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Wayanad District

 
Vythiri Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKVYT/3224/2021-D1 24-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   പടിഞാറതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമഅമ െചറകളത് വീട,

അരമറകന്,  പടിഞാറതറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പടിഞാറതറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാലകഷന, െചറകളത് വീട,

അരമറകന്, പടിഞാറതറ, േബാധിപിച അേപക   പടിഞാറതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2007 -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/3227/2021-D1 24-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   കലെപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി ഭാരഗവന, ഹരികപ വീട, കലപറ

വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലെപറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീത, ഹരികപ വീട, കലപറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക

കലെപറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021  -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. 

 
നമര:TLKVYT/3231-D1 24-11-2021
 
  ൈവതിരി താലകില   െവങപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ന െക. കളതില വീട,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി മകള 63

2 ഇനിരാവതി മകള 61

3 ബാലകഷന മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീത ഭാരഗവന ഭാര് 72

2 അനപമ ഭാരഗവന മകള 45

3 അമല് ഭാരഗവന മകള 38
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േചാലപറം,  പിണേങാട  പി.ഒ,  െവങപളി  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീലത, കളതില

വീട,  േചാലപറം,  പിണേങാട പി.ഒ,  െവങപളി വിേലജ,  േബാധിപിച അേപക   െവങപളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലത ഭാര് 40

2 അമലജിത് െക.എം. മകന 19

07th December 2021Revenue Department16093
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Wayanad District

 
Vythiri Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKVYT/3269/2021-D1 24-11-2021
 
  ൈവതിരി താലകില   േകാടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജി പി.െജ. പലരികല വീട,

െചനേലാട പി.ഒ, േകാടതറ വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാടതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സരിത സജി,  പലരികല വീട,

െചനേലാട പി.ഒ, േകാടതറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   േകാടതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -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   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKVYT/1552/2020-A2 24-11-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   അചരാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസനായര െക.പി. പഴകല വീട,

െപാഴതന,  അചരാനം  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അചരണം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസൗമിനി, പഴകല വീട, െപാഴതന,

അചരാനം വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   അചരാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരിത സജി ഭാര് 42

2 അന േജാരജ് മകള 20

3 അഭിന േജാരജ് മകന 17

4 അജിന േജാരജ് മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസൗമിനി ഭാര് 64

2 ഷീന െക. മകള 43

3 ഷിബ െക.പി. മകന 42
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