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Wayanad District
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NOTICE

 
നമര:G1-170/22 10-02-2022
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   ചീരാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നന ഒ. എസ, ഒേലടത് വീട

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

സർടിഫികറിനായി   ചീരാല വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ സാഗരന ഒ.െക,, ഒേലടത് വീട, നമ്ാരകന് പി. ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2021 -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:G1-168/22 10-02-2022
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   പാടിചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിേനാഷ കടപില വീട,

പാടിചിറ  പി.  ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാടിചിറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിഥിന അവിരാ ബിേനാഷ,, കടപില വീട, പാടിചിറ പി. ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021 -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. 

 
നമര:G1-171/22 10-02-2022
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   പാടിചിറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന, കലവനകേനല വീട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ െക.എ. മാതാവ 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷ ഭാര് 46

2 ഐവിന ഫാനസിസ ബിേനാഷ മകന 23

3 റിഥിന അവിരാ ബിേനാഷ മകന 20

4 െഫഡിന െക.ബിേനാഷ മകന 10
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,  ശശിമല പി.  ഒ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാടിചിറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് യേശാദ, കലവനകേനല വീട, ശശിമല പി. ഒ,, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2021  -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:G1-169/22 10-02-2022
 
  സലതാന ബേതരി  താലകില    ചീരാല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ    മഹമദ  ഷാഫി

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചീരല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈമമന, െപാനചതില വീട ,  താഴതര പി .

ഒ, േബാധിപിച അേപക   ചീരാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2019 -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:G1-126/22 10-02-2022
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   സലതാനബേതരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. െക. മമ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സലതാനബേതരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നസ രിയ, കകാടന വീട,

സലതാന ബേതരി പി. ഒ, േബാധിപിച അേപക   സലതാനബേതരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യേശാദ ഭാര് 73

2 േദവന െക.ആര. മകന 34

3 തങമ ( മരണെപട മകന ശശിയെട ഭാര്) മകെന ഭാര് 55

4 പിങി ശശിധരന(മരണെപട മകന ശശിയെട മകള) പൗതി 33

5 സരിത(മരണെപട മകന ശശിയെട മകള) പൗതി 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1    ൈമമന ഭാര് 51

2 ഷമീര അലി എം മകന 34

3 ജൈബരിയ മകള 32

4 ആഷിര പി.സി. മകന 29
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ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G1-165/22 10-02-2022
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കപാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ.െക.ഫാതിമ തടതിലകണ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കപാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഫിരഷാദ തടതിലകണി, തടതിലകണി

വീട, സലതാന ബേതരി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   കപാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2018 -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:G1-175/22 11-02-2022
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   അമലവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐസക്, കണാടന

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

സർടിഫികറിനായി   അമലവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാറാമ, കണാടന വീട, കമേളരി പി. ഒ, േബാധിപിച

അേപക   അമലവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നസ രിയ ഭാര് 57

2 മനസര െക. െക. മകന 38

3 റഹിയാനത് െക. െക. മകള 37

4 ഫരീദ കകാടന മമ മകള 35

5 ഹാദിയ െക.െക. മകള 32

6 ജന മറിയം മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഫൗസിയ റഫീഖ മകള 52

2 തടതിലകണി ഫിേറാസ മകന 50

3 ഫിരഷാദ തടതിലകണി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ ഭാര് 76

2  േമാളി മകള 57
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നമര:G1-173/22 11-02-2022
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനേമനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരഗീസ, ഏനാനികല

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

സർടിഫികറിനായി   െനനേമനി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനീഷ ഇ. വി. പേതാസ, ഏനാനികല വീട, െനനേമനി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-11-2017  -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:G1-581/22 16-02-2022
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കഷഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ ബാബ,മായനവിട

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

സർടിഫികറിനായി   കഷഗിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത ടി. എസ, മായനവിട വീട, കഷഗിരി പി. ഒ,, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021  -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:G1-401/22 16-02-2022
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനേമനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈപതല റി. വി, േതാടപ

3 െജയിംസ െക.ഐ. മകന 54

4 ൈഷല മകള 52

5 മിനി മകള 49

6 ഷിജി ചാേകാ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിവി ഇ.വി.പേതാസ മകന 43

2 അനീഷ ഇ.വി.െപൗേലാസ മകന 42

3 സാം വരഗീസ ഇ. മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത ടി.എസ. ഭാര് 57

2 ലിമി എം.എസ മകള 34

3 ലിജി രഞിത് മകള 34

4 ജിതിന ബാബ എം.എസ. മകന 32
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ര  വീട,  പതനകന്  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനേമനി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീത വി.സി., േതാടപര വീട, പതനകന്

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത

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 സീത വി.സി. ഭാര് 47

2 അമലജിത് റി.പി. മകന 19

3 അഭിജിത് റി.പി. മകന 18
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Wayanad District

 
Sulthanbetheri Taluk

 
NOTICE

 
നമര:G1-307/22 18-02-2022
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനേമനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ൈസമണ പി. ഐ

,  പതകയില  വീട  ,  പമല  പി  .  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനേമനി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േബാസ പി. എസ, പതകയില വീട ,

പമല പി . ഒ, േബാധിപിച അേപക   െനനേമനി 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:G1-631/22 18-02-2022
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   അമലവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗിണി , ചീേങര

ി  ൈടബല  േകാളനി  വീട,  അമലവയല  പി.  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലവയല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ലകണന,

ചീേങരി  ൈടബല േകാളനി  വീട,  അമലവയല പി.  ഒ,  േബാധിപിച അേപക   അമലവയല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല തമി മകള 62

2 െജസി ഷാജ മകള 57

3 േബാസ പി. എസ. മകന 55

4 െജന ഐസി ൈസമണ( മരണെപട മകന
പി.എസ.ഐസകിെന  മകന )

പൗതൻ 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകണന ഭരതാവ 63

2 മേനാജ മകന 42

3 രാേജഷ മകന 39

4 സ്പ മകള 36
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