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NOTICE

 
നമര:H1-3452/2021 21-01-2022
 
  മാനനവാടി  താലകില   മാനനവാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി  മണിെതാടിയിൽ

വീട,കണിയാരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മാനനവാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജ.എം.വി,  മണിെതാടിയിൽ വീട,കണിയാരം,

േബാധിപിച അേപക   മാനനവാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2007 -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. 

 
നമര:എച് 1-253/2022 21-01-2022
 
  മാനനവാടി  താലകില,    തവിഞാല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഞണി,  S/O

ശംഖ,േകാടപളിയാലിൽ വീട,തലപഴ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവിഞാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി, േകാടപളിയാലിൽ വീട,തലപഴ

പി.ഒ േബാധിപിച അേപക   തവിഞാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-01-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ മരണെപട  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 േമരി.െക.െജ ഭാര് 69

2 േജാണസണ.എം.വി മകന 50

3 റജീന മകള 49

4 ബിജ മകന 45

5 സിസർ ബിന മകള 42

6 ബിൻസി.എം.വി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 78

2 ചനൻ മകന 61

3 െക.േബബിദാസൻ മകന 57

4 ഉണികഷൻ മകന 54

01th February 2022Revenue Department4459
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:എച് 1-2823/2021 21-01-2022
 
  മാനനവാടി  താലകില    അഞകന്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േതാമസ.വി.ആർ  S/O

രായപൻ,വടകനി വീട,പളികന്  പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഞകന് വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ േജാർജ് മതൽേപർ, വടകനി

വീട,പളികന്  പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   അഞകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള

മരണെപട.അവിവാഹിതനാണ 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:എച്1-337/2021 21-01-2022
 
  മാനനവാടി  താലകില,    മാനനവാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േതാമസ.പി.െജ,S/O

േജാസഫ,പലാട്  ഹൗസ,മാനനവാടി  .പി.ഒ,കഴിനിലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാനനവാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി, പലാട്

ഹൗസ,മാനനവാടി .പി.ഒ,കഴിനിലം േബാധിപിച അേപക   മാനനവാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2013 -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. 

5 പീത മകള 52

6 രമ മകള 48

7 ശിവശങരൻ.െക.െക മകന 45

8 ഷീബ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ് സേഹാദരൻ 59

2 അൽേഫാൻസ.പി.ആർ സേഹാദരി 62

3 ചിത(മരണെപട സേഹാദരെന മകള) പൗതി 37

4 ഷിനീഷ(മരണെപട സേഹാദരെന മകൻ) പൗതൻ 32

5 ലിസി(മരണെപട സേഹാദരെന മകള) പൗതി 43

6 േമരി(മരണെപട സേഹാദരെന മകള) പൗതി 49

7 േജാണ.പി.എ(മരണെപട സേഹാദരെന മകൻ) പൗതൻ 52

8 ആൻെസലിൻ(മരണെപട സേഹാദരെന മകള) പൗതി 47

9 ഫാൻസിസ(മരണെപട സേഹാദരെന മകൻ) പൗതൻ 38

10 േജാഷി(മരണെപട സേഹാദരെന മകൻ) പൗതൻ 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:H1-334/2022 21-01-2022
 
 മാനനവാടി താലകില  െപാരനനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ S/O െമായ,പതകടി

വീട,തരവണ  പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  െപാരനനർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ സൈഹൽ, പതകടി വീട,തരവണ  പി.ഒ,

േബാധിപിച അേപക   െപാരനനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപട 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:എച് 1-255/2022 21-01-2022
 
 മാനനവാടി താലകില   പനമരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.പി.മമ ഹാജി S/O െമായ,താനിയള

ള  പറമത്  വീട,പനമരം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനമരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന െമായടി.ടി.പി, താനിയള പറമത്

വീട,പനമരം പി.ഒ  േബാധിപിച അേപക   പനമരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-12-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപട 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. 

 

1 േമരി ഭാര് 63

2 സരിൻ.പി.റി മകന 34

3 നിബിൻ.പി.റി മകന 32

4 ലിയ േതാമസ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമറനീസ ഭാര് 48

2 ജൈമലത് മകള 33

3 നൈഫലത്.പി.െക മകള 29

4 മഹമദ സൈഹൽ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െമായടി.ടി.പി മകന 71

2 ഇബാഹിം കടി മകന 69

3 ഉസാൻ മകന 65

4 അബള മജീദ മകന 62

5 അബള ജലീൽ മകന 60

6 സൈബദ മകള 56
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നമര:എച് 1-255/2022 21-01-2022
 
  മാനനവാടി  താലകില    പനമരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കഞിപാത  W/O

മമഹാജി,താനിയള  പറമത്  വീട,പനമരം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനമരം വിേലജില   പേരതയെട മകന െമായടി.ടി.പി,

താനിയള പറമത് വീട,പനമരം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   പനമരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം

ഭർതാവം മരണെപട 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:എച് 1-329/2022 21-01-2022
 
  മാനനവാടി  താലകില    നൂരനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മസഹാജി  .ആർ.വി

ആർ.വി.ഹൗസ,നാലാംൈമൽ,നൂർനാട പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായ

ി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    നൂരനാട  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  അസഹറദീൻ  മസ,

ആർ.വി.ഹൗസ,നാലാംൈമൽ,നൂർനാട  പി.ഒ   േബാധിപിച  അേപക   നൂരനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള മരണെപട 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 െമായടി.ടി.പി മകന 71

2 ഇബാഹിം കടി മകന 69

3 ഉസാൻ മകന 65

4 അബള മജീദ മകന 62

5 അബള ജലീൽ മകന 60

6 സൈബദ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൽമ. സി ഭാര് 58

2 മഹമദ മഷർ മകന 31

3 അസഹറദീൻ മസ മകന 27

4 ഹകീമ മസ മകള 25
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