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Wayanad District

 
Vythiri Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി 1-2704/2021 24-09-2021
 
  ൈവതിരി  താലകില    മടിലേനാരത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സേരാജിനി  എ  പി

ആശാരകടിയിൽ വീട മടകിമല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടിലേനാരത് വിേലജില   പേരതയെട മകള േകാമളവലി , ആശാരകടിയിൽ വീട

മടകിമല പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   മടിലേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി1-2745/2021 24-09-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   കണിയാമറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ എം വി  മകളത് ചീകല

ലർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കണിയാമറ  വിേലജില    ഭാര് സരസ്തി , , േബാധിപിച അേപക   കണിയാമറ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2020  -ല

മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി 1-2744/2021 24-09-2021
 
  ൈവതിരി താലകില കൽപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈതലാംബാൾ ,  ഓംകാർ ,മടിയർ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കൽപറ വിേലജില    മകന മരളി െക എസ , , േബാധിപിച അേപക   കൽപറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021 -ല മരണെപടതായം

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളവലി മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ഭാര് 72
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി1-741/2021 24-09-2021
 
  ൈവതിരി താലകില   തൈകപറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കഞപകറപ്  പതകടി

,  തൈകപറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തൈകപറ   വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷീല പി െക , , േബാധിപിച അേപക   തൈകപറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-08-2005  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി1-2740/2021 24-09-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   കണിയാമറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായത  കകടിൽ വീട മിു മക

്ക  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കണിയാമറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സാജിത ,  ,  േബാധിപിച അേപക   കണിയാമറ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമചനൻ െക എസ മകന 75

2 സനരം െക എസ മകള 73

3 ശാന നാരായണൻ മകള 70

4 രാജൻ െക എസ മകന 67

5 മരളി െക എസ മകന 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമാേദവി എം െക ഭാര് 75

2 പി െക സഭാഷകമാർ മകന 57

3 പി െക രാജീവ മകന 51

4 പി െക ജയനി മകള 47

5 പി െക ഷീല മകള 45

6  വിജയലക്മി സി ആര (മരിച മകൻ ശിവശങരൻെറ ഭാര്) മകെന ഭാര് 46

7 സര് പി എസ  (മരിച മകൻ ശിവശങരൻെറ മകൾ) പൗതി 26

8 രശി ശിവശങരൻ  (മരിച മകൻ ശിവശങരൻെറ മകൾ) പൗതി 23
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാജിത ഭാര് 47

2 മൈസന െക മകള 31

3 മംതാസ കകടിൽ മകള 28

4 മൻഷാദ െക മകന 25
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Wayanad District

 
Vythiri Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി1-2742 /2021 24-09-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   കണിയാമറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ എമാനിരി  ശീകഷപരം

ചീകൂർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണിയാമറ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മരളീധരൻ എം എസ , ,  േബാധിപിച അേപക

കണിയാമറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി1-3411 /2020 24-09-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   കലപറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനിയമ പനസ  തണപറമിൽ

ൈബപാസ  േറാഡ  കൽപറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      കലപറവിേലജില   പേരതയെട മകന െസബാസ്ൻ റി പനസ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-12-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി1-2784 /2021 30-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമണി എം എസ മകള 52

2 മരളീധരൻ എം എസ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ റി പനസ മകന 58

2 അലകസ റി പനസ മകന 57

3 മാതയ റി പനസ മകന 55

4 ബിന മകള 52

5 െസബാസ്ൻ റി പനസ മകന 48
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 ൈവതിരി താലകില   കനതടിവക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീർ  തവേളകൽ വീട ചാരിറി

പഴയൈവതിരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനതടിവക വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഫിയ , , േബാധിപിച അേപക   കനതടിവക വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

12  -2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി1-1222/2021 25-09-2021
 
 ൈവതിരി താലകില കൽപറ വിേലജിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയപാതമ ഹജമ  ഉരളികന് പ

ി  ഒ  െനലാൻകണി  െകാടവളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കൽപറ വിേലജില   പേരതയെട മകന കലേങാടൻ മസ , , േബാധിപിച അേപക

കൽപറ   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ഡി1-2835/2021 25-09-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   കൽപറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം ദിവാകരൻ  സദിനം വീട മേണര

ി കൽപറ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കൽപറ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ദിവ് വി , , േബാധിപിച അേപക   കൽപറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമാച അമ 72

2 സഫിയ പി ഭാര് 50

3 ഷഫീർ മകന 31

4 ഷാന റി മകന 28

5 ഷംന മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കലേങാടൻ മസ മകന 68
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമ പി ഭാര് 64

2 ദിവ് പി മകള 42
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