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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H1-3338/2021 07-12-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില    കാഞിരങാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സനപ മാതയ  S/O

മാതയ.ടി .െജ,താമരചാലിൽ  ഹൗസ,മകിയാട  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാഞിരങാട  വിേലജില    പേരതനെറ  മാതാവ

ഏലികടി.എം.െജ, W/O മാതയ.ടി.െജ,താമരചാലിൽ ഹൗസ,മകിയാട പി.ഒ  േബാധിപിച അേപക   കാഞിരങാട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

11-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പിതാവ 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 1-2164/2021 09-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   െതാണരനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമടി S/O കഞബള,െതാടവ

 ഹൗസ,െതാണർനാട  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െതാണരനാട  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  ൈസന  ,  െതാടവ

ഹൗസ,െതാണർനാട പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െതാണരനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2018 -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. 

 
നമര:എച് 1-3384/2021 10-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലികടി.എം.െജ മാതാവ 65

2 സിേജാ മാതയ സേഹാദരൻ 43

3 സിേനാ  മാതയ സേഹാദരൻ 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം മാതാവ 74

2 ൈസന ഭാര് 47

3 അർഷിദ.ടി മകള 26

4 അർഷാദ.ടി മകന 21
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  മാനനവാടി  താലകില   തവിഞാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിദിഖ.പി  S/O  അലവി

ഹാജി,പളിേശരി  ഹൗസ,തലപഴ  പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവിഞാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആസ്, പളിേശരി  ഹൗസ,തലപഴ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് ഭാര് 50

2 താജദീൻ.പി മകന 28

3 മഹമദ ഷമീർ.പി മകന 24

4 മഹമദ ൈഫസൽ.പി മകന 19

5 മഹമദ സാലിഹ മകന 18

6 ൈറഹാൻ മഹമദ .പി മകന 07

7 പാതമ മാതാവ 78
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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H1-3383/2021 10-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   തവിഞാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.എം.ആനണി കണതിൽകടി

വീട,തലപഴ .പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തവിഞാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക.എ.ബാബ, കണതിൽകടി  വീട, തലപഴ .പി.ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2018 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാസ മകള 65

2 െക.എ.ബാബ മകന 62

3 േഗസി.െക.എ മകള 60

4 വത  സണി മകള 53
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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H1-3324/2021 05-12-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില    പനമരം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അയപൻ.സി  S/O

അയപൻ,െകാലിയിൽ  ഹൗസ,പനമരം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനമരം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ കമാർ.സി,  െകാലിയിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2019 -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ കമാർ.സി മകന 49

2 സിന  സാബ മകള 44

3 സനി.സി മകള 43

4 സനിൽകമാർ.െക മകന 40
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