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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H1-1902/2021 12-02-2022
 
   മാനനവാടി  താലകില    പനമരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഉസാൻ.പി  S/O

അമത.പി,െപരിേങാളൻ  വീട,പനമരം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനമരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഫീഖ.പി, ,െപരിേങാളൻ  വീട,പനമരം

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2011 -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:H1-539/2021 12-02-2022
 
  മാനനവാടി  താലകില,    അഞകന്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അലീമ  ,W/O

ഉണീൻകടി,െപായിലികണി  ഹൗസ,കാരകാമല.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഞകന് വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ അന

്ര,  െപായിലികണി  ഹൗസ,കാരകാമല.പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   അഞകന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-11-2015  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ 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. 

 
നമര:എച് 1-540/2022 12-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 59

2 സിജില മകള 39

3 സഫീഖ.പി മകന 34

4 ശിഹാബ മകന 32

5 യാസിർ.പി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അു സേഹാദരൻ 67
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 മാനനവാടി താലകില  , അഞകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.വി.മാധവൻ നായർ S/O കഷ

ൻ നായർ,അരവിനമനിരം,പളികന്  പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    അഞകന്  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സേരാജിനി.സി.എം,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2003 -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 സേരാജിനി ഭാര് 75

2 ൈഷലജ മകള 55

3 വിജയലകി മകള 48

4 അരവിനാകൻ മകന 45

5 രാജി മകള 42

6 സൗമ് മകള 37
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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H1-2822/2021 07-02-2022
 
 മാനനവാടി താലകില  , അഞകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായടി ,S/O ഇബാഹിം,മതിര

ഹൗസ,െകൂർ.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   അഞകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആസ്, ,മതിര ഹൗസ,െകൂർ.പി.ഒ  േബാധിപിച

അേപക   അഞകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2014  -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 1-484/2022 07-02-2022
 
  മാനനവാടി  താലകില  ,   നൂരനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കര്ൻ.പി.വി  ,S/O

വർഗീസ.പി.സി,പടയാടിൽ ഹൗസ,കമന പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നൂരനാട  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന എൽേദാ.പി.െക,  പടയാടിൽ

ഹൗസ,കമന പി.ഒ േബാധിപിച അേപക   നൂരനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

്ന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2009 -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 1-490/2022 08-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആസ് ഭാര് 55

2 നസറത് മകള 38

3 സമീർ മകന 35

4 അബള മകന 33

5 മഹമദ സലീം മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ ഭാര് 68

2 സിജി മകള 45

3 എൽേദാ.പി.െക മകന 42
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  മാനനവാടി  താലകില,    അഞകന്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഏലിയാമ  ,D/O

മറിയം,േചകാതടതിൽ  ഹൗസ,പനലാടി,പളികന്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അഞകന്  വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ

സി.എസ.മാതയ, േചകാതടതിൽ ഹൗസ,പനലാടി,പളികന്, േബാധിപിച അേപക   അഞകന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള മരണെപട.അവിവാഹിതയാണ. 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 സി.എസ.മാതയ സേഹാദരൻ 69

15th February 2022Revenue Department5897
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2022


		2022-02-15T16:31:16+0530
	Salim A




