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Wayanad District
Mananthavady

Taluk

NOTICE

18-02-2022

നമര:H1-640/2022

മാനനവാടി താലകില എടവക വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സി.ഐ.ലയീസ ,S/O
വാറണി,ചിറിലപളി ഹൗസ,എടവക പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഇടവക വിേലജില പേരതനെറ മകന േജാസ േപാള ചിറിറിലപുളി, ചിറിലപളി
ഹൗസ, തഹസിൽദാർ,മാനനവാടി സ്േമധയാ സമർപിച അേപക
യം റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-01-2022 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകളം ഭാര്യം 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
1
2
3
4
5
6
7

േപര
േഷർളി ലയീസ
േജാസ േപാള ചിറിലപളി
ജിേറാ ലയീസ
ലിസി മാതയ
ഡിേഗാ ലയി വിൻെസന്
ലിബിൻ മാതയ വിൻെസന്
മരിയ ടീസ വിൻെസന്

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന
മകന
മകെന ഭാര്
പൗതൻ
പൗതൻ
പൗതി

വയസ
61
56
54
61
34
32
24

18-02-2022

നമര:എച് 1-640/2022

മാനനവാടി താലകില എടവക വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഇ.ഡി.േതസ്ാകടി, W/O
സി.ഐ.ലയീസ,ചിറിലപളി ഹൗസ,എടവക പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി എടവക വിേലജില പേരതയെട മകന േജാസ േപാള
ചിറിലപളി, ചിറിലപളി ഹൗസ, തഹസിൽദാർ,മാനനവാടി സ്േമധയാ സമർപിച അേപകയം റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-03-2016 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി
കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
േപര
1
േഷർളി ലയീസ
2
േജാസ േപാള ചിറിലപളി
3
ജിേറാ ലയീസ
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4
5
6
7

ലിസി മാതയ (മരണെപട മകൻ വിൻെസന് സി.എൽ . െന
മകെന ഭാര്
ഭാര്)
ഡിേഗാ ലയി വിൻെസന് (മരണെപട മകൻ വിൻെസന്
പൗതൻ
സി.എൽ . െന മകൻ)
ലിബിൻ മാതയ വിൻെസന് (മരണെപട മകൻ വിൻെസന്
പൗതൻ
സി.എൽ . െന മകൻ)
മരിയ ടീസ വിൻെസന് (മരണെപട മകൻ വിൻെസന് സി.എൽപൗതി
. െന മകള)

61
34
32
24

18-02-2022

നമര:എച് 1-645/2022

മാനനവാടി താലകില, എടവക വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിൻെസന് . സി.എൽ ,S/
O ലയിസ.സി.ഐ,ചിറിലപളി ഹൗസ,എടവക പി.ഒ,കേലാടി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി എടവക വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ലിസി മാതയ,
ചിറിലപളി ഹൗസ,എടവക പി.ഒ, േബാധിപിച അേപകയം മാനനവാടി തഹസിൽദാറെട
റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-03-2019 -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
1
2
3
4

േപര
ലിസി മാതയ
ഡിേഗാ ലയി വിൻെസന്
ലിബിൻ മാതയ വിൻെസന്
മരിയ ടീസ വിൻെസന്

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകള

വയസ
61
34
32
24

18-02-2022

നമര:H1-622/2022

മാനനവാടി താലകില െപാരനനർ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഭാസരൻ.െക S/O ചാപൻ
നായർ,ആലകണി വീട,തരവണ.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െപാരനനർ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന, ആലകണി
വീട,തരവണ.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക െപാരനനർ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-07-2019 -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
1
േശാഭന
2
ദീപിക.െക.എം
3
ദീപി .െക.എം

േപര
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18-02-2022

നമര:എച് 1-620/2022

മാനനവാടി താലകില , പയമളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അജൽ.സി.സി S/O ചാേകാ,ചാലി
ൽ ഹൗസ,പയംപളി .പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പയമളി വിേലജില പേരതനെറ പിതാവ ചാേകാ.സി.വി, ചാലിൽ
ഹൗസ,പയംപളി .പി.ഒ േബാധിപിച അേപക പയമളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. 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
1
ചാേകാ.സി.വി

േപര
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Wayanad District
Mananthavady

Taluk

NOTICE

20-02-2022

നമര:1530/2021

അടപാടി താലകില, കളമല വിേലജിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രവീനൻ നായർ, മടകകടിയിൽ
വീട,കൽകണി.പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െവളമണ വിേലജില പേരതനെറ മകന രതീഷ, പാലചാൽ വീട,െവളമണ േബാധിപിച അേപക
െവളമണ,കളമല വിേലജ ഓഫീസരമാർ മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-09-2005 -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
1
2
3
4

േപര
കാർത്ായനി
രതീഷ
രാജീവ
രഞിത്.എം.ആർ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകന

വയസ
60
39
38
37

18-02-2022

നമര:എച് 1-619/2022

മാനനവാടി താലകില, പയമളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സണി േതാമസ
,S/Oേതാമസ,കണങെപാതിയിൽ വീട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പയമളി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് െജസി സണി, കണങെപാതിയിൽ വീട,
േബാധിപിച അേപക പയമളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-04-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
െജസി സണി
2
അമൽജിത് .െക.എസ
3
അനഘപിയ സണി

േപര
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
59
29
26
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തതിരുത്തൽ പരസസസ്യം

1
എചച്ച് 1-333/2022

തതീയതതി 19/02/2022

മമാനന്തവമാടതി തമാലൂകതിൽ, എടവക വതിലല്ലേജതിൽ തമാമസതിച്ചുവരവവ 05/12/2017 തതീയതതിയതിൽ
മരണവപ്പെട്ടുലപമായ
രമണതി.എസ്യം.വതി
എന്നവരുവട
അനന്തരമാവകമാശ
സർടതിഫതികറച്ച്
ലഭതിക്കുന്നതതിനച്ച് പലരതയുവട സലഹമാദരൻ ദതിവമാകരൻ സമർപ്പെതിച അലപക്ഷപ്രകമാരസ്യം
ലകരളഗസറച്ച് നമ്പർ 22,വമാലസസ്യം 09, തതീയതതി 2020 ജൂണ് 02, ,കമതീഷണലറേറച്ച് ഓഫച്ച് ലമാനച്ച് റേവനന
,ലപജച്ച് നമ്പർ 3877,ക്രമനമ്പർ 4, പ്രകമാരസ്യം പ്രസതിദതീകരതിച്ചുവന്ന പരസസത്തതിൽ പലരതവന
അവകമാശതികളതിൽ ക്രമനമ്പർ 7,8 അവകമാശതികള്കച്ച് പലരതയുമമായുള്ള ബനസ്യം ക്രമനമ്പർ 7.
സതിന, 34 വയസച്ച്, പലരതയുവട മരണവപ്പെട സലഹമാദരതി കമലമാക്ഷതിയുവട മരണവപ്പെട മകള്
പതതിനതിയുവട മകള് എനസ്യം, ക്രമനമ്പർ 8.പ്രദതീപച്ച്കുമമാർ,35 വയസച്ച്,പലരതയുവട മരണവപ്പെട
സലഹമാദരതി കമലമാക്ഷതിയുവട മരണവപ്പെട മകള് പതതിനതിയുവട മകൻ എനസ്യം തതിരുത്തതി
വമായതിലകണ്ടതമാണച്ച്.

2
എചച്ച് 1-333/2022

19/02/2022

മമാനന്തവമാടതി തമാലൂകതിൽ, എടവക വതിലല്ലേജതിൽ തമാമസതിച്ചുവരവവ 23/07/2013 തതീയതതിയതിൽ
മരണവപ്പെട്ടുലപമായ കലസമാണതി,ലമയ്ക്കൽ ഹഹൗസച്ച് എന്നവരുവട അനന്തരമാവകമാശ സർടതിഫതികറച്ച്
ലഭതിക്കുന്നതതിനച്ച് പലരതയുവട മകൻ ദതിവമാകരൻ സമർപ്പെതിച അലപക്ഷപ്രകമാരസ്യം ലകരളഗസറച്ച്
നമ്പർ 24,42,14,വമാലസസ്യം 08,08,09, തതീയതതി 2019 ജൂണ് 11,2019 ഒലകമാബർ 22, 2020 ഏപ്രതിൽ
07, ,കമതീഷണലറേറച്ച് ഓഫച്ച് ലമാനച്ച് റേവനന ,ലപജച്ച് നമ്പർ 5501, 9558, 2844,ക്രമനമ്പർ 6, തതിരുത്തൽ
പരസസസ്യം, തതിരുത്തൽ പരസസസ്യം പ്രകമാരസ്യം പ്രസതിദതീകരതിച്ചുവന്ന പരസസത്തതിൽ പലരതയുവട
അവകമാശതികളതിൽ ക്രമനമ്പർ 6,7 അവകമാശതികള്കച്ച് പലരതയുമമായുള്ള ബനസ്യം ക്രമനമ്പർ 6.
സതിന, 34 വയസച്ച്, പലരതയുവട മരണവപ്പെട മകള് കമലമാക്ഷതിയുവട മരണവപ്പെട മകള്
പതതിനതിയുവട മകള് എനസ്യം, ക്രമനമ്പർ 7.പ്രദതീപച്ച്കുമമാർ,35 വയസച്ച്,പലരതയുവട മരണവപ്പെട
മകള്

കമലമാക്ഷതിയുവട

മരണവപ്പെട

മകള്

പതതിനതിയുവട

മകൻ

എനസ്യം

തതിരുത്തതി

വമായതിലകണ്ടതമാണച്ച്
ഒപ്പെച്ച്
തഹസതിൽദമാർ
തമാലൂകച്ച് ഓഫതീസച്ച്
മമാനന്തവമാടതി
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