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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H1-2958/2021 05-11-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില    പനമരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാഘവൻ.െക  S/O

കണാരൻ,സൗപർണിക  ഹൗസ,പനമരം.  പി .ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനമരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിഗിള.െക,

സൗപർണിക ഹൗസ,പനമരം. പി.ഒ  േബാധിപിച അേപക   പനമരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2018 -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:H1-2944/2021 05-11-2021
 
  മാനനവാടി താലകില   മാനനവാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.െജ.േജാണ മാചിവീടിൽ

ഹൗസ,േകാടകന്,മാനനവാടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മാനനവാടി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ഫിേലാമിന,  മാചിവീടിൽ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2016 -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. 

 
നമര:എച് 1-2954/2021 05-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജവലി.വി ഭാര് 67

2 ഷിഗിള.െക മകന 42

3 ഷിഗില മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന ഭാര് 79

2 ൈലല മകള 62

3 സിസിലി  േസാണിയ(മരണെപട മകള ൈഷലയെട മകള) പൗതി 32

4 േഗസി.എം.െജ മകള 56

5 ദിലീപ.എം.െജ മകന 54
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  മാനനവാടി താലകില   മാനനവാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമദകടി,  കുളതിൽ

ഹൗസ,ആറാടതറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാനനവാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബള, കുളതിൽ ഹൗസ,ആറാടതറ, േബാധിപിച

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-1993 -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:H1-2955/2021 05-11-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില    മാനനവാടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േവലപൻ.െക   S/

O കഞൻൈവദ്ർ,െകാടങകടിയിൽ വീട,എരമെതരവ,മാനനവാടി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാനനവാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ജയലകി .എം.പി, െകാടങകടിയിൽ വീട,എരമെതരവ,മാനനവാടി പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   മാനനവാടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപട അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:H1-2956/2021 05-11-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില    പനമരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േതസ്ാകടി  W/O

പൗേലാസ,േതങാപാറ  ഹൗസ,നീർവാരം  പി .ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

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

േതങാപാറ ഹൗസ,നീർവാരം പി.ഒ േബാധിപിച അേപക   പനമരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബള മകന 56

2 ഇബാഹിം മകന 55

3 ഫൗസിയ.ഒ.എച് മകള 54

4 ലതീഫ കുളതിൽ മകന 52

5 കുളതിൽ  യസഫ മകന 50

6 അബള ജലീൽ മകന 49

7 മറിയം മഹമദ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി .എം.പി ഭാര് 70

2 ആരഷ മകള 31
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നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-04-2021 -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 പൗേലാസ ഭരതാവ 78

2 സണി.ടി.പി മകന 56

3 െജസി േജാർജ് മകള 53

4 ജിജി.ടി.പി മകള 51

5 െതേരസ ബിബിൽേഡ വർഗീസ (പേരതയായ മകള വിജിയെട
മകള)

പൗതി 25

6 ആൻസിയ ബിബിൽേഡ വർഗീസ (പേരതയായ മകള
വിജിയെട മകള)

പൗതി 21

7 അജി.ടി.പി മകള 46
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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 1-2525/2021 27-09-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   േപരിയ അംശം വരയാൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ െസബാസ്

ൻ S /Oപി ടി  സബാസററ്ൻ  െവചേരട് വീട (പേതട് വീട വരയാൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് അൽേഫാൺസ പി െജ ,

, േബാധിപിച അേപക     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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്1-2523/2021 23-09-2021
 
 മാനനവാടി താലകില  തവിഞാൽ അംശം തവിഞാൽ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിരൺ s /

o  േഗാവിനൻ  കറിേവലികഴിയിൽ ഹൗസ കേണാതമല കാമടി  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അചന  േബാധിപിച

അേപക      അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്1-2623/2021 23-09-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   മാനനവാടി അംശം േവമം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണികടി w /o  വ

ി കഞികഷൻ  ശീകഷ നിവാസ ബി സീറ് മാനനവാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അൽേഫാൺസ 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 േശാഭന േഗാവിനൻ അമ 54

11664 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകള സരിത െക വി , , േബാധിപിച അേപക

   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരിത െക വി മകള 55

2 സാജൻ േവലാണി മകന 52

3 സാൻേജായി െക വി മകന 44
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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H1-3005/2021 07-11-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില   മാനനവാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാർബര േജാണ W/O

േജാണ,തടിൽ ഹൗസ,മാനനവാടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മാനനവാടി  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  കിസി  േപാള,  തടിൽ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021  -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 1-3003/2021 07-11-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   െതാണരനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈപതൽനായർ കനിയിൽ

ഹൗസ,കേഞാം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതാണരനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷീല, കനിയിൽ ഹൗസ,കേഞാം പി.ഒ േബാധിപിച

അേപക   െതാണരനാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2006 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കിസി േപാള മകന 53

2 പമീള മകള 52

3 സനില മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ.ഇ.എം ഭാര് 68

2 ഷീല മകള 48

3 സഭാഷ.െക.എം മകന 46
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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H1-13325/2019 09-11-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   മാനനവാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ.െക S/O മഹമദ,കരിമണിൽ

 ഹൗസ,േവമം.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മാനനവാടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹാരിസ.സി.പി,  കരിമണിൽ  ഹൗസ,േവമം.പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-11-2019 -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. 

 
നമര:10664/2019 09-11-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില   എടവക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശംഭനായർ S/O കഞിരാമൻ

നമ്ാർ,ശീനിവാസ ഹൗസ,എളമനം.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    എടവക  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  െക.പകാശൻ,  ശീനിവാസ

ഹൗസ,എളമനം.പി.ഒ േബാധിപിച അേപക   എടവക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-12-2018 -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. 

 
നമര:എച് 1-10664/2019 09-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൗദത് ഭാര് 54

2 ഹാരിസ.സി.പി മകന 40

3 ഷബീർ.സി.പി മകന 38

4 ഷഫീഖ െചമായിപതിയപരയിൽ മകന 32

5 റഷീദ.സി.പി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക.പകാശൻ മകന 49

2 രജനി.െക മകള 44

3 ബിന.െക മകള 42
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  മാനനവാടി  താലകില    എടവക  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സമതി,  കഞിവീടിൽ

ഹൗസ,അഗഹാരം,എടവകപി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    എടവക  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  െക.പകാശൻ,  ശീനിവാസ

ഹൗസ.എളമനം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   എടവക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-1997  -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 1-10664/2019 09-11-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   എടവക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വനിത.െക D/O ശംഭനായർ,ശീനിവാസ

 ഹൗസ,എളമനം  പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടവക വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ െക.പകാശൻ, ശീനിവാസ  ഹൗസ,എളമനം  പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിര ികന.   മാതാപിതാകള  മരണെപട.ഭർതാവ

പനർവിവാഹിതനാണ.മകളില. 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 െക.പകാശൻ മകന 49

2 രജനി.െക മകള 44

3 ബിന.െക മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക.പകാശൻ സേഹാദരൻ 49

2 രജനി.െക സേഹാദരി 44

3 ബിന.െക സേഹാദരി 42
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