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Wayanad District

 
Sulthanbetheri Taluk

 
NOTICE

 
:2206/2021 25-10-2021
 
  സലതാന ബേതരി താലകില   െനനേമനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി. ബി.  ഉൈനസ

െചറപറം  വീട,  ചളളിേടാട  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികളക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സരടിഫികറിന േവണി  െനനേമനി  വിേലജില   പേരതനെറ അമ നജമനീസ, െചറപറം വീട, ചളളിേടാട

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

മരണ  സരടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-04-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സരടിഫികറ

് 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. 

 
:3303/2021 25-10-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   േതാമാടചല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിലകിയമ

ഇടേശരി പറമില േകാേറാടില ൈവകത് വീട, െനലാറചാല എനയാളെട അവകാശികളക് വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി   േതാമാടചല വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി ഇ. പി.

ജാനകിയമ, കനത് വീട, ചളളിേയാട പി. ഒ,ചളളിേയാട, േബാധിപിച അേപക   േതാമാടചല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2019 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 അതനസരിച് അവകാശ സരടിഫികറ് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള  ഗവെണന്  ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില  ഈ  ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:2611/2021 25-10-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   അമലവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാബിഷ പി. വി

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലവയല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിമി, പഞളായില വീട, അമലവയല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീരാന സി. അചന 50

2 നജമനീസ അമ 43

3 റൈമസ സി. ബി. സേഹാദരി 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ. പി. ജാനകിയമ സേഹാദരി 74
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പി.  ഒ,  േബാധിപിച അേപക   അമലവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ ജീവിചിരിപണ്.   ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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. 

 
:2613/2021 25-10-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   സലതാനബേതരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവികടി ടി

.  തയില വീട, സലതാന ബേതരി പി.  ഒ, ൈമതാനികന്. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   സലതാനബേതരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള നബീസ,

കനിയില വീട, ബീനാചി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   സലതാനബേതരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള

ജീവിചിരികനില. 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിമി ഭാര് 38

2 െജേറാണ േജാബിഷ മകന 11

3 ജവല േജാബിഷ മകള 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ കടി മകന 67

2 നബീസ മകള 61

3 ഉമര ടി. മകന 56

4  ടി. റഹത് മകള 54
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Wayanad District

 
Sulthanbetheri Taluk

 
NOTICE

 
:ജി1-5145/ 2020 17-09-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   അമലവയല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ നായർ

അമലവയൽ  േദശത്  പതൻപരയൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമലവയല വിേലജില   പേരതനെറ മകന മണി പി െക , ,

േബാധിപിച അേപക   അമലവയല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-04-1999  -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. 

 
:ജി1-2925/2021 28-09-2021
 
 സലതാന ബേതരി താലകില   ചീരാൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ പി എസ  ചീരാ

ൽ േദശത് െപായരയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചീരാൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചിനമ , , േബാധിപിച അേപക   ചീരാൽ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-01-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ ഭാര് 79

2 മണി പി െക മകന 58

3 ഗിരിജ പി െക മകള 58

4 ജയ രാജൻ മകള 55

5 വനജ മകള 50

6 മേനാജ മകന 49

7 ഷീജ പി െക മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ ഭാര് 61

2 ജീന േമരി മകള 31

02th November 2021Revenue Department10605
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