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NOTICE

 
നമര:ഇ1-5055/2021 24-10-2021
 
  ഏറനാട  താലകില   ഊരങാടിരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർ എം   െവറിലപാറ  പി

ഒ മേണാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഊരങാടിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മജീബ റഹാൻ എം േബാധിപിച അേപക   ഊരങാടിരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-05-2021  -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:ഇ2-13823/2019 21-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പാണികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൈസനാർ  െകാളപറമ് പി ഒ

, പനകാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണികാട വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ഉസാൻ  േബാധിപിച അേപക   പാണികാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-01-2017  -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 ആയിഷകടി ഭാര് 68

2 സൈബദ എം മകള 51

3 മജീബ റഹാൻ എം മകന 48

4 അബ റഷീദ മേണാടൻ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ മാതാവ 79

2 ആയിഷ ഭാര് 43

3 ഹാജറ സി ടി സേഹാദരി 63

4 സൈബദ പി സേഹാദരി 53

5 ഉസാൻ സേഹാദരൻ 48

6 മഹമദ (21-5-2018 -ന മരണെപട.) സേഹാദരൻ -
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നമര:ഇ2-7798/2018 21-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപാകർ വടേകെതാടി  എൻ എസ എസ

്  േകാേളജ  പി  ഒ,  വടേകെതാടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൽ  ഗഫർ  േബാധിപിച അേപക

മേഞരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2002  -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:ഇ 2-429/2020 21-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഹാജി പഴികത്  നാറകര പി ഒ, പ

ി എം എച് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഉമർ പി േബാധിപിച അേപക   നറകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2009 -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 മറിയമ ഭാര് 86

2 അസീസ മകന 60

3 ഫാതിമ സഹറ മകള 61

4 റംല മകള 53

5 സഫിയ മകള 47

6 അബദൽ ഗഫർ മകന 45

7 ബീരാൻ (12-6-2005 -ന മരണെപട.) മകന -

8 മഹമദാലി (31-3-2004 -ന  മരണെപട.) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയമ പി മകള 61

2 ഉമർ പി മകന 54

3 അലി പി മകന 49

4 ഇബാഹിം മകന 49

5 അബബകർ സിദീഖ പഴികത് മകന 46

6 ഫിേറാസ പി മകന 44

7 റഷീദ മകള 42

8 സബന മകള 40
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നമര:ഇ1-5049/2021 23-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പാണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  ഡൗൺഹിൽ പി ഒ, േതാരപ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ േറാഷന എം സി  േബാധിപിച അേപക

പാണകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2020  -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: ഇ1-5052/2021 25-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പാണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ വടാകളതിൽ  ഡൗൺഹിൽ പ

വ  ഒ,  വടാകളതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹസർ അലി വടാകളതിൽ ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2003 -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:ഇ2-386/2019 20-10-2021

9 ഇതീമ (15-10-2015-ന മരണെപട.) ഭാര് -

10 അബ റഹിമാൻ (4-8-2015-ന മരണെപട.) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിപാത ഭാര് 77

2 ആസിയ േതാരപ മകള 61

3 ജാസിൻ ടി മകള 60

4 തസീഫ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 66

2 നാസർ വടാകളതിൽ മകന 48

3 ഫാരിയ വി െക മകള 47

4 ഹസർ അലി വടാകളതിൽ മകന 46

5 സമീർ മകന 41

6 അബൾ ബാസിത് മകന 36

7 െഫമിന മകള 32
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 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി പി  മണപറമ് പി ഒ, സത്ാ നിവാസ

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതയെട മകള സത്വതി ടി  േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

11-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഇ1-5099/2021 26-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പേകാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ എം  പേകാടർ പി ഒ,

കൽെപാടി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേകാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സത്ൻ െമാടകയിൽ േബാധിപിച അേപക   പേകാടര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-08-2021  -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:ഇ1-5095/2021 26-10-2021
 
  ഏറനാട താലകില   ഊരങാടിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മെളങൽ സേരാജിനി അമ

പവതികൽ പി ഒ, െതകിൻകര വീടിൽ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഊരങാടിരി വിേലജില   പേരതയെട മകന രാധാകഷൻ എം േബാധിപിച അേപക

 ഊരങാടിരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2019  -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സത്വതി ടി മകള 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ടി ഭാര് 74

2 വനജ എം മകള 54

3 സത്ൻ െമാടകയിൽ മകന 51

4 ഷീജ മകള 48

23th November 2021Revenue Department13773
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടിശങരൻ നായർ ഭരതാവ 80

2 േപമലത എം മകള 56

3 രാധാകഷൻ എം മകന 54
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഇ 1  5058 / 2021 24-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െചമേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ നവാഫ  െകാറേങാടൻ

െകാറേങാടൻ   വീടിൽ  ,  െചമേശരി   പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ സനീറ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഇ 1 - 5047 / 2021 23-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവികടി  കരവമം  പി ഒ , ചങത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നറകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ അസീസ ചങത് േബാധിപിച അേപക   നറകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2020 -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 അബൽ ബഷീർ പിതാവ 50

2 സനീറ മാതാവ 43

3 മഹമദ അദനാൻ സേഹാദരൻ 19

4 ഫാതിമ ഹനീൻ  െക സേഹാദരി 19

5 മഹമദ  ബസാം സേഹാദരൻ 13

6 മഹമദ മർവാൻ  െക സേഹാദരൻ 04

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയമ  സി ഭാര് 80

2 ൈസനബ മകള 58

3 ഫാതിമ  സി മകള 56

4 അബൽ അസീസ  ചങത് മകന 54

5 ഷഹർ  ഭാന  സി മകള 47
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഇ 1 -5213/ 2021 28-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹബീബ റഹാൻ കരികൾ  മേഞരി പി ഒ

കരികൾ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൻ ടി ജൈമല , , േബാധിപിച അേപക   മേഞരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

10-2021  -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:ഇ 1 -5271/ 2021 30-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പാണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ യ  ഹാജിയാർപളി പി

ഒ കണവായിൽ വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണകാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദ െക , , േബാധിപിച അേപക   പാണകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-05-2021  -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ ടി ജൈമല ഭാര് 58

2 ഫാത്ിമ ൈഷമിൻ മകള 42

3 ഖദീജ ഷിബിൽ  എം പി എച് മകള 35

4 ആയിഷ ഷഹർബാൻ എം പി എച് മകള 33

5 എം പി എച് റാസിൻ അബള കരികൾ മകന 26

6 റിസാം ഇസായിൽ കരികൾ എം പി മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ െക ഭരതാവ 65

2 നൗഷാദ െക മകന 44

3 സമീറ െക വി മകള 41

4 റബീന മകള 40
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നമര:ഇ 1 -5246/ 2021 29-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   ഊരങാടിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലസൻ കടി ടി പി  ഊർങാടിരി പ

ി  ഒ  െതാണിപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഊരങാടിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നഫീസ എ പി , , േബാധിപിച അേപക

ഊരങാടിരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2021  -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. 

 
നമര:ഇ 1 -5244/ 2021 30-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കടി ഒ ടി  കടേമാട പി ഒ

ഒറകത്  േതാകാട  വീടില   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഷിബിൽ േമാൻ ഒ  ടി  ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2021 -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:ഇ 1 -5266/ 2021 30-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പലപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ അസീസ െക പി  ഒളമതിൽ പി

ഒ കളിവളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

5 ൈസഫദീൻ െക വി (01 -08 -2021 -ന മരണെപട ) മകന -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ എ പി ഭാര് 60

2 അമീൻ  നിസാർ ടി പി മകന 40

3 െതസനി ടി പി മകള 38

4 റംഷി ടി പി മകന 36

5 േബബി ഷഹ ടി പി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ മഹമദ കടി ഭാര് 48

2 സനിയ മകള 31

3 സഹീമ ഒ ടി മകള 27

4 മഹമദ ഷിബിൽ േമാൻ ഒ ടി മകന 21
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സർടിഫികറിനായി   പലപറ വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് കദിയമ , , േബാധിപിച അേപക   പലപറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021 -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. 

 
നമര:ഇ 1 -5227/ 2021 30-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   കാരകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ േപരർ  കാരകന് പി ഒ േപര

ർ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാരകന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന റാഷിദ പി , , േബാധിപിച അേപക   കാരകന് വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദിയമ ഭാര് 47

2 ആബിദ വി മകള 31

3 ആരിഫ ബീഗം െക പി മകള 28

4 ആലിയ െക പി മകള 26

5 മഹമദ സാബിക െക പി മകന 24

6 മഹമദ ഫൈസൽ െക പി മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന മാതാവ 77

2 ൈസനബ പി ഭാര് 58

3 റാഷിദ പി മകന 36

4 ജംഷീർ പി മകന 32
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഇ 1 -5224/ 2021 30-10-2021
 
  ഏറനാട താലകില   കാവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ കടി  കാവനർ പി ഒ

മാണിേചാല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാവനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹനീഫ , , േബാധിപിച അേപക   കാവനര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഇ 1 -5218/ 2021 30-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാരതി  കരവമം െവസ് പി ഒ ശരണ്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതയെട മകള േജ്ാതി , , േബാധിപിച അേപക   നറകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2005 -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 68

2 കദീജ മകള 53

3 ഹനീഫ മകന 49

4 ൈമമനത് മകള 47

5 റംലത് മകള 47

6  സൗദത് പി മകള 43

7 ൈഖറനീസ പി മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി മകള 51

2 രമ സി വി മകള 50

3 ശിവരാമൻ നായർ എം െക (02 -07-2019 -ന മരണെപട ) ഭരതാവ -
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നമര:ഇ 1 -5217/ 2021 30-10-2021
 
  ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ പളിയിൽ  നറകര പി  ഒ

പിലാേതാടൻ വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ റാഫി , , േബാധിപിച അേപക   നറകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

03-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഇ 1 -4535/ 2021 30-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പാണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐസൺ സാമവൽ പി  ഡൗൺഹിൽ

പി ഒ െനചികാടിൽ ക്ർേടഴസ   വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസമിേമാൾ െക എസ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021  -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:ഇ 2 -427/ 2020 25-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   േമലമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷബീറലി എ വി  േമൽമറി പി ഒ ചാലാടി

ൽ  കളാടിെതാടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലമറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹസീന െക , , േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ പി മകള 60

2 അസമാബി മകള 55

3 മഹമദ പി മകന 54

4 നസീമ മകള 48

5 സനീർ പിലാേതാടൻ മകന 45

6 മഹമദ റാഫി മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസമിേമാൾ െക എസ ഭാര് 32

2 നദാലിയ സാം ഐസൺ മകള 09

3 നടാഷ  സാം ഐസൺ മകള 04

4 അബിേഗൽ  സാം ഐസൺ മകള 02
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േമലമറി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2020  -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 ആയിഷ മാതാവ 61

2 ഹസീന െക ഭാര് 37

3 ഫാതിമ ഹിബ എ വി മകള 20

4 മഹമദ മിർസാൻ എ വി മകന 14

5 മഹമദ ഇസാൻ എ വി മകന 02
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഇ1-5230/2021 29-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െപരകമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബാസ െക   െപരകമണ പി ഒ

ൈകതറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരകമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അൻവർ , , േബാധിപിച അേപക   െപരകമണ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 67

2 റജീന മകള 39

3 ലബന െക മകള 34

4 അലി അകബർ മകന 32

5 അൻവർ മകന 30
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഇ1-5219/2021 28-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവരാമൻ നായർ എം െക  കരവമം

െവസ്  പി  ഒ,  ശരണ്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ  പേരതനെറ മകള േജ്ാതി േബാധിപിച അേപക   നറകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

07-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഇ2-969/2020  26-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   തകലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർ പതിയറകൽ,  തകലേങാട

്  പി  ഒ,  പതിയറകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ  പേരതനെറ മകന ഷിഹാബ  എനയാൾ േബാധിപിച അേപക

തകലേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2016  -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:ഇ2-985/2020 26-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി മകള 51

2 രമ സി വി മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ (19-9/-2017 -ന മരണെപട.) ഭാര് -

2 ഫിേറാസ ബാബ മകന 47

3 ഷിഹാബ മകന 43

4 ഷമീം മകന 40

5 േബബി സനിയ പി മകള 37
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  ഏറനാട താലകില   ഊരങാടിരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ,  പവതികൽ പി ഒ,

തലയഞിരി വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ    പേരതയെട മകള ജൈവരിയ പി പി  േബാധിപിച അേപക   ഊരങാടിരി വിേലജ

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

08-2006  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഇ1-5233/2021  28-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞഹമദ െകാലപറമൻ  മേഞരി

േകാേളജ പി ഒ, െകാലപറമൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ   പേരതനെറ ഭാര് സലീന നിഷാത്  പി ടി  േബാധിപിച അേപക

നറകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-08-2021  -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:ഇ2-1222/2018 26-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   അരീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം സൈബദ  അരീേകാട പി ഒ,

ഉഷസ്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ പേരതയെട ഭരതാവ അബൽ അസീസ എം േബാധിപിച അേപക   അരീേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     31-05-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജൈവരിയ പി പി മകള 32

2 പാതമ മാതാവ 85

3 ൈസദലവി സേഹാദരൻ 60

4 ആമിന ടി സേഹാദരി 61

5 ഖദീജ സേഹാദരി 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലീന നിഷാത്  പി ടി ഭാര് 50

2 അബള റഫൻജാനി െക പി മകന 27

3 ജില ഫാതിമ െക പി മകള 24

4 േറാഷിക അഹമദ െക പി മകന 21

5 മഹമദ റസൽ മകന 16
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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:ഇ1-5241/2021 28-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പാനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ മസ്ാർ  കടേമാട പി ഒ, ഒറക

ത് േതാകാട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  ഈ ഓഫീസിൽ   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഒ  ടി േബാധിപിച അേപക   പാനൂര വിേലജ ഓഫീസര

്   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2021 -

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ അസീസ എം ഭരതാവ 83

2 സനിൽ എം മകന 53

3 ഷഹന എം മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 56

2 മഹമദ കടി ഒ ടി (ഒനാം ഭാര്യിെല മകൻ)(22-2-2021 ന
മരണെപട.)

മകന -

3 ഫാതിമ സഹറ (ഒനാം ഭാര്യിെല മകൾ) മകള 51

4 മഹമദ ഒ ടി (ഒനാം ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 48

5 അബള ഒ ടി (ഒനാം ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 45

6 ഫായിസ (രണാം ഭാര്യിെല മകൾ) മകള 32

7 ശരീഫ ഒ ടി (രണാം ഭാര്യിെല മകൾ) മകള 28

8 മഹമദ നൗഫൽ (രണാം ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 23
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKERD/5547/2021-E1 17-11-2021
 
  ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആസ്. പി.എൻ   േകാട മൻസിൽ,

ഡൗൺഹിൽ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മലപറം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിഷാദ.  പി.െക,  േകാട മൻസിൽ,  ഡൗൺഹിൽ P.O,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2020 -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:TLKERD/5616/2021-E1 20-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   തകലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയലക്മി. സി   മാരാംെതാട

ി ഹൗസ, തകലേങാട P.O എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകലേങാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീജിത. സി  , , േബാധിപിച അേപക   തകലേങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-07-2019  -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ െപരവൻകഴിയിൽ മകള 55

2 ആബിദ. പി.െക മകള 51

3 െമായതീൻ. പി.െക മകന 53

4 സാജിത. പി.െക മകള 49

5 ഹബീബ. പി.െക മകള 45

6 നിഷാദ. പി.െക മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശങരനാരായണൻ നായർ. പി ഭരതാവ 68

2 ശീജിത. സി മകള 42

3 ശീനിത. സി മകള 38

4 ജയശീ. സി മകള 31
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നമര:TLKERD/5559/2021-E1 17-11-2021
 
  ഏറനാട താലകില   കീഴപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമകടി ഇരമാൻ കടവത്

ഹൗസ,കീഴപറമ്  P.O  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴപറമ് വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ അബബകർ, , േബാധിപിച അേപക   കീഴപറമ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-03-2021  -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. 

 
നമര:TLKERD/5549/2021-E1 17-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലി ചാതൻ പിലാകൽ   ചാതൻ

പിലാകൽ  ഹൗസ,മേഞരി  P.O  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഫീഫ അഹമദ, , േബാധിപിച അേപക

മേഞരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-01-2010  -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/5554/2021-E1 22-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െവടികാടിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആസ് െചറകപളി  െചറകപളി

ഹൗസ,വളവങാട  സൗത്   P.O  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവടികാടിരി വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി പാതമ, , േബാധിപിച അേപക

 െവടികാടിരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാേലാതംെതാടി അബള സേഹാദരൻ 76

2 അബബകർ സേഹാദരൻ 69

3 ആയിശ കടി സേഹാദരി 68

4 മഹമദ. െക.ഇ സേഹാദരൻ 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹഫത് ഭാര് 51

2 അഫീഫ അഹമദ മകന 29

3 അശീഖ. സി.പി മകന 27

4 ഹിസാന. സി.പി മകള 24
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2019  -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/5555/2021-E1 17-11-2021
 
  ഏറനാട  താലകില   മേഞരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ.  എം    മാെതാടി

ഹൗസ,മേഞരി  P.O  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഹർഷ. എം, , േബാധിപിച അേപക   മേഞരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

07-2020 -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. 

 
നമര:TLKERD/5556/2021-E1 17-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പാണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ അങതിൽ െകാടപേഞരി

ഹൗസ, ഡൗൺഹിൽ P.O എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പാണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന നാരായണൻ. എ.െക  ,  ,  േബാധിപിച അേപക

പാണകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2019 -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 പാതമ സേഹാദരി 88

2 പാതമ സേഹാദരി 83

3 പാതമ സേഹാദരി 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിൻഷ. എം മകള 24

2 ഹർഷ. എം മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി. സി ഭാര് 70

2 രാമചനൻ മകന 55

3 അജിത. ടി മകള 53
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4 വിജയൻ. എ.െക മകന 50

5 നാരായണൻ. എ.െക മകന 46

6 കനകവലി മകള 44

7 മിനിേമാൾ മകള 38
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