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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿- C1˛4136/2021. 2021 \hw_¿ 8.

14˛9˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 36-˛¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v

em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 7522˛¬ {]kn-≤oI-cn® C1-˛4136/2021 \º¿ ]c-ky-Øn¬

]tc-X-bpsS acW XobXn “14-˛11-˛2017” F∂Xv “14-˛11-˛2007” F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿- C1˛4322/2021. 2021 \hw-_¿ 20.

28˛9˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 38-˛¬ (hm-eyw- X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v

em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 7879 & 7880˛¬ {]kn-≤oI-cn® C1 -˛4322/2021 \º¿

]c-ky-Øn¬ ]tc-X-bpsS t]cv “IZoP” F∂Xv “IZoP ap∏n-Sn-b≥” F∂pw A\-¥-cm-h-Im-in-I-fmbn

{Ia -s∏-Sp -Øn -b-Xn¬ {Ia \º¿ 6 “Pmhn¿, C.” F∂Xv “Pm_n¿, C.” F∂pw Xn -cpØn

hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Gd-\mSv. Xl-io¬Zm¿.

14th December 2021Revenue Department16853
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKERD/5916/2021-E1 04-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പലപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി പേനാളി,   ഒറപിലാകൽ ഹൗസ,

പാലകാട പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലപറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശംസദീൻ. പി  ,  േബാധിപിച അേപക   പലപറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/5917/2021-E1 04-12-2021
 
  ഏറനാട താലകില   െചമേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ. പി ,   പാചത് ഹൗസ,

െചമേശരി പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചമേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ ബാബ,  േബാധിപിച അേപക   െചമേശരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-05-2021  -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:TLKERD/5930/2021-E1 04-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ. െക ഭാര് 57

2 ശംസദീൻ. പി മകന 37

3 ഷാഹിദ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ഭാര് 71

2 സൗമിനി. പി മകള 50

3 േമാഹനൻ മകന 48

4 ബീന. പി മകള 43

5 സേരഷ ബാബ മകന 41
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 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ. പി ,  പതൻവീട ഹൗസ, മണപറമ

്  പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയൻ. പി,  േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

03-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/5929/2021-E1 04-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ,  ചീരകഴിയിൽ ഹൗസ, മേഞരി പി.

ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനീപ. സി  , േബാധിപിച അേപക   മേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-01-2021  -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. 

 
No: TLKERD/5925/2021-E1 04-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that RIJEESH BABU. P , Malappuram Village, Ernad Taluk of

Malappuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before VARIOUS in respect of the

legal  heirs of late VASUDEVAN. P ASWATHY HOUSE, DOWN HILL P.O who expired on 01-04-2020 and that it has been

reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late VASUDEVAN. P.

that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue

a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any

against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Ernad within 30 days

from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post

will not be considered. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 66

2 അജയൻ. പി മകന 40

3 വിജയൻ. പി മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി. സി.വി ഭാര് 58

2 സനീപ. സി മകന 36

3 സമതി. സി മകള 25
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SCHEDULE

 
നമര:TLKERD/5923/2021-E1 04-12-2021
 
  ഏറനാട താലകില   പലപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ ഹൈസൻ താെഴപറമൻ,

വളകാട്  ഹൗസ,  ഒളമതിൽ പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലപറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമകടി േതലകാടൻ  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021  -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:TLKERD/5921/2021-E1 04-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   ഊരങാടിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹനീഫ,   മേണാടൻ ഹൗസ,

 ഊർങാടിരി  പി.ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഊരങാടിരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ദാനിഷ. എം  ,   േബാധിപിച അേപക

ഊരങാടിരി  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. 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 RUGMINI. T Wife 69

2 REEJA. P Daughter 39

3 RIJEESH BABU. P Son 37

4 REENA. P Daughter 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമകടി േതലകാടൻ ഭാര് 63

2 ഫസീല. ടി.പി മകള 43

3 ഫിേറാസ. ടി.പി മകള 42

4 ഫായിദ. ടി.പി മകള 39

5 അഫസൽ ഹൈസൻ. ടി.പി മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ കടി മാതാവ 61

2 സാജിത. പി.വി ഭാര് 44
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നമര:TLKERD/5938/2021-E1 06-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അമ. വി.എം,    േരാഹിണി സദ

ൻ  ഹൗസ,  മലപറം  പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതയെട മകന േപംകമാർ. വി.എം  ,  േബാധിപിച അേപക

 മലപറം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2020  -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:TLKERD/52/2021-E2 04-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   തകലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻകടി. െക.പി,  കാരപേഞര

ി  ഹൗസ,   തകലേങാട  പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകലേങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇസായിൽ. െക  ,  േബാധിപിച

അേപക   തകലേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2019 -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. 

3 ജിൻഷ. എം മകള 25

4 മഹമദ ദാനിഷ. എം മകന 21

5 ആദിഷ മഹമദ. എം മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപംകമാർ. വി.എം മകന 67

2 പദീപ കമാർ. വി.എം മകന 64

3 ഗീത പകാശ മകള 61

4 ഗിരിജ. വി.എം മകള 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിയകടി ഭാര് 75

2 കാരപംേചരി പാതമകടി മകള 60

3 ഇസായിൽ. െക മകന 54

4 ആമിന മകള 51

5 നാസർ മകന 49

6 ൈലല ബീഗം മകള 45

7 ശിഹാബദീൻ. െക മകന 43

8 കാസിം. െക മകന 41
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9 അസകർ മകന 40

10 ഷഹർബാൻ. െക.പി മകള 34
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:E 2 -970/ 2020 06-11-2021
 
 മലപറം  ജിലയിൽ ,  ഏറനാട താലകില,   തകലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിയറകൽ

വീടിൽ  ഫാതിമ ,  തകലേങാട   പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന ഷിഹാബ   േബാധിപിച അേപക   തകലേങാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

09-2017  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:E 1 -5401/ 2021 17-11-2021
 
  മലപറം  ജിലയിൽ ,ഏറനാട താലകില  ,  െവടികാടിരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ

, കനമൽ വീടിൽ , പാണികാട  പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവടികാടിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആയിഷകടി   േബാധിപിച അേപക

െവടികാടിരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2009 -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹസൻ ഹാജി പിതാവ 86

2 ഫിേറാസ  ബാബ മകന 47

3 ഷിഹാബ മകന 43

4 ഷമീം മകന 40

5 േബബി സനിയ  പി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷകടി മകള 67
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഇ2-367/2021 22-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പലപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയ നാടി, കേലങൽ  വീട  പൽപറ പ

ി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പലപറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ    േബാധിപിച അേപക   പലപറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2017  -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 പാലതി ഭാര് 55

2 രവീനൻ കേലങൽ മകന 34

3 മേനാജ മകന 31

4 അരണ  െക സി മകള 27
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