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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഇ 2 -763/ 2020 01-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പാണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമത കടി   എ  ഡൗൺ ഹിൽ പി

ഒ,  അരീപറവൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഇകബാൽ എ   േബാധിപിച അേപക   പാണകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-08-2009  -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. 

 
നമര:ഇ2-66/2020 01-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   തകലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ,   മഞപറ പി ഒ, പറമി

ൽ വാരിയത് വീടിൽ  എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന അബദള എം  േബാധിപിച അേപക   തകലേങാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   30-08-2011 -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 മഹമദ ഇകബാൽ എ മകന 62

2 ൈസദലവി അരിപറം മകന 59

3 സൗജത് എ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മകന 81

2 കദീജ എം മകള 72

3 ആയിശമ മകള 63

4 അബദള എം മകന 64

5 അലവി എം മകന 63

6 അലീമ പി മകള 56

7 അബൾ സലാം മരനൻ മകന 54

8 സൈബദ മകള 56
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നമര:ഇ2-1091/2020 01-11-2021
 
  ഏറനാട  താലകില   മേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  പി  കദീജ   കടേമാട  പി  ഒ,

പാപാടതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന അബദൽ മജീദ  േബാധിപിച അേപക   മേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-12-2011  -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:ഇ1-5363/2021 03-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   േമലമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനീഷ പി  േമൽമറി പി ഒ, പറകാട് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഈ

ഓഫീസിൽ  പേരതനെറ ഭാര് സചിത യ  േബാധിപിച അേപക   േമലമറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:ഇ1-3812/2021 05-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബർ ടി  കരവമം പി ഒ, േതാടതി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഈ ഓഫീസിൽ    പേരതനെറ ഭാര് ഷംല എം െക  േബാധിപിച അേപക   നറകര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2018 -

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 അബദൽ മജീദ മകന 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സചിത യ ഭാര് 31

2 മിഥിൽ കഷ പി മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

30th November 2021Revenue Department14791
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1 കദീജ മാതാവ 72

2 അബൽ നാസർ സേഹാദരൻ 54

3 അബൽ ബഷീർ സേഹാദരൻ 50

4 ശറഫദീൻ ടി സേഹാദരൻ 42

5 സമീറ ടി സേഹാദരി 40

6 സജീറ സേഹാദരി 36

7 ഷംല എം െക ഭാര് 28

8 ദിയ ഫാതിമ ടി മകള 11
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKERD/5617/2021-E1 22-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ റഫീഖ അണികാടിൽ  അണികാടി

ൽ  ഹൗസ,  മളമാറ  പി.ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ൈസനബ , , േബാധിപിച അേപക

മേഞരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2020  -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/5633/2021-E1 22-11-2021
 
  ഏറനാട താലകില   മേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറപൻ കടി.  വി    വലിയെതാടി

േമേകാണത് ഹൗസ, പലേഞരി പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ, , േബാധിപിച അേപക   മേഞരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-05-2021  -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/1973/2021-E1 23-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ മാതാവ 62

2 സാജിത ഭാര് 41

3 റിഫ െജബിൻ. എ.െക മകള 10

4 മഹമദ റഫനാസ. എ.െക മകന 07

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ ഭാര് 48

2 പവിജ മകള 29

3 വിനീത. വി മകള 28

4 പവീൺ. വി മകന 24
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 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖാലിദ. എ.പി   അമലപറമൻ  ഹൗസ

, മേഞരി പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷഫീഖ, , േബാധിപിച അേപക   മേഞരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-10-2017 -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. 

 
നമര:TLKERD/3771/2021-E1 23-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന തചിഞീരി ഹൗസ,  മണപറമ് പി.ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മലപറം വിേലജില   പേരതയെട മകള അശ്തി. ടി  , , േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2020  -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/5651/2021-E1 23-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നർജഹാൻ മാതാവ 69

2 ഹസറ. െക.പി (രണാം) ഭാര് 36

3 ഷബന മകള 34

4 െഫബിന. പി.ടി മകള 32

5 ഷഫീഖ മകന 29

6 ൈനല. എ.പി മകള 23

7 നർഗീസ. എ.പി മകള 21

8 ൈഫറസ. എ.പി മകള 17

9 അസഹർ ജമാൻ . എ.പി മകന 12

10 ഫാതിമ സരയ. എ.പി മകള 07

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അശ്തി. ടി മകള 28

2 ജിതിൻ. ടി മകന 26

3 ആര്. ടി മകള 22

4 ജനാർദനൻ തചേഞരി ഭരതാവ 05/02/2021-
ന

മരണെപട
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 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.പി ആലി   പവിൽ െപടി  ഹൗസ,

മേഞരി  പി.ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അബൽ സതാർ പി.പി  , , േബാധിപിച അേപക

മേഞരി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2020  -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. 

 
നമര:TLKERD/5648/2021-E1 23-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   ആനകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ, ഇലനാടിൽ ഹൗസ, ആനകയം

പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആനകയം വിേലജില   പേരതയെട മകള ആഫിയ, , േബാധിപിച അേപക   ആനകയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2020  -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/5291/2021-E1 23-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ. വി, വലിയെതാടി ഹൗസ ,

മേഞരി പി.ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിഷ. വി  േബാധിപിച അേപക   മേഞരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 72

2 ഹഫസത് മകള 49

3 റംലത് അനാരെതാടി മകള 49

4 ഫാതിമ സഹറ മകള 46

5 മഹമദ അബൽ സതാർ പി.പി മകന 42

6 ൈഹദസ. പി.പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അബള ഇലനാടിൽ ഭരതാവ 51

2 മഹമദ അൽഫാസ കരികാംെതാടി മകന 27

3 ആഫിയ മകള 26

4 മഹമദ അസഹറദീൻ. ഐ.എൻ മകന 24

5 അഫൽ. ഇ മകന 20

30th November 2021Revenue Department14795
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 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/5641/2021-E1 23-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി, കിഴകിൽ ഹൗസ,  പയനാട പി.ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിഹാബദീൻ കരികൾ  േബാധിപിച അേപക   പയനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2012 -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത പതികധികാരി ഭാര് 55

2 വിഷ. വി മകന 26

3 വിേവക. വി മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 53

2 ഷിഹാബദീൻ കരികൾ മകന 38

3 അൻവർ സാദിഖ. െക മകന 35

4 റഫഖാന. െക മകള 26

5 റഷീദ െഷറി. െക മകള 23
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKERD/5653/2021-E1 23-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   എടവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കലിങൽ അബബകർ,   കലിങൽ

ഹൗസ, എടവണ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടവണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ റഷീദ  , , േബാധിപിച അേപക   എടവണ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

11-2017  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/5652/2021-E1 23-11-2021
 
  ഏറനാട  താലകില    എളങര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വീരാൻ  കടി  ,   െവളകാട്

കാഞിരതിങൽ ഹൗസ , മഞപറ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബാസ, േബാധിപിച അേപക   എളങര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-02-1994  -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 സഫിയ ഭാര് 75

2 മഹമദ റഷീദ മകന 60

3 മഹമദ ഇഖബാൽ മകന 56

4 മൻസർ അബബകർ മകന 52

5 ബഷറത് ബീഗം. െക മകള 51

6 ഫിേറാസ ബാബ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി.െക പാതമ ഭാര് 70

2 അബാസ മകന 53

3 അയിഷാബി. വി.െക മകള 51

4 അബൽ  നാസർ. വി.െക മകന 48
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നമര:TLKERD/5699/2021-E1 25-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   അരീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയരാഘവൻ. പി  , ശീനിലയം

ഹൗസ    ,  െചമകാടർ  പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരീേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന. പി .എം  , േബാധിപിച അേപക

അരീേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2020  -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/5700/2021-E1 25-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   അരീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാറികടി, െകാടപതർ പറമ്

ഹൗസ   ,  അരീേകാട  പി.ഒ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരീേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന പവീൺകമാർ. െക  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2019  -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/5686/2021-E1 25-11-2021
 

5 യനസ അലി. വി.െക മകന 47

6 സകീന മകള 44

7 ൈഷമാബി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പടിഞാെറ ചാകാറിൽ കമല മാതാവ 87

2 ബിന. പി .എം ഭാര് 50

3 കീർതന വിജയൻ മകള 28

4 കാവ് വിജയൻ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി. െക മകള 50

2 സാവിതി. െക മകള 48

3 പഷ. െക.െക മകള 45

4 പവീൺകമാർ. െക മകന 36

5 പജിത. െക മകള 33
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 ഏറനാട താലകില   അരീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ േതാടതിൽ,   േതാടതി

ൽ ഹൗസ  ,  അരീേകാട  പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരീേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹറ. ടി  , േബാധിപിച അേപക

അരീേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2019  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/5689/2021-E1 25-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകര കറപ് . എൻ ,  അംബികാ ഭവ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മകാമി അമ  ,  േബാധിപിച അേപക

മലപറം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2020  -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. 

 
നമര:TLKERD/5724/2021-E1 26-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. രവീനനാഥൻ,   പാചത് ഹൗസ

, മണപറമ്  പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രഞിത് അമർനാഥ. പി,  േബാധിപിച അേപക   മലപറം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-12-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ. ടി ഭാര് 44

2 ആയിശ മർഷിദ മകള 25

3 റസാൻ െഷറിൻ മകള 18

4 മഹമദ റയാൻ. ടി മകന 06

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മകാമി അമ ഭാര് 81

2 ഗീതാബായ.പി മകള 58

3 ഹരികമാർ. പി മകള 53

4 ദീപ (മരിച മകെന) ഭാര് 49

5 ബിേജായ ശശികമാർ (മരിച മകെന) മകന 25

6 അകയ ശശികമാർ   (മരിച മകെന) മകന 22
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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:TLKERD/5701/2021-E1 26-11-2021
 
  ഏറനാട  താലകില   െചമേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഭദ.  െക.െക,     കിഴേക

െകാരമയിൽ ഹൗസ , െചമേശരി പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമേശരി വിേലജില   പേരതയെട മരണെപട സേഹാദരെന ഭാര് അജിത.

എൻ.ടി  ,   േബാധിപിച അേപക   െചമേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2020 -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത കമാരി. എൻ.പി ഭാര് 50

2 രഞിത് അമർനാഥ. പി മകന 32

3 ശീനാഥ. പി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത. എൻ.ടി  (മരണെപട സേഹാദരെന) ഭാര് 54

2 ധന് (മരണെപട സേഹാദരെന) മകള 35

3 ൈഷജ. െക  (മരണെപട സേഹാദരെന) മകന 34

4 നിധീഷ. െക (മരണെപട സേഹാദരെന) മകന 32

5 നീത (മരണെപട സേഹാദരെന) മകള 29

6 നിധിൻ (മരണെപട സേഹാദരെന) മകന 26
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