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Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 1 -2696/ 2021 05-10-2021
 
 മാനനവാടി താലകില  മാനനവാടി അംശം േവമം േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചപൻ s/o െവളൻ

 ആനിയാറിൽ േകാളനി മാനനവാടി പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതെൻറ ഭാര് , , േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 -2704/ 2021 05-10-2021
 
 മാനനവാടി താലകില  പയംപളി അംശം പയംപളി േപാസ് ഓഫീസ പരിധിയിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 േമരി  മാതയ  w/o  മാതയ  െക  ഡി   കടകചിറ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭർതാവ , , േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം

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

 
നമര:എച് 1 -2697/ 2021 05-10-2021
 
 മാനനവാടി താലകില  മാനനവാടി അംശം ആറാടതറ േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാലി പി s/

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െവളതി ഭാര് 57

2 വസന മകള 42

3 അംബിക എ മകള 37

4 സേനാഷ സി എ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാതയ െക ഡി ഭരതാവ 67

2 ഡിൻസി മാതയ മകന 45

3 സിനി െക  മാതയ മകള 41

4 യമന മാതയ മകള 34
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o  േപാകർ   പേകാത്  വീട  ആറാടതറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതെൻറ ഭാര് , , േബാധിപിച അേപക    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-11-2009  -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 -2692/ 2021 05-10-2021
 
 മാനനവാടി താലകില മാനനവാടി അംശം ഒഴേകാടി േദശത്   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഞൻ െക ആർ

s/o  െകാച  കരിമംപാറ  ഹൗസ ചടകടവ മാനനവാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായിപേരതെൻറ മകൾ   ഹദ് െക രഞൻ  ,  ,  േബാധിപിച

അേപക   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

08-2021  -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:എച് 1 -2724/ 2021 06-10-2021
 
  മാനനവാടി  താലകില  മാനനവാടി  അംശം േവമം േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ചനമതി w/o

രാഘവൻ  രചശീ  ഹൗസ താെഴയങാടി  മാനനവാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭർതാവ , , േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2003  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലീമ ഭാര് 71

2 അൂടി മകന 51

3 നിസാർ മകന 47

4 നജീബ മകന 44

5 അൻസൻ മകന 42

6 സറീന മകള 40

7 സനീറ മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ ഭാര് 46

2 ഹദ് െക രഞൻ മകള 25

3 അകര െക രഞൻ മകള 21
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 1 -2746/ 2021 07-10-2021
 
 മാനനവാടി താലകില  കാഞിരങാട അംശം െതാണർ േദശത് താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ ക

െ പി  s/o  മമ  കിളിയൻപറമിൽ ഹൗസ േതറമല പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതെൻറ ഭാര് , , േബാധിപിച അേപക   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2020  -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:എച്1 -2723/ 2021 06-10-2021
 
 മാനനവാടി താലകില  തിരെനലി അംശം തിരെനലി േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയലളിത എൻ w/

o ചനൻ എം ആർ  മാങാെകാലി വീട തിരെനലി െടമിൾ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട ഭർതാവ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2020 -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. 

 
നമര:എച് 1 -12047/ 2019 06-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക രാഘവൻ ഭരതാവ 80

2 െക േരണക മകള 52

3 െക ചനേരഖ മകള 49

4 െക ശീജിത് കമാർ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീനത് ടി െക ഭാര് 35

2 മഹമദ ഫാദിൽ മകന 10

3 സിയ മർവ മകള 2

4 കദിയ അമ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ എം ആർ ഭരതാവ 53

2 ശരത് സി മകന 29

3 അരൺ എം സി മകന 27
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  മാനനവാടി  താലകില  െവളമണ  അംശം  െകാടാരകന്   േപാസ്  ഓഫീസ  പരിധിയിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ   െപയസ  എ  ബി  s/o  േബബി   അതിമറതിൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതെൻറ പിതാവ , , േബാധിപിച അേപക

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2019 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയനയാൾ   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി എ ഇ അചന 59
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Wayanad District

 
Mananthavady              Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 1-2773 / 2021 17-10-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   നൂരനാട അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരിയ െക എ w/o േജാസഫ  പലിക

കാട േദശത് കിഴേകപറമിൽ ഹൗസ, ദ്ാരക  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നൂരനാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാസഫ , , േബാധിപിച അേപക

  നൂരനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021  -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. 

 
നമര:എച്1 -2775 / 2021 17-10-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   തവിഞാല അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ s/o  കഞികഷൻ ,അമ

w/o  അയപൻ ,  തവിഞാൽ േദശത്  ചാതൻപിലാകൽ വീട   എനിവരെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവിഞാല വിേലജില   പേരതരെട  മകന ഭാസരൻ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2015 -ലം ടിയാൾ 17 -10  -2010 -ലം  മരണെപടതായം പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:എച്1 -2760 / 2021 14-10-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   മാനനവാടി അംശം   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപൻ s/o നാരായണൻ  ഒഴേകാട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകെജ േജാസഫ ഭരതാവ 75

2 ബിന െക േജാസ മകള 47

3 വിേനാദ െക േജാസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി മകള 60

2 ഉണികഷൻ മകന 55

3 ഭാസരൻ സി മകന 52
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ി  േദശത്  അറകൽ  ഹൗസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാനനവാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പദീപ , ,  േബാധിപിച അേപക

മാനനവാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    28-11-1978  -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:എച്1 -2762 / 2021 14-10-2021
 
 മാനനവാടി താലകില   അഞകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈപലി െകഎം s/o മാതയ  ഏേചാ

ം  േപാസ്  ഓഫീസ  പരിധി      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഞകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫിേലാമിന , , േബാധിപിച അേപക

അഞകന്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21  09-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകി ഭാര് 71

2 പദീപ മകന 48

3 പീതി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന ഭാര് 65

2 സ്പ െക േപാൾ മകള 43

3 സബീഷ െക േപാൾ മകന 41

4 സജന െക േപാൾ മകള 40
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