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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H1-379/2022 01-02-2022
 
  മാനനവാടി  താലകില    പനമരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശ്ാമള.പി.ടി  W/O

േസാമൻ,പതൻകടിയിൽ  ഹൗസ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനമരം വിേലജില   പേരതയെട മകള ുമി.പി.എസ, D/O േസാമൻ,ആണിേശ

രി ഹൗസ,അമതി, േബാധിപിച അേപക   പനമരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021 -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. 

 
നമര:എച്1-376/2022 30-01-2022
 
 മാനനവാടി താലകില   െചറകാടർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികണാരൻ നായർ.എം കവമ

ല  കിഴേകവീട,െചറകാടർ   പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി     െചറകാടർ  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  രവീനൻ.ഇ.െക,  കവമല

കിഴേകവീട,െചറകാടർ  പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െചറകാടർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭാര്യം മാതാപിതാകളം

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസാമൻ ഭരതാവ 52

2 ുമി.വി.എസ മകള 23

3 ുതില.വി.എസ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രവീനൻ.ഇ.െക മകന 58

2 ഉഷ.ഇ.െക മകള 49
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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H1-3004/2021 01-02-2022
 
 മാനനവാടി താലകില ,  മാനനവാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ.വിൻെസന് ,െകാലിയിൽ

ഹൗസ,അമകതി,മാനനവാടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാനനവാടി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി േമരി േഗസി, െകാലിയിൽ

ഹൗസ,അമകതി,മാനനവാടി േബാധിപിച അേപക   മാനനവാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2004 -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:എച് 1-3039/2021 04-02-2022
 
  മാനനവാടി  താലകില   മാനനവാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മാനവൽ െകാലിയിൽ

ഹൗസ,അമകതി,മാനനവാടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാനനവാടി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി േമരി േഗസി, െകാലിയിൽ

ഹൗസ,അമകതി,മാനനവാടി, േബാധിപിച അേപക   മാനനവാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-1984 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േഗസി സേഹാദരി 83

2 െമർലിൻ.പി (മരണെപട സേഹാദരൻ േജാണസാമവലിെന
മകള)

അനനിരവൾ 56

3 സേലാചന സിസിൽ(മരണെപട സേഹാദരൻ
േജാണസാമവലിെന മകള)

അനനിരവൾ 55

4 താര പസീന(മരണെപട സേഹാദരൻ േജാണസാമവലിെന
മകള)

അനനിരവൾ 51

5 രഞിത് പസാദ(മരണെപട സേഹാദരൻ
േജാണസാമവലിെന മകൻ)

അനനിരവൻ 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:എച് 1-442/2022 03-02-2022
 
 മാനനവാടി താലകില,   വാളാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി S/O ചാേകാ,ആകപടികൽ

വീട,േപാരർ  വയനാട  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വാളാട  വിേലജില   പേരതനെറ  മകന േജാർജ്.എ.എം,  ആകപടികൽ

വീട,േപാരർ വയനാട പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   വാളാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2008  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   ഭാര്  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 1-338/2022 02-02-2022
 
  മാനനവാടി  താലകില    തവിഞാല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഷിജ.െക.എം  S/O

മതായി,കാശാവങൽ വീട,തവിഞാൽ  പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തവിഞാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഫിേലാമിന.െക.എം,  പനയൽ

ഹൗസ,െതാണിയിൽ  പി.ഒ.കണർ ജില, േബാധിപിച അേപക   തവിഞാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2007 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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  േഗസി സേഹാദരി 83

2 െമർലിൻ.പി (മരണെപട സേഹാദരൻ േജാണ സാമവലിെന
മകള)

അനനിരവൾ 56

3 സേലാചന സിസിൽ (മരണെപട സേഹാദരൻ േജാണ
സാമവലിെന മകള)

അനനിരവൾ 55

4 താര പസീന (മരണെപട സേഹാദരൻ േജാണ സാമവലിെന
മകള)

അനനിരവൾ 51

5 രഞിത് പസാദ (മരണെപട സേഹാദരൻ േജാണ
സാമവലിെന മകൻ)

അനനിരവൻ 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസ മകന 69

2 െജയിംസ മാതയ മകന 67

3 േജാർജ്  എ.എം മകന 64

4 െഡയസി മകള 60

5 േജാളി മകള 58

6 റീന മകള 55

7 മിനി മാതയ മകള 50
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നമര:എച് 1-441/2022 03-02-2022
 
 മാനനവാടി താലകില ,  വാളാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയം, W/O മാതയ,ആകപടികൽ

വീട,േപാരർ  വയനാട  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വാളാട  വിേലജില   പേരതയെട  മകന േജാർജ്.എ.എം,  ആകപടികൽ

വീട,േപാരർ വയനാട പി.ഒ േബാധിപിച അേപക   വാളാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവ 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 ഫിേലാമിന.െക.എം ഭാര് 39

2 ആൽഫിൻ  ഷിജ മകന 17

3 നിബിയ  ഷിജ മകള 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസ മകന 69

2 െജയിംസ മാതയ മകന 67

3 േജാർജ്.എ.എം മകന 64

4 െഡയസി മകള 60

5 േജാളി മകള 58

6 റീന മകള 55

7 മിനി മാതയ മകള 50
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