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NOTICE

 
നമര:TLKVYT/3302/2021-D1 24-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   മടിലേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ എം.വി. മംഗലത് വീട

, കബാട, മടകിമല, മടില േനാരത് വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടിലേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഏലികടി, മംഗലത് വീട, കബാട,

മടകിമല, മടില േനാരത് വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മടിലേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:TLKVYT/3341/2021-D1 27-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   കാവമനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരന പി. പാറകടിയില വീട,

കാവമനം പി.ഒ,  കാവമനം വിേലജ  & ജാന െക, പാറകടിയില വീട,  കാവമനം പി.ഒ,  കാവമനം വിേലജ എനവരെട

അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കാവമനം

വിേലജില   പേരതരെട മകന വിേനാദ പി., പാറകടിയില വീട, കാവമനം പി.ഒ, കാവമനം വിേലജ, േബാധിപിച അേപക

കാവമനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില കമാരന പി. പാറകടിയില വീട, കാവമനം പി.ഒ, കാവമനം വിേലജ എനവര   05-04-1981 തിയതിയം

ജാന െക, പാറകടിയില വീട,  കാവമനം പി.ഒ,  കാവമനം വിേലജ  എനവര 21.04.2018 തിയതിയം  മരണെപടതായം

പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:TLKVYT/3219/2021-D1 27-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏലികടി ഭാര് 68

2 ഡീന മകള 53

3 ബിജ എം.സി. മകന 49

4 ബാബ എം.സി. മകന 47

5 ൈബജ എം.സി. മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദ പി. മകന 49
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 ൈവതിരി താലകില   കണിയാമറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മമ പടികലകണി വീട, കമളകാട

്  പി.ഒ,  കണിയാമറ  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സരകാര  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണിയാമറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞിെമായ, പടികലകണി വീട,

കമളകാട പി.ഒ, കണിയാമറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   കണിയാമറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-1995 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:TLKVYT/3474/2021-D1 27-11-2021
 
  ൈവതിരി  താലകില   മടിലസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െവളന അടവാടി  വയല

േകാളനി, മടില പി.ഒ, മടില സൗത് വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടിലസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമിണി, അടവാടി വയല േകാളനി,

മടില പി.ഒ, മടില സൗത് വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മടിലെസൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:TLKVYT/1001/2021-D1 25-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   െവങപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. സദാനനന കഷ നിവാസ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ മകള 68

2 കഞിെമായ മകന 60

3 ആയിഷ മകള 59

4 നബീസ മകള 57

5 ഫാതിമ മകള 48

6 ഖദീജ മകെന ഭാര് 46

7 മസഫ പി. മകന 45

8 സൈലഖ മകള 39

9 സൈബദ പി.െക. മകള 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി ഭാര് 51

2 ശശി മകന 38

3 സനീഷ എ.വി. മകന 24

4 സതീഷ മകന 23
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േചാലപറം,  പിണേങാട  പി.ഒ,  െവങപളി  വിേലജ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സബ രജിസാര   ആഫീസ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േവങപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ശീമതി.  സേലാചന,  കഷ നിവാസ,  േചാലപറം,  പിണേങാട  പി.ഒ,  െവങപളി  വിേലജ,  േബാധിപിച  അേപക

െവങപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2018  -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:TLKVYT/3358/2021-D1 25-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   തൈകപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ േവണാട് വീട, തൈകപറ

റ  പി.ഒ,  തൈകപറ  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തൈകപറ വിേലജില   പേരതയെട മകന മതായി  വി.വി.,  േവണാട്  വീട,

തൈകപറ പി.ഒ, തൈകപറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   തൈകെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2011 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:TLKVYT/3359/2021-D1 25-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   െവങപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതിയമ മാമിലിച വീട,

െതകംതറ പി.ഒ, െവങപളി വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാബരാജ, മാമിലിച വീട, െതകംതറ

പി.ഒ, െവങപളി വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   െവങപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന സി. ഭാര് 60

2 സനിത െക. മകള 38

3 സജിത െക. മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ വി.വി. മകന 59

2 എബഹാം വി.വി. മകന 56

3 െഡയസി മകള 53

4 മതായി വി.വി. മകന 51

5 േമഴി മകള 46

6 അനമ ഷാജി മകള 45
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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:TLKVYT/1432/2021-D1 25-11-2021
 
  ൈവതിരി താലകില   പടിഞാറതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ന, പതകാടില വീട,

തരിേയാട പി.ഒ, പടിഞാറതറ വിേലജ & അനമ, പതകാടില വീട, തരിേയാട പി.ഒ, പടിഞാറതറ വിേലജ എനവരെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടിഞാറതറ

വിേലജില   പേരതരെട മകന െറയിനസണ  പി., പതകാടില വീട, തരിേയാട പി.ഒ, പടിഞാറതറ വിേലജ, േബാധിപിച

അേപക   പടിഞാറതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില കര്ന, പതകാടില വീട, തരിേയാട പി.ഒ, പടിഞാറതറ വിേലജ എനവര   12-05-1995 -

തിയതിയം  അനമ,  പതകാടില  വീട,  തരിേയാട  പി.ഒ,  പടിഞാറതറ വിേലജ   എനവര 18.04.2011  തിയതിയം

മരണെപടതായം പേരതരെട 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:TLKVYT/3102/2021-D1 24-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   േകാടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതന നായര പടികലകണി വീട

, കരിങറി, േകാടതറ വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കടംബെപനഷന ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാരവതി അമ െക., പടികലകണി വീട,

കരിങറി, േകാടതറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   േകാടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ മകള 75

2 ശാനകമാരി പി.െക. മകള 73

3 കമല മകള 71

4 വിശാലാകി മകള 67

5 േമാഹനന മകന 66

6 ബാബരാജ പി.െക. മകന 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അന െക.എ. മകള 74

2 േമരി മകള 71

3 േറാസമ മകള 66

4 എലസി ഉലഹനാന മകള 61

5 സിസിലി മകള 58

6 ലിസി മകള 54

7 െറയിനസണ പി. മകന 51

8 സജി പി.െക. മകന 48
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നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ  നമര  4  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:TLKVYT/3354/2021-D1 24-11-2021
 
  ൈവതിരി  താലകില   തൈകപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരഗീസ വി.ഒ.  േവണാട്  വീട

, തൈകപറ പി.ഒ, തൈകപറ വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തൈകപറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മതായി  വി.വി.,  േവണാട്  വീട,

തൈകപറ പി.ഒ, തൈകപറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   തൈകപറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:TLKVYT/3339/2021-D1 24-11-2021
 
  ൈവതിരി  താലകില   െവളരിമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാര െക.എം. കളകാട

് മണയില വീട, െവളരിമല പി.ഒ, ചരലമല, െവളരിമല വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളരിമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിത െക.,

കളകാട് മണയില വീട, െവളരിമല പി.ഒ, ചരലമല, െവളരിമല വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   െവളരിമല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാരവതി അമ െക. ഭാര് 73

2 സത്ഭാമ സേരഷ മകള 52

3 പീത െക. മകള 45

4 ബിന ( മരണെപട മകന ശശിയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 42

5 പണ്തീരഥ (മരണെപട മകന ശശിയെട മകള ) പൗതി 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ വി.വി. മകന 59

2 എബഹാം വി.വി. മകന 56

3 െഡയസി മകള 53

4 മതായി വി.വി. മകന 51

5 േമഴി മകള 46

6 അനമ ഷാജി മകള 45
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിത ഭാര് 43

2 വിഷപിയ െക.എം. മകള 21

3 വിശ്ജിത് െക.എം. മകന 17

4 ലകി എം.ആര. മാതാവ 69
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Wayanad District

 
Vythiri Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKVYT/ 3352/2021-D1 24-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   അചരാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവി അമ പഴകല വീട, െപാഴന,

അചരാനം വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അചരാനം വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ, പഴകല വീട, െപാഴന, അചരാനം വിേലജ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2020 -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:TLKVYT/3345/2021-D1 24-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   കണിയാമറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള റഷീദ സത്കല വീട,

കമളകാട പി.ഒ, കണിയാമറ വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സരകാര ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണിയാമറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ റയിസ എസ., സത്കല വീട,

കമളകാട പി.ഒ, കണിയാമറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   കണിയാമറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 കാരത്ായനി മകള 57

2 േശാഭ പി. മകള 50

3 മീന മകള 48

4 മേനാജ മകന 47

5 നിഷ പി. മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 46

2 റമീസ എസ. എ. മകള 25

3 മഹമദ റയിസ എസ. മകന 23

4 നരജീസ എസ. മകള 21
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നമര:TLKVYT/3317/2021-D1 24-11-2021
 
  ൈവതിരി താലകില   അചരാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ. മാണികടി പാറകണി വീട,

അതിമല,  െപാഴതന  പി.ഒ,  അചരാനം  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അചരാനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േദേവനന പി.വി.,

പാറകണി വീട, അതിമല, െപാഴതന പി.ഒ, അചരാനം വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   അചരാനം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2021 -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. 

 
നമര:TLKVYT/3316/2021-D1 24-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   മടില സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമദ നീലികണി എടത

റ എേസറ്, കടമംഗലം, മാണാട പി.ഒ, മടില സൗത് വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടില സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബള ഗഫര

എന., എടതറ എേസറ്, കടമംഗലം, മാണാട പി.ഒ, മടില സൗത് വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മടില സൗത് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

05-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദേവനന പി.വി. മകന 56

2 ബാബരാജ പി. മകന 51

3 ശശികമാര പി.വി. മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ വി ഭാര് 68

2 അബള ഗഫര എന. മകന 53

3 ജാസിന മകള 50

4 അമീര അംജിത മകന 33
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Wayanad District

 
Vythiri Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKVYT/3037/2021-D1 24-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   െവളരിമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള റബിമാന െവളതര വീട,

താഞിേലാട, േമപാടി പി.ഒ, െവളരിമല വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് സംബനമായ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളരിമല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജഹാന വി.,

െവളതര വീട, താഞിേലാട, േമപാടി പി.ഒ, െവളരിമല വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   െവളരിമല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2020 -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:TLKVYT/3298/2021-D1 24-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   മടിലേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷന വി. കഷ നിവാസ,

വാരിയാട,  മടില േനാരത്  വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടിലേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഞിത വി, കഷ നിവാസ, വാരിയാട,

മടില േനാരത് വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മടിലേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2021 -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:TLKVYT/3461/2021-D1 24-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞായിഷ ഭാര് 67

2 ഷാജഹാന വി. മകന 45

3 ൈമമന വി. മകള 44

4 മഹമദ യസഫ വി. മകന 42

5 കഞിമഹമദ വി. മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിത വി. ഭാര് 65

2 തഷീല വി. മകന 38

3 തഷീന വി. മകള 36
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 ൈവതിരി താലകില   കലപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാരദനന നായര സായി രത, മേണരി

,  കലപറ വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലപറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഒ.എസ. രാജാംബിക, സായി രത, മേണരി, കലപറ വിേലജ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2019 -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:TLKVYT/847/2019-A2 24-11-2021
 
  ൈവതിരി  താലകില    കലപറ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എം.സി.  മഹാേദവ  അയര

െനടംേകാട്കന് എേസറ്, കലപറ േനാരത്, കലപറ വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലപറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന എം. ചനചഢാമണി,

െനടംേകാട്കന് എേസറ്, കലപറ േനാരത്, കലപറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   കലപറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2002 -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 രാജാംബിക ഒ.എസ. ഭാര് 53

2 അഞന ജനാരദനന മകള 32

3 ശിവറാം സായി െജ.ആര. മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എന.എം. ചനചഢാമണി മകന 69

2 എന.എം. സബലകി മകള 74
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Wayanad District

 
Vythiri Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKVYT/2581/2021-D1 29-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   േകാടപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അറമഖന ആറവയല, േമപാടി,

േകാടപടി വിേലജ & സീത  ആറവയല, േമപാടി, േകാടപടി വിേലജ എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടപടി വിേലജില   പേരതരെട മകള രമണി എ.,

കരിവളിയില, േമപാടി  പി.ഒ,  േകാടപടി വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   േകാടപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില അറമഖന ആറവയല, േമപാടി,

േകാടപടി വിേലജ    എനവര  24-06-1974 തിയതിയം & സീത  ആറവയല, േമപാടി, േകാടപടി വിേലജ   എനവര  20-07-

2020-തിയതിയം മരണെപടതായം പേരതരെട 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനന എ. മകന 60

2 വലസല എ. മകള 55

3 രമണി എ. മകള 53

4 സേരഷ എ. മകന 50

5 ഇനിര( മരണെപട മകന േഗാപാലകഷെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 51

6 ഷിബില സന്( മരണെപട മകന േഗാപാലകഷെന മകള) പൗതി 37

7 ഷിജില സന് (മരണെപട മകന േഗാപാലകഷെന മകള) പൗതി 34

8 സജീഷന എ.ജി. ( മരണെപട മകന േഗാപാലകഷെന മകന) പൗതൻ 32
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