപാലകഷൻ ഒ  ഒടവൻ പറമിൽ വീട െചതൂർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്

ഹാജരാകനതിനായി   പേരതനെറ പിതാവ േഗാപാലകഷൻ ഒ  േബാധിപിച അേപക   തചനാടകര രണ്   വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-

02-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി3-2021/6144/9/300 22-09-2021
 
 മണാരകാട താലകില   മണാരകാട ഒന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാർ എൻ s/o

നാരായണൻ   നാരങപറ  വീട നാരങപറ മണാർകാട പി ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സഷമ കമാരി പി േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-03-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി3-2021/6176/9/300 22-09-2021
 
 മണാരകാട താലകില   തചനാടകര രണ്   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമാള w/o േവലായധൻ

പതകടി  വീട  െതാമരാംകന്  െചതൂർ  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന അർജനൻ വി േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന  18-08-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാലതി പി അമ 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി അമ 68

2 സഷമ കമാരി പി ഭാര് 43

3 സബിൻ സേരഷ എൻ മകന 18

4 സമിഷ സേരഷ എൻ മകള 16
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി3-2021/6267/9/300 22-09-2021
 
 മണാരകാട താലകില   േകാേടാപാടം രണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻ വാഴെതാടി s/

o അചതൻ നായർ കീേഴതിൽ  വനാവനം മണാർകാട േകാേളജ പി ഒ േകാേടാപാടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്

വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി പി

േബാധിപിച അേപക   േകാേടാപാടം രണ് വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-06-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണി മകള 54

2 അർജനൻ വി മകന 50

3 വീരമ വി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി പി ഭാര് 69

2 സേരഷ നായർ മകന 48

3 ഭാവന ഗിരിവാസൻ മകള 47

4 അനിത വി എ നായർ മകള 45
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