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Wayanad District
Sulthanbetheri Taluk
NOTICE

09-02-2022

നമര:G1-273/22

സലതാന ബേതരി താലകില െനനേമനി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലകി എ.െക, പേചാതി
വീട, ചളളിേയാട പി. ഒ. എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി െനനേമനി വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ ചനന, പേചാതി വീട, ചളളിേയാട പി. ഒ.,
േബാധിപിച അേപക െനനേമനി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-09-2020 -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
1
ചനന
2
ഷിബിന

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകള

വയസ
65
43

09-02-2022

നമര:G1-278/22

സലതാന ബേതരി താലകില നടവയല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എ.സി. വരകിയചന,
ആലങലതാെഴ വീട, നടവയല പി. ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി നടവയല വിേലജില പേരതനെറ മകന രാേജഷ വരഗീസ, ആലങലതാെഴ വീട,
നടവയല പി. ഒ, േബാധിപിച അേപക നടവയല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-11-2020 -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
1
പി.പി.ഫിേലാമിന
2
രാേജഷ വരഗീസ

േപര

നമര:G1-4083/21

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
73
49

09-02-2022

സലതാന ബേതരി താലകില െനനേമനി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഞിമഹമദ എ.െക,
അയപനകണതില വീട, െതാവരിമല പി. ഒ, എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െനനേമനി വിേലജില പേരതനെറ മകന അമീറദീന എ.െക., അയപനകണതില
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വീട, െതാവരിമല പി. ഒ,, േബാധിപിച അേപക െനനേമനി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-02-2012 -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

േപര
പാതമ
െമായീനകടി എ.െക
ൈസനബ
നാസര
അസാബി എ.െക.
അമീറദീന എ.െക.
റംലത് എ.െക.
െറജന ബാന

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകന
മകള
മകന
മകള
മകള

വയസ
71
56
50
48
47
42
40
35

09-02-2022

നമര:G1-387/22

സലതാന ബേതരി താലകില പാടിചിറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ചാേകാ വടപാറയില വീട
, സീതാെമൗണ് പി. ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പാടിചിറ വിേലജില പേരതനെറ മകന അജീഷ ചാേകാ, വടപാറയില വീട, സീതാെമൗണ് പി. ഒ,
േബാധിപിച അേപക പാടിചിറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-09-2021 -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
1
അജീഷ ചാേകാ

േപര

നമര:G1-429/22

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
33

09-02-2022

സലതാന ബേതരി താലകില സലതാനബേതരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കദീജ വി.പി,
വലിയപറമില വീട, സലതാന ബേതരി പി. ഒ. എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി സലതാനബേതരി വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ
അബള മജീദ എന.പി, വലിയപറമില വീട, സലതാന ബേതരി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക സലതാനബേതരി
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 27-08-2021 -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
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ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
അബള മജീദ എന.പി.
2
ജസീല എന.പി.
3
ൈജസല വി.എം.

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകള
മകന

വയസ
63
40
37

09-02-2022

നമര:G1-167/22

സലതാന ബേതരി താലകില കപാടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഞകഞമ, ഷാജി വില
വീട, സലതാന ബേതരി പി. ഒ. എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കപാടി വിേലജില പേരതയെട മകന േറായി േജാണ, ഷാജി വില വീട,
സലതാന ബേതരി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക കപടി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-09-2020 -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
1
െജസി േതാമസ
2
ഷാജി േജാണ
3
േറായി േജാണ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന
മകന

വയസ
50
44
42

09-02-2022

നമര:G1-4085/21

സലതാന ബേതരി താലകില സലതാനബേതരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രഞിത്
ഗേണഷ, മണാനകാടില വീട, പമല പി . ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി സലതാനബേതരി വിേലജില പേരതനെറ സേഹാദരൻ രാഹല ഗേണഷ,
മണാനകാടില വീട, പമല പി . ഒ , േബാധിപിച അേപക സലതാനബേതരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-04-2021 -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.
കമ നമര
1
രാഹല ഗേണഷ

േപര

നമര:G1-465/22

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
സേഹാദരൻ

വയസ
29

09-02-2022

സലതാന ബേതരി താലകില കപാടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീധരന നായര കടിയിരിപില
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 വീട, മലങാവ പി. ഒ, എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കപാടി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് െക. എസ. വിലാസിനി, കടിയിരിപില വീട, മലങാവ പി. ഒ,,
േബാധിപിച അേപക കപാടി 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
1
2
3
4

േപര
െക.എസ.വിലാസിനി
െക.എസ.ഷാജ
ബിജ െക.എസ.
അജ െക.എസ.

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകന

വയസ
72
57
54
51

09-02-2022

നമര:G1-132/22

സലതാന ബേതരി താലകില െനനേമനി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഷിബ വി.പി െവണിയാട
് േതാടതില വീട, അമലവയല പി. ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െനനേമനി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് റീജ, െവണിയാട േതാടതില വീട,
അമലവയല പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക െനനേമനി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-07-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന
ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
റീജ
2
ലിദിന എസ.േപാള
3
ലിദിയ എസ.മരിയ

േപര

നമര:G1-384/22

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
43
22
15

09-02-2022

സലതാന ബേതരി താലകില പലപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശാന, െപാനനവീടില
വീട, കളനാടിെകാലി പി. ഒ, എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പലപളി വിേലജില പേരതയെട മകന സേരഷ പി.ജി, െപാനനവീടില വീട,
കളനാടിെകാലി പി. ഒ, േബാധിപിച അേപക പലപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-08-2018 -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
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
സനീഷ കമാര
2
സേരഷ പി.ജി.
3
സധീഷ കമാര പി.ജി.

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകന

വയസ
48
46
45

09-02-2022

നമര:G1-385/22

സലതാന ബേതരി താലകില പലപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഗാപാലന,
െപാനനവീടില വീട, കളനാടിെകാലി പി. ഒ. എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പലപളി വിേലജില പേരതനെറ മകന സേരഷ പി.ജി,
െപാനനവീടില വീട, കളനാടിെകാലി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക പലപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-03-2009 -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
1
സനീഷ കമാര
2
സേരഷ പി.ജി.
3
സധീഷ കമാര പി.ജി.

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകന

വയസ
48
46
45

09-02-2022

നമര: G1-166/22

സലതാന ബേതരി താലകില കപടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ടി.െക.ഇബാഹിം തടതിലകണ
ി വീട, സലതാന ബേതരി പി. ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കപടി വിേലജില പേരതനെറ മകന ഫിരഷാദ തടതിലകണി, തടതിലകണി വീട,
സലതാന ബേതരി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക കപടി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-05-2017 -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
1
െഫൗസിയ റഫീഖ
2
തടതിലകണി ഫിേറാസ
3
ഫിരഷാദ തടതിലകണി

േപര

നമര:G1-467/22
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Revenue Department

15th February 2022
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സലതാന ബേതരി താലകില സലതാനബേതരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലീല എന,
ഞാളരെതാടി വീട, പഴപതര പി. ഒ. എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി സലതാനബേതരി വിേലജില പേരതയെട മകന സനീപ, ഞാളരെതാടി വീട,
ബീനാചി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക സലതാനബേതരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-01-2021 -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
1
സനീപ
2
എന.സന്

േപര
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