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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
:എച്1-2525/2021 20-09-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ െസബാസ്ൻ s/o പി ടി സബാസററ്ൻ   േപരി

യ അംശം വരയാൽ േദശത് െവചേരട് വീട വരയാൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  േബാധിപിച അേപക   വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021-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. 

 
:എച്1-2520/2021 20-09-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറ ഫാതിമ d/o നിഷാദ  വാഴയിൽ ഹൗസ പരകനി

െചറകാടർ  അംശം  പനമരം  േപാസ്  ഓഫീസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട പിതാവ േബാധിപിച അേപക    വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

12-2020-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൽേഫാൻസ പി െജ ഭാര് 60

2 ഷിനി േതാമസ മകള 39

3 ഷിജ െസബാസ്ൻ േതാമസ മകന 36

4 ഷിബിൻ േതാമസ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷാദ വാഴയിൽ അചന 33

2 ഷഹാന റി െക അമ 23
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