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Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H1-3366/2021 14-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   മാനനവാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരി.വി W/

O സകമാരൻ.െക,ശീഭവൻ,മാനനവാടി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാനനവാടി വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീല.എസ,

ശീവിനായക,അഗഹാരം,എളമനം.പി.ഒ  േബാധിപിച അേപക   മാനനവാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2021 -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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 1-3428/2021 15-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   അഞകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാർഗവറാം .െക S/O

െകാേറാൽേഗാവിനകുറപ്,കരണ ഹൗസ,ഏേചാം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഞകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങം, കരണ

ഹൗസ,ഏേചാം പി.ഒ േബാധിപിച അേപക   അഞകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2020 -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 1-3387/2021 15-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   പനമരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ.ജി.അനനകഷഗൗഡർ S/O

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീല.എസ മകള 47

2 ശീജിത്.എസ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങം ഭാര് 75

2 െക.സഞീവ മകന 52

3 സത്ജിത്.െക മകന 49
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േഗാപാലകഷ ഗൗഡർ,എരെനൂർ  ഹൗസ,പനമരം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനമരം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ.ഇ.എ,

എരെനൂർ  ഹൗസ,പനമരം പി.ഒ േബാധിപിച അേപക   പനമരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2006 -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 1-3387/2021 15-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   പനമരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനര W/O അനനകഷ

ഗൗഡർ,എരെനൂർ ഹൗസ,പനമരം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനമരം വിേലജില   പേരതയെട മകന രാധാകഷൻ.ഇ.എ, എരെനൂർ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2019 -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. 

 
നമര:എച് 1-3389/2021 15-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില ,  വാളാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ ,S/O േപാതൻ,ആനിമടിൽ

ഹൗസ,േപാരർ വയനാട പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാളാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി, ആനിമടിൽ  ഹൗസ,േപാരർ വയനാട

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇ.എ.അേശാക കമാർ മകന 66

2 രാധാകഷൻ.ഇ.എ മകന 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇ.എ.അേശാക കമാർ മകന 66

2 രാധാകഷൻ.ഇ.എ മകന 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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1 േമരി ഭാര് 65

2 സജീഷ േജാസ മകന 45

3 െറജീഷ േജാസ മകന 41

4 ഡയിനീഷ േജാസ മകള 39

5 െറനീഷ േജാസ മകന 35
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  H1-1311/2021                                         

                                                തതിരുത്തൽ പരസസസ

      മമാനന്തവമാടതി തമാലൂകതിൽ, അഞ്ചുകുനന്ന് വതിലല്ലേജതിൽ തമാമസതിച്ചുവരവവ 27/11/2020
തതീയതതിയതിൽ  മരണവപ്പെട്ടുലപമായസലന്തമാഷന്ന്  കുമമാർ.പതി.വതി  എനവരുവട
അനന്തരമാവകമാശ  സർടതിഫതികറന്ന്  ലഭതിക്കുനതതിനന്ന്  പലരതവന്റെ  സലഹമാദരൻ
സതതീഷന്ന്  കുമമാർ.പതി.വതി  സമർപ്പെതിച്ച  അലപക്ഷപ്രകമാരസ  ലകരളഗസറന്ന്  നമ്പർ
30,വമാലസസ  10,തതീയതതി  2021  ജൂലല  27,കമതീഷണലറേറന്ന്  ഓഫന്ന്  ലമാന്റെന്ന്
റേവനന,സപതിവമന്റെന്ന്  ,ലപജന്ന്  നമ്പർ  117,ക്രമനമ്പർ  3  പ്രകമാരസ  പ്രസതിദതീകരതിച്ചുവന
പരസസത്തതിൽ പലരതവന്റെ ലപരന്ന്  പതി.വതി.സതതീഷന്ന്  കുമമാർ,S/O  വക.പതി.പരലമശശ്വരൻ
നമ്പതീശൻ,ആലകണതി  വതീടന്ന്  എനതന്ന്  പതി.വതി.സലന്തമാഷന്ന്  കുമമാർ,S/O
വക.പതി.പരലമശശ്വരൻ നമ്പതീശൻ,ആലകണതി വതീടന്ന്,അഞ്ചുകുനന്ന് പതി.ഒ എനന്ന് തതിരുത്തതി
വമായതിലകണതമാണന്ന്.

                                                                                തഹസതിൽദമാർ
                                                                                 മമാനന്തവമാടതി
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H1-2245/2021                
         
                          തതിരുത്തൽ പരസസസ

   മമാനന്തവമാടതി തമാലൂകതിൽ,  പയസപളതി വതിലല്ലേജതിൽ തമാമസതിച്ചുവരവവ 04/05/2021
തതീയതതിയതിൽ  മരണവപ്പെട്ടുലപമായ  വമബതിൻ  റതിചമാർഡഡ്  എന്നവരുവട
അനന്തരമാവകമാശ സർടതിഫതികറഡ്  ലഭതിക്കുന്നതതിനഡ്  പലരതവന്റെ പതിതമാവഡ്   ചമാലകമാ
സമർപ്പെതിച അലപക്ഷപ്രകമാരസ  ലകരളഗസറഡ്  നമ്പർ  41,വമാലസസ  10,തതീയതതി  2021
ഒകകകബർ 19,  ഭകഗഗ 3,കമതീഷണലററഡ്  ഓഫഡ്  ലമാന്റെഡ്  റവനന , ,ലപജഡ്  നമ്പർ  8779

പ്രകമാരസ  പ്രസതിദതീകരതിച്ചുവന്ന  പരസസത്തതിൽ  പലരതവന്റെ  അവകമാശതികളുവട
വതിവരത്തതിൽ ക്രമനമ്പർ  2  ആയതി പലരതവന്റെ മകൻ അലഡമാണ് റതിചമാർഡഡ്,  8

മമാസസ,മകൻ എന്നഡ് കൂടതി ലചർത്തഡ്  വമായതിലകണ്ടതമാണഡ്.

                                                                                തഹസതിൽദമാർ
                                                                                 മമാനന്തവമാടതി
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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H1-3388/2021 16-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   പനമരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഞ ജയരാജ േകാടവയൽ

ഹൗസ,നീർവാരം പി.ഒപനമരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനമരം വിേലജില   പേരതയെട പിതാവ ജയരാജൻ.സി, േകാടവയൽ

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരത

അവിവാഹിതയാണ.മാതാപിതാകളാണ അവകാശികള 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 ജയരാജൻ.സി പിതാവ 66

2 രമണി ജയരാജ മാതാവ 55
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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H1-3458/2021 19-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   കാഞിരങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉലഹനാൻ, മടതാേശരിൽ

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

സർടിഫികറിനായി   കാഞിരങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള േമരി, കളപരകൽ  േബാധിപിച അേപക

കാഞിരങാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2001 -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 1-3453/2021 19-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില ,  തവിഞാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ ,കണകിനകത്,തലപഴ

പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തവിഞാല വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷമീറ, ,കരിമണിൽ ഹൗസ,പിലാകാവ.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക

തവിഞാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈമകിള.എം.യ മകന 74

2 േമരി മകള 72

3 േതസ്ാമ മകള 70

4 േജാസഫ.എം.യ മകന 68

5 ഉലഹനാൻ മകന 66

6 ഫിേലാമിന.എം.യ മകള 62

7 േതാമസ.എം.യ മകന 60

8 േജായി എന േജാസഫ.എം.യ മകന 58

9 ഏലിയാമ മകള 57

10 േജാർജ് മകന 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:എച് 1-3455/2021 19-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   തവിഞാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.എം.േജാസ S/O

മതായി,നടാംകണതിൽ ഹൗസ,ഇടികര,തലപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവിഞാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി േജാസ,

നടാംകണതിൽ ഹൗസ,ഇടികര,തലപഴ, േബാധിപിച അേപക   തവിഞാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2021 -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. 

 
നമര:എച് 1-3462/2021 19-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   െപാരനനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാമി W/O പകൻ

ഹാജി,െകാടിലൻ വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  െപാരനനർ  വിേലജില   പേരതയെട മകന ആലി, ചങറപാൻ  വീട  േബാധിപിച അേപക

െപാരനനർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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--3456/2021 19-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില,   അഞകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണസ അറയൽ കര്ാേകാസ

് S/O അറയൽ കര്ാേകാസ,സി/505,റീജൻസി അവനയ സി എച്  എസ,കല്ാണ െവസ്,െഗയറർ മംൈബ,മഹാരാഷ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അഞകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന േജാണസ, ,അറയൽ  ഹൗസ,ഏേചാം  പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക

അഞകന് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

1 ഷമീറ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാസ ഭാര് 66

2 ഷാജി മകന 46

3 ഷിജി മകള 44

4 ഷിന േജാസ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആലി മകന 55
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ബാധകമല 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 1-3451/2021 19-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില,   േപര് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ S/

O കഷൻ,േതവിടികേനൽ,വരയാൽ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപര് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി , േതവടികേനൽ,വരയാൽ പി.ഒ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ അവകാശിയാണ  ൈ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. 

 
നമര:എച് 1-3478/2021 20-12-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   െപാരനനർ വിേലജിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക,എം.ഉണികഷൻ നമീശൻ

S/O പി.നാരായണൻ നമീശൻ,ആനചിറമഠം,തരവണ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപാരനനർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മകാ േദവി,

ആനചിറമഠം,തരവണ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക    െപാരനനർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-11-2003 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന  േജാണസ ഭാര് 46

2 അമല മരിയ േജാണസ മകള 20

3 അേലാക കര്ൻ േജാണസ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി.എ.െക ഭാര് 41

2 ആദിത്.ടി.പി മകള 14

3 ആനന്.ടി.പി മകന 10

4 അവനിക മകള 03

5 ഫിേലാമിന മാതാവ 85
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മകാേദവി ഭാര് 79

2 വ്ാസൻ മകന 50

3 വിനയൻ.പി മകന 47
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