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NOTICE

 
നമര:TLKVYT/205/205/2022-D1 11-02-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   മടിലേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ.പി. ശസികമാര മാനവസി

വീട, മണിയേങാട പി.ഒ, കലപറ വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടിലേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മാലിനി, മാനവസി വീട, മണിയേങാട

പി.ഒ, കലപറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മടിലേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -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  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKVYT/488/2022-D1 11-02-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   മൈപനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഡാമനിക ഡിസിലവ വലിയകാടത

് വീട, റിപണ പി.ഒ, മൈപനാട വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മപിനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െടലമ ഡിസിലവ, വലിയകാടത് വീട,

റിപണ പി.ഒ, മൈപനാട വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മപിനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2020 -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

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKVYT/486/2022-D1 11-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാലിനി ഭാര് 47

2 മനീഷ മകള 21

3 എം.എസ. നിഷമ് മകള 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െടലമ ഡിസിലവ ഭാര് 62

2 െഷമ ലയവിസ മകള 41

3 െഷയിന േടാം േജാസ ഡിസിലവ മകന 37
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 ൈവതിരി താലകില   മൈപനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവന ആര. ഊരമാടികന് വീട,

റിപണ  വീട,  മൈപനാട  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മപിനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഡി. ഗിരിജ, ഊരമാടികന് വീട, റിപണ വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2014 -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/474/2022-D1 11-02-2022
 
  ൈവതിരി താലകില   കനതിടവക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിന പനിതടതില വീട

, മളനപാറ, ചാരിറി, ൈവതിരി പി.ഒ, കനതിടവക വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതിടവക വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജിത,

പനിതടതില വീട, മളനപാറ, ചാരിറി, ൈവതിരി പി.ഒ, കനതിടവക വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   കനതിടവക

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-10-2018  -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/427/2022-D1 11-02-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   കണിയാമറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിരാമന അതികനി വീട,

കണിയാമറ വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണിയാമറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീല, അതികനി വീട, കണിയാമറ വിേലജ, േബാധിപിച

അേപക   കണിയാമറ  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഡി. ഗിരിജ ഭാര് 65

2 സേരഷ ബാബ െക. മകന 44

3 സചിത ആര.െക. മകള 42

4 സജിത് മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൗമിനി മാതാവ 72

2 സജിത ഭാര് 43

3 വിശ് ബിന മകള 21

4 വിന് ബിന മകള 18
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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/485/2022-D1 11-02-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   െവങപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലന വടെതാടി വീട, െതകംത

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവങപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഷദാസ വി.,  വടെതാടി  വീട,

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2014 -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/368/2022-D1 11-02-2022
 
  ൈവതിരി  താലകില   കനതിടവക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല മകനന താമര വീട,

പഴയൈവതിരി, കനതിടവക വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതിടവക വിേലജില   പേരതയെട മകള െഷയില പസാദ, താമര വീട,

പഴയൈവതിരി, കനതിടവക വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   കനതിടവക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 66

2 ജയ എ.െക. മകള 42

3 അനീഷ മകന 37

4 നിഷ എ.െക. മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി വി. മാതാവ 70

2 നളിനി വി. മകള 55

3 കഷദാസ വി. മകന 47

4 പകാശന വി. മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല മകനന മകള 65
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നമര:TLKVYT/367/2022-D1 11-02-2022
 
  ൈവതിരി  താലകില   കലപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധന െക.  നീലിമ  വീട

,  പതരവയല,  കലപറ  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലപറ വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് സേലാചന, നീലിമ വീട, പതരവയല,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021 -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:TLKVYT/500/2022-D1 11-02-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   മടിലേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന. പി. േഗാവിനന രാജ

നിവാസ, െനേനനി, മടിലേനാരത് വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടിലേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഷകമാര എം.പി., രാജ നിവാസ,

െനേനനി, മടിലേനാരത് വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   മടിലേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2021 -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/415/2022-D1 11-02-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   കലപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന.വി.രാജന തണല വീട, പളിയാരമല

, കലപറ വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലപറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിത പി.,  തണല വീട,  പളിയാരമല, കലപറ വിേലജ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന ഭാര് 55

2 മന വി. മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി എം.പി. ഭാര് 66

2 കഷകമാര എം.പി. മകന 48

3 ഷീന എം.പി. മകള 41
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKVYT/585/2022-D1 16-02-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   േകാടപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമത ചളിക എേസറ്, േമപാടി പി.ഒ

, േകാടപടി വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടപടി വിേലജില   പേരതയെട മകള രഞിത്കമാര യ., ചളിക എേസറ്, േമപാടി പി.ഒ, േകാടപടി

വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   േകാടപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-10-2021  -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/597/2022-D1 16-02-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   കണിയാമറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ പി.എ. പാലപറ വീട,

അമലമട,  പളികന്  പി.ഒ,  കണിയാമറ  വിേലജ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണിയാമറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആനണി,

പാലപറ വീട, അമലമട, പളികന് പി.ഒ, കണിയാമറ വിേലജ, േബാധിപിച അേപക   കണിയാമറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2012 -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 ലളിത പി. ഭാര് 48

2 ആദിത് ടി.ആര. മകള 27

3 നമിത ടി.ആര. മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രഞിത മകള 25

2 സംഗീത യ. മകള 24

3 രഞിത് കമാര യ. മകന 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതസ് ഭാര് 80

2 അലേഫാണസ പി.െജ. മകള 56

3 ലരദ് മരിയ േജാസഫ മകള 55

4 െഡയസി േജാസഫ മകള 51

5 േപാളസന േജാസഫ മകന 50
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6 േജാണസന േജാസഫ മകന 50

7 ആനണി മകന 45
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Wayanad District

 
Vythiri Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKVYT/596/2022-D1 17-02-2022
 
 ൈവതിരി താലകില   കണിയാമറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന ചാതനെതാടക വീട,

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണിയാമറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാനവാസ സി.എം., ചാതനെതാടക

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഫൗസിയ മകള 50

2 േകസിം മകന 48

3 സീനത് മകള 40

4 ഷാനവാസ സി.എം. മകന 39
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