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NOTICE

 
:H1-613/2021 24-10-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   തവിഞാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷംഷാദ ബീഗം ,W/O നസീർ

അഹമദ,5/20,സി.ടി.സി.േകാളനി,െപാളാചി,േകായമതർ,തമിഴാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവിഞാല വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ നസീർ അഹമദ, ,ഹകിം മൻസിൽ,തലപഴ, േബാധിപിച അേപക   തവിഞാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-01-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:H1-2868/2021 24-10-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില    മാനനവാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എം.പി.രാമകഷൻ S/O

പങ,േമേലകളമിൽ ഹൗസ,പിലാകാവ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാനനവാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ.എം.ആർ, ,േമേലകളമിൽ

ഹൗസ,പിലാകാവ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   മാനനവാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021  -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. 

 
:H1-2825/2021 24-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം.നസീർ അഹമദ ഭരതാവ 66

2 ഹകിം.എൻ മകന 34

3 ഹാഷിം.എൻ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 66

2 അനിത.എം.ആർ മകള 49

3 പമീള മകള 45

4 മേനാജ.എം.ആർ മകന 43
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  മാനനവാടി  താലകില    ഇടവക  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വിജയകമാർ  S/O

െപാനസ്ാമി,േമേചരികന്  വീട,എളമനം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടവക വിേലജില   പേരതനെറ മകള കഷപിയ.പി,

േമേചരികന് വീട,എളമനം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഇടവക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപട

ൈ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. 

 
:H1-2869/2021 29-10-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില    മാനനവാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ടി.പി.ബാലേഗാപാലൻ

ഭാവന,ചടകടവ,മാനനവാടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മാനനവാടി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ഗൗരിഭായി.ഒ.െക,

,ഭാവന,ചടകടവ,മാനനവാടി, േബാധിപിച അേപക   മാനനവാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2021 -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. 

 
:H1-2909/2021 29-10-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില   തവിഞാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിസാമദീൻ.സി.െക S/O

ഇബാഹിം,ചാവകാടൻ  ഹൗസ,തലപഴ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    തവിഞാല  വിേലജില    പേരതനെറ  അചന  ഇബാഹിം,  ,ചാവകാടൻ

ഹൗസ,തലപഴ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   തവിഞാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളാണ സീരിയൽ

നമർ 1,2 അവകാശികള  ൈമനര   കടിയെട  അമയെട സംരകണതിലാണ അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫിക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിമി.പി ഭാര് 47

2 കഷപിയ.പി മകള 19

3 കഷകമാർ.പി മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരിഭായി.ഒ.െക ഭാര് 66

2 ബിജി  തഷാര മകള 41

3 ബിജി നിഷാന മകള 36
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ററ 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. 

 
:എച് 1-2824/2021 29-10-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില    എടവക  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാപാലൻ.പി.െക  S/

O  കഞികണൻ,േമേചരികന്   ഹൗസ,എളമനം   പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    എടവക  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന

സേനാഷമാർ.എം.ജി,  ,േമേചരികന്  ഹൗസ,എളമനം  പി.ഒ,  േബാധിപിച  അേപക   എടവക വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എച് 1-2907/2021 29-10-2021
 
  കണർ ജില,തളിപറമ് താലക്,    പയാവർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.എം.സാവിതി W/O

എൻ.എം.കഷൻനമീശൻ,കിഴേകമഠം   വീട,പയാവർ.പി.ഒ,കണർ   ജില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറകാടർ വിേലജില   പേരതയെട മകള

സരസ്തി.െക.എം,  W/O  സബഹണ്ൻ നമീശൻ,ആര്നർ താെഴമഠം  വീട,പനമരം  പി.ഒ   േബാധിപിച  അേപക

െചറകാടർ,പയാവർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇബാഹിം അചന 64

2 കദീജ അമ 56

3 ബിലാൻ മകന 3

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ഭാര് 68

2 സനിൽകമാർ.എം.ജി മകന 51

3 സൗമിനി മകള 48

4 സേനാഷമാർ.എം.ജി മകന 45

5 സനില.എം.ജി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:എച് 1-1250/2021 30-10-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില    െതാണരനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അമദ  കേലരി

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

സർടിഫികറിനായി   െതാണരനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഖദീജ, കേലരി വീട,കേഞാം.പി.ഒ,  േബാധിപിച

അേപക   െതാണരനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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 സരസ്തി.െക.എം മകള 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ അമ 80

2 ഖദീജ ഭാര് 54

3 അൻഷദ കേലരി മകള 24

4 അർഷിദ.െക മകള 22

5 മാമി സേഹാദരി 70

6 ബിയാത സേഹാദരി 65

7 സഫിയ സേഹാദരി 60

8 േമായി സേഹാദരൻ 58

9 ജമീല സേഹാദരി 48

10 ൈസനബ സേഹാദരി 45

11 ബഷീർ സേഹാദരൻ 40
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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
:H1-5789/2020 29-10-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില    പനമരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഗംഗാധരൻ  നായർ  S/O

േഗാപാലൻനായർ,മളൻപറമത്  ഹൗസ,നീർവാരം  പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനമരം വിേലജില   പേരതനെറ രണാം ഭാര് രജനി,

മളൻപറമത്  ഹൗസ,നീർവാരം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   പനമരം,െചറവണർ  വിേലജ ഓഫീസരമാർ   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി(ആദ് ഭാര്) ഭാര് 56

2 ഗാർഗി.ടി.പി(ആദ് ഭാര്യിെല ) മകള 32

3 സ്ാതി ശബം(ആദ് ഭാര്യിെല) മകള 30

4 രാേകഷ.എം.ജി(രണാം ഭാര്യിെല) മകന 21
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