
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 40

െചാവ, 2021  ഒകേടാബര  12

Tuesday, 12th October 2021

1197 കനി 26

26th Kanni 1197

1943 ആശ്ിനം 20

20th Aswina 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Wayanad District

 
Vaithiri Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി1-2528/ 2021 10-09-2021
 
  ൈവതിരി  താലകില    മടിലേനാരത്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  പി   മഹമദ

കനതപറമിൽ വീട ,മടകിമല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്

മടിലേനാരത് വിേലജില    സൈബദ , കനതപറമിൽ വീട ,മടകിമല , േ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.   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 -3546/ 2020 10-09-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   കലപറ   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ െക െജ  ൈചതം വീട

,എടഗനിവയൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് കലപറ വിേലജില    സജിത എം , ൈചതം വീട ,എടഗനിവയൽ , േബാധിപിച

അേപക   കലപറ 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 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 കദീസ അമ 75

2 സൈബദ ഭാര് 47

3 അബൾ റഫീഖ െക പി മകന 30

4 നർജഹാൻ പി മകള 28

5 സൈഹന െക പി മകള 24

6 മഹമദ യാസിർ െക പി മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത എം ഭാര് 39

2 തീർത േമാഹൻ മകള 11

3 േവദ േമാഹൻ മകള 8

4 ജാനകി അമ 65
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Wayanad District

 
Vaithiri Taluk

 
NOTICE

 
:ഡി1-2491/2021 15-09-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   കനതടിവക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക മലേകായതങൾ കരിമണി

ൽ പഴയൈവതിരി  കനതിടവക  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനതടിവക വിേലജില   പേരതനെറ മകന  കഞിേകായ തങൾ , കരിമണിൽ

പഴയൈവതിരി  കനതിടവക   േബാധിപിച അേപക   കനതടിവക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2016 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:ഡി1-2708/2021 15-09-2021
 
 ൈവതിരി താലകില   മടിലേനാരത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ പി  പാറയൽ വീട

പരിയാരം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടിലേനാരത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റംല െക പി , പാറയൽ വീട പരിയാരം , േബാധിപിച

അേപക   മടിലേനാരത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2021 -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. 

 
:ഡി1-1843/2021 15-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിേകായ തങൾ മകന 60

2 ജമീല ബീവി മകള 56

3 സഹറാ  ബീവി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംല െക പി ഭാര് 49

2 ജാഫർഖാൻ പി മകന 34

3 െജയസൽ ഖാൻ വി മകന 32

4 ജസീൽ ഖാൻ വി മകന 24
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 ൈവതിരി താലകില   കലെപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ എ പി  എടേശരി പറമി

ൽ വീട എടഗനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലെപട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതിനി വി , എടേശരി പറമിൽ വീട എടഗനി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2013  -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. 

 
:ഡി1-2707/2021 15-09-2021
 
  ൈവതിരി  താലകില   മപിനാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ  േഗാപാലമനിരം

വടവൻചാൽ പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മപിനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന െറജൽ കമാർ , േഗാപാലമനിരം വടവൻചാൽ പി ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2021 -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 പതിനി വി ഭാര് 59

2 അഞലി വി മകള 30

3 അരൺകമാർ വി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഷന മകള 44

2 രമ് മകള 43

3 െറജൽ കമാർ റി എം മകന 40
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