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Wayanad District

 
Sulthanbetheri Taluk

 
NOTICE

 
നമര:G1-2103/21 06-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമരാജ വടകണിയില, ദ

ി  േപംസ   വീട,  മലങാവ  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിത കഞികണന േപമരാജ, ദി േപംസ വീട,

മലങാവ പി.  ഒ.,  േബാധിപിച അേപക   കപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2020 -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:G1-2312/21 09-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   േതാമാടചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ഷീജ തടതില വീട,

വടവനചാല പി. ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതാമാടചല വിേലജില   പേരതയെട മകന അഭിജിത് ടി. വി,, തടതില വീട, വടവനചാല പി. ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2003 -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:G1-2832/21 10-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിത കഞികണന േപമരാജ ഭാര് 51

2 അൈദ്ത സിത േപമരാജ മകന 21

3 ഐദിത് സിത േപമരാജ മകന 20

4 അരഹിത സിത േപമരാജ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആരഷ വിജയന മകള 34

2 അമത വിജയന മകള 32

3 അഭിജിത് ടി. വി. മകന 29

14th December 2021Revenue Department17021
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 സലതാന ബേതരി താലകില   ഇരളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ ഇ. വി എടരകനില

വീട, മണലവയല പി. ഒ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇരളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െറനി രാേജഷ, എടരകനില വീട, മണലവയല പി. ഒ, ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറനി രാേജഷ ഭാര് 39

2 ഇനജിത് രാേജഷ മകന 20

3 ഗായതി ഇ. ആര. മകള 15

4 അമിണി മാതാവ 72
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Wayanad District

 
Sulthanbetheri Taluk

 
NOTICE

 
നമര:G1-1944/21 06-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന സി, അനഗഹ

വീട, നായടി പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി, അനഗഹ വീട, നായടി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക

കപടി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2020  -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:G1-2214/21 09-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   ചീരല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരാഹിണി, മരിയനകണതില

 വീട, ചീരാല പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകള സവിത എം.,  W/o  ലാല പസാദ,  കറവമലത്,  ചളളിേയാട,  െനേനനി.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2020 -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:G1-2215/21 09-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 70

2 റീന ശിവജി മകള 50

3 ഷീന മകള 48

4 ജീന മകള 44

5 സിത മകള 41

6 രജീന സി.എന. മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സവിത എം മകള 43

2 സേരഷ മകന 41
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 സലതാന ബേതരി താലകില   ചീരല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷന മരിയനകണതില വീട

,  ചീരാല പി.  ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകള സവിത എം, കറവമലത് വീട, ചളളിേയാട, െനേനനി., േബാധിപിച അേപക

ചീരല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2013  -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:G1-2216/21 09-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   ചീരല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപന വി. എസ, െവടകേലല

 വീട, താഴതര പി. ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചീരല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശ്ാമള, െവടകേലല വീട, താഴതര പി. ഒ, േബാധിപിച അേപക

 ചീരല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2020  -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:G1-2218/21 09-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറമ വലിയകളതിലപാട

് വീട, േകാളിയാടി പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െനനമണി  വിേലജില   പേരതയെട മകള കാരത്ായനി  വി.  പി.,  വലിയകളതിലപാട്  വീട,

േകാളിയാടി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   െനനമണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-1998 -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സവിത എം. മകള 43

2 സേരഷ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശ്ാമള ഭാര് 67

2 രാജീവ വി. ടി മകന 46

3 രാേജഷ വി. ടി. മകന 43

4 രജിത സാേഗഷ മകള 38
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G1-2221/21 09-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   നടവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന നായര എം. എസ

മറതില  വീട,  നടവയല  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി. എം. ശ്ാമളാേദവി, മറതില വീട,

നടവയല പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   നടവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2021 -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:G1-2235/21 09-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനന ഒ. ആര,

ഓമാളമറികല വീട, െനേനനി പി.  ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ, ഓമാളമറികല വീട, െനേനനി പി.

ഒ., േബാധിപിച അേപക   െനനമണി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-11-2020  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടപന മകന 68

2 കാരത്ായനി വി. പി. മകള 67

3 രവി വി. െക. (മരണെപട മകന െകാടങളളിയെട മകന) പൗതൻ 50

4 പഭാകരന വി. പി. (മരണെപട മകന കഞകറമെന മകന) പൗതൻ 51

5 ദാസന െക. (മരണെപട മകന കഞയപെന മകന) പൗതൻ 49

6 േബാസ വി. പി.(മരണെപട മകന കഞയപെന മകന) പൗതൻ 46

7 പകാശന എം. ടി.(മരണെപട മകന േതവെന മകന) പൗതൻ 48

8 പദീപ (മരണെപട മകന േതവെന മകന) പൗതൻ 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി. എം. ശ്ാമളാേദവി ഭാര് 56

2 നയന ശ്ാമരാജ മകള 31

3 നിഖില ശ്ാമരാജ മകന 30

4 സേരാജിനിയമ മാതാവ 87

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:G1-2236/21 09-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. െക. കഷന,  െപരമില വീട

,  സലതാന  ബേതരി  പി.  ഒ.   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കപടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനില പി. െക, െപരമില വീട, സലതാന

ബേതരി പി. ഒ. , േബാധിപിച അേപക   കപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-1987 -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:G1-2237/21 09-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനന തിരെനലി േകാളനി

വീട, മലങാവ പി. ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജി, തിരെനലി േകാളനി  വീട, മലങാവ പി. ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2019  -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:G1-2310/21 09-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കിടങനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലന എം. െക

മാടകണ്  വീട,  വളളവാടി  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിടങനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക െക., മാടകണ് വീട, വളളവാടി പി.

ഒ., േബാധിപിച അേപക   കിടങനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

1 ഉഷ ഭാര് 56

2 മേഹഷ ഒ. എം മകന 35

3 മദ േമാഹന മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനില പി. െക. മകന 51

2 സിന പി. െക. മകള 47

3 അഖില പി. ജി. (മരണെപട മകള അജിതയെട മകള) പൗതി 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജി ഭാര് 57
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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:G1-2320/21 09-12-2021
 
  സലതാന ബേതരി താലകില   നടവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജി േജാസ എന

െനലികേനല വീട,  നടവയല പി.  ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന സി. െജ, െനലികേനല വീട,

നടവയല പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   നടവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2021 -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:G1-2321/21 09-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതന മാങപര വീട, നായട

ി പി. ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 കപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കല്ാണി, മാങപര വീട, നായടി പി. ഒ. , േബാധിപിച അേപക   കപടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

02-2021  -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 ചനിക െക. ഭാര് 61

2 േജ്ാതി മകള 42

3 ജിഷ മകള 40

4 ജിേതഷ എം. ജി. മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന സി. െജ ഭാര് 46

2 അനിലഡ ആന സജി മകള 24

3 അലീന മരിയ സജി മകള 20

4 േറാസ സജി മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

14th December 2021Revenue Department17027
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
നമര:G1- 2631/21 09-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   പലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവണേഗാപാല െക. ക

െ കനത് വീട, കളനാടിെകാലി പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പലപളി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നിരമല പി.  പി.,  കനത്  വീട,

കളനാടിെകാലി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   പലപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-03-2019  -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:G1-4518 09-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   അമലവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞായിഷ സി,

ഈരാേഞരിയില വീട, അമലവയല പി. ഒ, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലവയല വിേലജില   പേരതയെട മകന അസീസ സി. എ., ഈരാേഞരിയില

വീട, അമലവയല പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക   അമലവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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:G1-3607/21 09-12-2021
 

1 കല്ാണി ഭാര് 52

2 അരജന എം. എ. മകന 31

3 അമയ എം. എ. മകള 29

4 നഞി മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിരമല പി. പി. ഭാര് 49

2 അകയ െക. വി. മകന 19

3 കല്ാണി മാതാവ 87

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ എ. മകള 57

2  മഹമദ മകന 52

3 സകീന മകള 46

4 െമായീനകടി മകന 45

5 അസീസ സി. എ. മകന 42
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 സലതാന ബേതരി താലകില   ചീരല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സന പി. എസ പേഴടത് വീട

, മണെകാലി പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചീരല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിദ് ഡി., പേഴടത് വീട, മണെകാലി പി. ഒ., േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021  -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:G1-3988/21 09-12-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   പലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത എം. ടി , തടതില വീട

, കളനാടിെകാലി പി. ഒ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീജിത് റി. എസ, തടതില വീട, കളനാടിെകാലി പി. ഒ, ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021 -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:G1- 2923/21 09-12-2021
 
  സലതാന ബേതരി  താലകില   സലതാനബേതരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.

േമാഹനദാസ , േഗാപിക വീട ,  സലതാന ബേതരി പി . ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    സലതാനബേതരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

കഷകമാരി ,  േഗാപിക വീട ,  സലതാന ബേതരി പി . ഒ , േബാധിപിച അേപക   സലതാനബേതരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

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 വിദ് ഡി. ഭാര് 30

2 സാനവിക പി. എസ. മകള 2 മാസം

3 മലിക എം. മാതാവ 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജിത് റി. എസ മകന 33

2 ശീഷ ശീനിവാസന മകള 29
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാരി ഭാര് 61

2 ഷിജിത് എം. മകന 42

3 ഷാജി എം. ദാസ. മകന 40
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