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Wayanad District

 
Vythiri Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKVYT/122/2022-D1 17-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   െവങപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകര പളിയാലില വീട,

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െവങപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നബീസ പി.,  പളിയാലില വീട,

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2021 -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/109/2022-D1 17-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   കലെപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  താചമ ഓടപറമില വീട, കലപറ

വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലെപട വിേലജില   പേരതയെട മകന സനീര എം., മേണാടന വീട, അഡൈലഡ, കലപറ വിേലജ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2013 -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/1473/2021-D1 03-01-2022
 
  ൈവതിരി  താലകില   മൈപനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലീം  പരിവീട,  റിപണ പി.ഒ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നബീസ പി. ഭാര് 51

2 നൗഷാദ പി. മകന 32

3 നൗഷീദ പി. മകള 31

4 അജമല നിസാം പി. മകന 27

5 കദീജ പി. മാതാവ 71

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനീര എം. മകന 46
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, മൈപനാട വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മപിനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസമീന, പരിവീട, റിപണ പി.ഒ, മൈപനാട വിേലജ, േബാധിപിച

അേപക   മൈപനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKVYT/202/2022-D1 19-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   മടിലസൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ വി.എം. െവടികല വീട

,  കാകവയല  പി.ഒ,  കുപാടി,  മടിലസൗത്  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടിലസൗത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന െബനി

െവടികല, െവടികല വീട, കാകവയല പി.ഒ, കുപാടി, മടിലസൗത് വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മടിലെസൗത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-05-2021  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKVYT/208/2022-D1 19-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   േകാടതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാരജ്  നരികാടമറതില വീട

, േകാടതറ വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലിേജാ എന. േജാരജ്,  നരികാടമറതില വീട,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2020  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസമീന ഭാര് 38

2 നിഷാദ മകന 19

3 ഷിയാസ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനകടി േജാസഫ ഭാര് 65

2 െബനി െവടികല മകന 46

3 ബിന േജാസഫ മകള 44
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKVYT/200/2022-D1 19-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   കണിയാമറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.വി. ബാബരാജ കറിേവലില വീട

,  പളികന്,  കണിയാമറ  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സരകാര  ആവശ്തിന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണിയാമറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത, കറിേവലില

വീട, പളികന്, കണിയാമറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   കണിയാമറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2016 -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/134/2022-D1 19-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   മടില സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി സി.ഒ. കനേതാളില

വീട,  വാഴവറ പി.ഒ,  കരിങണികന്,  മടില സൗത് വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടില സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാണ

െക.എം., കനേതാളില വീട, വാഴവറ പി.ഒ, കരിങണികന്, മടില സൗത് വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മടിലെസൗത്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-02-2014  -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/133/2022-D1 19-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിേജാ എന. േജാരജ് മകന 33

2 ഷിേജാ മകന 29

3 ലിധിയ എന. േജാരജ് മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ഭാര് 61

2 ദീപ െക.ബി. മകള 40

3 േബയര ബാബ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാണ െക.എം. മകന 61

2 ലിസി െക.എം. മകള 54
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 ൈവതിരി താലകില   മടില സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റീജ െക.പി. എസ.െക. നിവാസ

, കടമംഗലം,  മടില സൗത് വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടില സൗത് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ധരമജന പി.,  എസ.െക.

നിവാസ, കടമംഗലം, മടില സൗത് വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മടില സൗത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-2021  -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:TLKVYT/2523/2021-D1 20-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില    മടില സൗത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി െക.എം. കറികാടില വീട

,  എടെപടി,  കലപറ  േനാരത്,  മടില  സൗത്  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മടില സൗത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീന േമാള

ടി.പി., കറികാടില വീട, എടെപടി, കലപറ േനാരത്, മടില സൗത് വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മടിലെസൗത് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKVYT/260/2021-D1 20-01-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   തൈകപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനീഷമാര െക.പി. മാലഗഡി വീട

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തൈകപറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േരവതി  ഐ.വി.,  മാലഗഡി വീട,

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ധരമജന പി. ഭരതാവ 62

2 നമിത പി.ഡി. മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീനേമാള ടി.പി. ഭാര് 42

2 ഷിേമാന െക.എസ. മകള 25
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േരവതി ഐ.വി. ഭാര് 41

2 ഹിമ  അനീഷ മകള 18

3 സേരാജിനി മാതാവ 68
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