
 

 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.
 44

െചാവ, 2021  നവംബര  09

Tuesday, 09th November 2021

1197 തുലാം 24

24th Thulam 1197

1943 കാരതികം 18

18th Karthika 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

 
Sulthanbetheri Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1 -702 / 2021 17-09-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനേമനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭദ  െചറിയത് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനനേമനി വിേലജില   പേരതയെട മകന േദവദാസൻ , െചറിയത് വീട പി  ഒ ചളിേയാട ,  േബാധിപിച അേപക

െനനേമനി   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2020  -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:ജി1 -883/ 2021 26-08-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനേമനി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ  നീലാമ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനനേമനി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈമമന , നീലാമ വീട ,ചളിേയാട പി ഒ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2020  -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 േദവദാസൻ സി മകന 64

2 സജാത രവി മകള 57

3 പീത മകള 54

4 റീജ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന അമ 68

2 ൈമമന ഭാര് 46

3 നൗഷീദ എൻ എം മകന 26

4 ഷാഹിന എൻ എം മകള 24

5 നൗഷാദ എൻ െക മകന 22
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നമര:ജി1 -3622/ 2021 26-08-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   ഇരളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ  ഇരളം േദശത്

ആലപറത്  വീട  ,വാേകരി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ , ഇരളം േദശത് ആലപറത് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2017 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ ഭാര് 47

2 അഭിേഷക എ എ മകന 19
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Wayanad District

 
Sulthanbetheri Taluk

 
NOTICE

 
നമര:G1 13 05-10-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   ഇരളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  CDS S Bathery എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഇരളം വിേലജില   പേരതയെട അമGFH Bathery,  േബാധിപിച അേപക   ഇരളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

Na 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. 

 
നമര:2612/21 04-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   സലതാനബേതരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന വി

.  ജി.  േവങയല വീട,  പമല പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സലതാനബേതരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െപാനമ പി. െക., േവങയല

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

 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:2614/2021 04-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓ മകന 12

2 അ അമ 13

3 ഇ പൗതൻ 14

4 ഇ മതശി 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനമ പി. െക. ഭാര് 72

2 അനിഷ വി. എന. മകന 50

3 അനിത വി. എന. മകള 45

4 അനില വി. എന. മകന 42
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 സലതാന ബേതരി താലകില   സലതാനബേതരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായ െക

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

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സലതാനബേതരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ,

കരടനകണി വീട,  സലതാന ബേതരി  പി.  ഒ,,  േബാധിപിച അേപക   സലതാനബേതരി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിചില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:572/2021 04-11-2021
 
  സലതാന ബേതരി താലകില   സലതാനബേതരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസീസ

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

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സലതാനബേതരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന

അജമല, മേരാടികല വീട, സലതാന ബേതരി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   സലതാനബേതരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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:2846/2021 04-11-2021
 
  സലതാന ബേതരി താലകില   അമലവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ. പി.  മാതയ

അരതമാമടില ടിന േകാേടജ  വീട,  അമലവയല പി.  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 65

2 റഹത് െക. മകള 45

3 നസറത് മകള 42

4 അബള മാലിക മകന 40

5 ൈഫസല െക. എം. മകന 38

6 മഹമദ മസഫ മകന 36

7 െനജിലത് മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഭാര് 56

2 മംതാസ ഭാര് 40

3 അജമല മകന 35

4 ഫിദ ഫാതിമ എം.എ. മകള 16
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ പി.

ജി., അരതമാമടില ടിന േകാേടജ  വീട, അമലവയല പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക   അമലവയല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപണ്. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:2929/2021 04-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ എം. െക മാളിക വീട

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

സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാഗിഷ പി.  ആര., മാളിക വീട, അമലവയല പി.  ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപണ്. 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:2114/2021 04-11-2021
 
  സലതാന ബേതരി താലകില   പതാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. എസ. േകശവന

 പലികേനല വീട,  േകണിചിറ പി.  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സമ പി. െക, പലികേനല വീട, േകണിചിറ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-03-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

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 േതസ്ാമ പി. ജി. ഭാര് 57

2 ടിന മാതയ മകന 32

3 ടിന മാതയ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാഗിഷ പി. ആര. ഭാര് 23

2 തങ അമ 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:2752/2021 04-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   സലതാനബേതരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ പി. ക

െ  പടിഞാേറേതാടതില   വീട,  പഴപതര  പി.  ഒ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സലതാനബേതരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജാത

െക. െക, പടിഞാേറേതാടതില  വീട, പഴപതര പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക   സലതാനബേതരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2018 -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:1213/2021 04-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   സലതാനബേതരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണ െക.

െജ കേലാലികല വീട,  പമല പി.  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സലതാനബേതരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയാമ, കേലാലികല വീട,

പമല പി. ഒ, േബാധിപിച അേപക   സലതാനബേതരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2021  -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:G1-4304/2021 04-11-2021
 
  സലതാന ബേതരി താലകില   േതാമാടചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.  െക. രാധ

1 സജ പി. െക. മകള 56

2 സമ പി. െക. മകള 52

3 സനിജ പി. െക. മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത െക. െക. ഭാര് 52

2 ഗൗരി പി. െക. അമ 77

3 ബബിത ബാബ മകള 33

4 അഖില ബാബ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ ഭാര് 77

2 സാലി െക. െജ. മകള 57

3 േശാഭ േജാണ മകള 54

4 ബീന േജാണ മകള 49
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ചനനംകണി വീട,  വടവനചാല പി.  ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാമാടചല വിേലജില   പേരതയെട മകള ുതി സി സി, ചനനംകണി വീട

്, വടവനചാല പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   േതാമാടചല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2020  -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:G1-3584/2021 04-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   പരേകാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലനേബസില എം. െക

. മണിയിരികല വീട, ൈമലമാടി  പി. ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പരേകാടി വിേലജില   പേരതനെറ അചന കര്ാേകാസ എം. സി., മണിയിരികല

വീട, ൈമലമാടി  പി. ഒ, േബാധിപിച അേപക   പരേകാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2020  -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:G1-3345/2021 04-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   ചീരല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. എം. േജാസ പളിയംമാകല

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

സർടിഫികറിനായി   ചീരല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളി േജാസ, പളിയംമാകല വീട, ചീരാല പി. ഒ,, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ുതി സി. സി. മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കര്ാേകാസ എം. സി. അചന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി േജാസ ഭാര് 55

2 െഡേലാണി േജാസ മകള 33

3 േഡാണിയ േജാസ മകള 30
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നമര:G1 - 3588/2021 04-11-2021
 
  സലതാന ബേതരി താലകില   അമലവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമീന മഹമദ

കരിമണില  േമെലമണില  വീട,  നരികണ്  പി.  ഒ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഫിയ െക.

എ., കരിമണില േമെലമണില വീട, നരികണ് പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക   അമലവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -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:G1-3592/2021 04-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. സി. േയാഹനാന

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി.െക.യ, കറിപറേചല വീട, െനേനനി

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-12-2018  -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:G1-968/2019 04-11-2021
 

4 േഡാണറ് േജാസ മകള 27

5 േഡാണ േജാസ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ െക. എ. ഭാര് 61

2 ഫാസില നവാസ െക. എം. മകന 44

3 ഫിേറാസ െക. എം. മകന 42

4 ഫസീല െക. എം. മകള 39

5 ഷാഹിദ െക. എം. മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക. ഒ. അനമ ഭാര് 77

2 സസന മകള 59

3 ഷാജി െക. യ. മകന 55

4 കര്ാചന െക. ൈവ. മകന 48

5 ഫാ. ഷിബ െക. ൈവ. മകന 43
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  സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലന എന

നടവീടില  വീട  ,കരടിപാറ  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പഭാകരന, നടവീടില വീട ,കരടിപാറ പി.

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    25-12-2018  -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:G1-881/2021 04-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   െനനമണി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി പി കമിചി വീട

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

സർടിഫികറിനായി   െനനമണി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗംഗ െക. പി, കമിചി വീട , പതനകന് പി. ഒ., േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2020  -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 - 943/2021 04-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   സലതാനബേതരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബഹാം പി

.  എം  പാങടി  വീട,  ബീനാചി  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സലതാനബേതരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി അബഹാം, പാങടി വീട,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിരത ഭാര് 86

2 ശാന മകള 67

3 നാരായണന എന.ജി മകന 59

4 െവളിയന മകന 58

5 ശാന മകള 57

6 മാള മകള 48

7 എന.ജി അയപന മകന 48

8 പഭാകരന മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗംഗ െക. പി. ഭാര് 40

2 ൈചത ശശി മകള 12

3 മാധവ ശശി മകന 10
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ബീനാചി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   സലതാനബേതരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2019 -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:G1-2726/2021 04-11-2021
 
  സലതാന ബേതരി താലകില   അമലവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണ പി. സി

െപാങാലയില വീട, കളതവയല പി. ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനകടി, െപാങാലയില വീട,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2020  -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 - 2831/2021 04-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാരജ് പി. സി പഞളായില

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

സർടിഫികറിനായി   കപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമ െക. പി., പഞളായില വീട, കപാടി പി. ഒ., േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2019  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി അബഹാം ഭാര് 58

2 ജിഷ  പി. അബഹാം മകള 35

3 ജീന പി. അബഹാം മകള 34

4 നിമിഷ പി. അബഹാം മകള 30

5 േബസില പി. അബഹാം മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനകടി ഭാര് 67

2 ജിഷ േജാണ മകള 43

3 കതീന േജാണ മകള 42
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നമര:G1-3614/2021 04-11-2021
 
െകാേണാടി താലകില  േചലമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൈസന എന കാലികറ് യണിേവഴിറി

 പി.  ഒ,  മലപറം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    നലപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജമീല ഇ. യ.,  ഇരേഞാളി  വീട,  പതനകന് പി.  ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2014 -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:G1-2045/2021 04-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അവറാനകടി ആലങല, വീട

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

സർടിഫികറിനായി   കപടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അമല സാദിഖ എ. എ., ആലങല, വീട, മലങാവ പി. ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-01-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ െക. പി. ഭാര് 74

2 എമി മാതയ മകള 48

3 ദീപ ബിജ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഇ. യ. ഭാര് 55

2 റമീഷ എന. മകന 32

3 റസിയ എന. മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ ഭാര് 51

2 അബള റഷീദ എ. മകന 32

3 അമല സാദിഖ എ. എ. മകന 29

4 ആമിനതള നാജിയ എ. മകള 24

5 അഫാബ അഹമദ മകന 15

6 ആമിന അമ 72
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നമര:G1-486/2021 04-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   കഷഗിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ാേകാസ തത്ാലില

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

സർടിഫികറിനായി   കഷഗിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനകടി, തത്ാലില വീട, െകാളഗപാറ പി. ഒ,, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2019  -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:G1-1431/2021 04-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   ഇരളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ കാഞിരതിങല

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

സർടിഫികറിനായി   ഇരളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജി േജാസഫ, കാഞിരതിങല വീട, വാളവയല പി. ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-04-2016 -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 - 3640/2021 04-11-2021
 
  സലതാന ബേതരി താലകില   പതാടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരന എം.  ജി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനകടി ഭാര് 69

2 ലിസി മകള 47

3 ഷീജ ടി. െക. മകള 46

4 എലേദാ റി. െക. മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി േജാരജ് മകള 58

2 സാലി െക. െജ. മകള 56

3 ഡാരളി മകള 55

4 െബനി മകന 53

5 സജി െക. െജ. മകന 51

6 ലിനസണ േജാസഫ മകന 49

7 വിജി േജാസഫ മകന 46
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മരങാടപിളളിചാലില  വീട,  അതിരാറകന്  പി.  ഒ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതാടി  വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  ഭാനമതി,

മരങാടപിളളിചാലില വീട,  അതിരാറകന് പി.  ഒ,,  േബാധിപിച അേപക   പതാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021  -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- 2085/2021 04-11-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   നടവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന െജ. േജാസഫ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നടവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്    മറിയകടി,  െനലികേനല വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2020 -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 ഭാനമതി ഭാര് 62

2 വിപിന എം. എസ. മകന 32

3 ഷിബിന എം. എസ. മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയകടി ഭാര് 69

2 ബിജ േജാസഫ മകന 48

3 ബിന േജാസഫ മകള 46

4 സിേനാബി േജാസഫ മകള 42

5 സീന േജാസഫ മകള 39
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Wayanad District

 
Sulthanbetheri Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി 1-3342/ 2021 09-10-2021
 
  സലതാന ബേതരി  താലകില    പാടിചിറ  വിേലജില   പാടിചിറ  േദശത്  സീതാമൗണ്  കാടാംേകാടിൽ  @

പടിഞാറയിൽ വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പാടിചിറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

എൽസമ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2021 -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:ജി 1 -3343/ 2021 09-10-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   നലപഴ വിേലജില നൽപഴ േദശത് നായടി നായണതിൽ വീടിൽ   താമസിചവരവ

െ അനരിചേപായ  ബാവ എൻ െക എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നലപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  അലീമ  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-12-1979  -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 എൽസമ ഭാര് 52

2 േഗാൾഡ ആൻ േജാസ മകള 26

3 ഗാഡസൺ േജാസഫ മകന 23

4 ഗാഡ വിൻ േജാസഫ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലീമ ഭാര് 74

2 അബ എൻ െക മകന 59

3 ആയിഷ മകള 58

4 ഹൈസൻ എൻ െക മകന 57

5 നഫീസ മകള 53

6 മഹമദ എൻ െക മകന 55
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നമര:ജി 1 -3309/ 2021 06-10-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   പലപളി വിേലജില   പൽപളി േദശത് പാലറയൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  പി  എം  മാതയ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാഷി മാതയ , , േബാധിപിച അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2020  -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:ജി 1 -2779/ 2021 07-10-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   പാടിചിറ വിേലജില പഠിചിറ േദശത്  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഠതിൽ

വീടിൽ  േദവസ്  എം ടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാടിചിറ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േതാംസൺ േദവസ് മഠതിൽ േതാമസ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2017  -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:ജി 1 -3321/ 2021 07-10-2021
 

7 ആമിന എൻ െക മകള 49

8 സൈബദ എൻ െക മകള 48

9 അബൾ നാസർ എൻ ബി മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി മാതയ ഭാര് 60

2 േജാഷി മാതയ മകന 44

3 കിരൺ മാതയ മകള 39

4 അമൽ മാതയ മകന 34

5 ആശിഷ മാതയ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതാംസൺ േദവസ് മകന 38

2 ദീപ േദവസ് മകള 42

3 േസാണി േദവസ് മകള 39

4 ലീലാമ ഭാര് 71
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 സലതാന ബേതരി താലകില   അമലവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ േദവസി

േകാളാപിളിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അമലവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ , , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

08-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ ഭാര് 61

2 വിമൽ വർഗീസ മകന 35

3 വിേവക വർഗീസ മകന 35

4 വരൺ വർഗീസ മകന 28
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