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

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI
Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE
ആധികാരികമായി ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY
െചാവ, 2022 െഫ്ബുവരി 01

Tuesday, 01th February 2022
1197 മകരം 18

1943 മാഘം 12

18th Makaram 1197

12th Magha 1943

വാല്ം 11

നമര

Vol. XI

No.

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©
േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA
2022

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

5

4463

Revenue Department

01th February 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________

Wayanad District
Sulthanbetheri Taluk
NOTICE

22-01-2022

നമര:G1-4088/21

സലതാന ബേതരി താലകില നലപഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി. പി. കര്ാേകാസ
, പതനപരയില വീട, നലപഴ പി. ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി നലപഴ വിേലജില പേരതനെറ മകന േബബി, പാറേകാട പതനപരയില വീട,
നലപഴ പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക നലപഴ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-04-1991 -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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

േപര
ഏലിയാമ
മാതയ
വരഗീസ പി.െക.
േബബി
അനമ പി.െക. (മരണെപട മകന ബഹനാന പി.െക.യെട
ഭാര്)
പി.ബി. കര്ാേകാസ (മരണെപട മകന ബഹനാന
പി.െക.യെടമകന)
അനകടി (മരണെപട മകന ബഹനാന പി.െക.യെട മകള)
േമഴി (മരണെപട മകന ബഹനാന പി.െക.യെട മകള)
ൈഷല പി.ബി.(മരണെപട മകന ബഹനാന പി.െക.യെട
മകള)
േസാന സണി (മരണെപട മകള സസന സണിയെട മകള)
േസാന സണി (മരണെപട മകള സസന സണിയെട മകന
)

നമര:G1-311/22

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന
മകന
മകന
മകെന ഭാര്

വയസ
83
80
71
63
80

പൗതൻ

57

പൗതി
പൗതി
പൗതി

59
50
51

പൗതി
പൗതി

34
31

24-01-2022

സലതാന ബേതരി താലകില സലതാനബേതരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക.
രാജേഗാപാലന, സായ നിേകതം വീട, സലതാന ബേതരി പി. ഒ, എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി സലതാനബേതരി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് മിനി
പി.െക., സായ നിേകതം വീട, സലതാന ബേതരി പി. ഒ, േബാധിപിച അേപക സലതാനബേതരി വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-10-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള
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ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച
െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
മിനി പി.െക.
2
ഗായതി ആര. േമേനാന
3
ഗയാനാഥ പി. േമേനാന

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
56
31
22

25-01-2022

നമര:G1-352/22

സലതാന ബേതരി താലകില നലപഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ബിന െക. െക, അതികനി
വീട, മതങ പി. ഒ, എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി നലപഴ വിേലജില പേരതയെട മകള േതജ കണന, അതികനി വീട, മതങ പി. ഒ,, േബാധിപിച
അേപക നലപഴ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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.
കമ നമര
1
േതജ കണന
2
കാരതിക എ.െക.
3
അഭിരാം എ.െക

േപര
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള
മകന

വയസ
21
19
17

4465

Revenue Department

01th February 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________

Wayanad District
Sulthanbetheri Taluk
NOTICE

28-01-2022

നമര:G1-266/22

സലതാന ബേതരി താലകില പാടിചിറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ റി.എം.തങചന, േതാടതില
 വീട, ചീയമം പി. ഒ, എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പാടിചിറ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ലിലി, േതാടതില വീട, ചീയമം പി. ഒ, േബാധിപിച അേപക
പാടിചിറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 09-09-2019 -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
1
ലിലി
2
എലേദാ തങചന
3
അഞ തങചന

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
52
31
28
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