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NOTICE

 
നമര:TLKERD/5960/2021-E1 08-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. േഗാപാലൻ,   െപാേറകാട് ഹൗസ,

കരവമം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാർവതി,  േബാധിപിച അേപക   നറകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2021 -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. 

 
നമര:TLKERD/6049/2021-E1 14-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   അരീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വീരാൻകടി െചങണ,   േചാലയി

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരീേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ െചങണ  ,  േബാധിപിച

അേപക   അരീേകാട 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി ഭാര് 72

2 ൈവേദഹി െപാറകാട് മകള 53

3 സജീവ കമാർ മകന 52

4 സേരനൻ െപാറകാട് മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദിയമ. എം.െക ഭാര് 85

2 പാതമ കടി െചങണ മകള 63

3 ആയിഷ കടി. സി മകള 61

4 മഹമദ െചങണ മകന 61

5 ബിയാതടി. പി.െക മകള 58

6 ആമിന. സി മകള 57

7 കദീജ. സി മകള 53
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നമര:TLKERD/6035/2021-E1 14-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െചമേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ കടി ഹാജി,  േതാരൻ ഹൗസ

, െചമേശരി പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചമേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ അസീസ,  േബാധിപിച അേപക   െചമേശരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   03-11-2018 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/5994/2021-E1 14-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള. ഇ,   എളേയാടത് ഹൗസ,

കരവമം െവസ് പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ റഫീക   , േബാധിപിച അേപക   നറകര വിേലജ

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

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. 

8 അബൽ റഹിമാൻ മകന 51

9 െമായതീൻ കടി െചങണ മകന 50

10 ൈമമനത്. സി മകള 48

11 ജമീല. സി മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമകടി മകള 64

2 ൈസനബ മകള 61

3 സൈബദ മകള 53

4 ഇബാഹിം േതാരൻ മകന 52

5 ജമീല മകള 50

6 അബ നാസർ മകന 46

7 അബൽ അസീസ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആസ്. ഇ ഭാര് 52

2 മഹമദ റഫീക മകന 36

3 റഹമാൻ ശരീഫ. ഇ മകന 34

4 സഫറാബി മകള 32
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നമര:TLKERD/5883/2021-E1 14-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   േമലമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാഴിേശരി ഭാസരൻ,    േകാഴിേശരി

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

സർടിഫികറിനായി   േമലമറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമണി. െക  , േബാധിപിച അേപക   േമലമറി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

06-2020 -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/5649/2021-E1 14-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െവടികാടിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. വീരാൻ,   കടായി ഹൗസ,

പാണികാട പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവടികാടിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിഷ   , േബാധിപിച അേപക   െവടികാടിരി വിേലജ

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

11-1990 -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/5991/2021-E1 15-12-2021

5 സഹലാബി. ഇ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി. െക ഭാര് 51

2 രമ്. െക മകള 35

3 രശി മകള 34

4 രേമഷ. െക മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 64

2 റഷീദ മകന 47

3 മജീബ മകന 43

4 മജീദ മകന 41

5 സാജിദ മകള 33

6 പാതമകടി മാതാവ 10/04/1995-
ന

മരണെപട
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 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാർ. സി,  െചരപറമിൽ ഹൗസ

, മണപറമ് പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീജ. വി.എം   , േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ

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

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/6037/2021-E1 15-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ ഹാജി. യ.പി,   ഉരണിയൻ പറമന

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

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബസലാം ഹംസ   , േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

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/6039/2021-E1 15-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. രാമചനൻ നായർ,   മീമാട് ജാന

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിവപസാദ േകളം കമരത്   , േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലം. സി മാതാവ 80

2 ഷീജ. വി.എം ഭാര് 47

3 അകയ. സി മകന 21

4 ആര് സേരഷ മകള 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 65

2 അബസലാം ഹംസ മകന 54

3 യസഫ ഉരണിയൻ പറമിൽ മകന 49

4 മഹമദ മസതഫ. യ.പി മകന 47

5 ഇസായിൽ മകന 44

6 മഹമദ റഷീദ. യ.പി മകന 42

7 ഫായിസ. യ.പി മകള 34
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അേപക   മലപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2020 -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:TLKERD/6050/2021-E1 15-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.െക രവീനൻ,      സ്സതി ഹൗസ,

മേഞരി പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പീന. വി   , േബാധിപിച അേപക   മേഞരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-04-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി അമ ഭാര് 76

2 ശിവപസാദ േകളം കമരത് മകന 56

3 പവീൺ. െക മകന 50

4 ശ്ാം പഭാത മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകികടി. എം മാതാവ 79

2 പീന. വി ഭാര് 50

3 റിനി. പി.െക മകള 25
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKERD/6051/2021-E1 15-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പലപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർ ഹാജി ,  തളിയാരിൽ  ഹൗസ

, തപനചി പി.ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലപറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ, േബാധിപിച അേപക   പലപറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2021 -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. 

 
നമര:TLKERD/6032/2021-E1 16-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പേകാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ,   േചാലയിൽ ഹൗസ

, പേകാടർ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേകാടര വിേലജില    മകന ഹാരിസ േചാലയിൽ   , േബാധിപിച അേപക   പേകാടര വിേലജ

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

10-2020 -ല മരണെപടതായം  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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 താചമ മാതാവ 92

2 പാതമ ഭാര് 54

3 മഹമദ മകന 38

4 ൈറഹാനത് മകള 33

5 ൈഖറനീസ മകള 31

6 മസമിൽ മകന 23

7 ഫാരിസ. ടി മകന 19

8 നിജാബ. ടി മകന 17

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബൽ ജലീൽ. സി മകന 49

2 ൈസഫനീസ മകള 47

3 മഹമദ സാലി മകന 46

4 ഹാരിസ േചാലയിൽ മകന 44
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നമര:TLKERD/6030/2021-E1 16-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   അരീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബളകടി. എം.ടി,   മലയിൽെതാട

ി ഹൗസ, അരീേകാട പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരീേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിഷാബദീൻ. എം.ടി  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2020 -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/6042/2021-E1 16-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   അരീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആചകടി,    പടിയൻ േമെലെതാടി

 ഹൗസ, െചമകാടർ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരീേകാട വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ കഞൻ. പി  , േബാധിപിച അേപക

അരീേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2020 -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. 

5 സകീന െതാണികൽ മകള 43

6 ഷാഹിദ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകീന ഭാര് 65

2 റിഷാബദീൻ. എം.ടി മകന 46

3 സബീർ മകന 41

4 ജാസിർ മകന 39

5 റബീസ. എം.ടി മകന 36

6 റഹീസ മകന 34

7 റഷ. എം.ടി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പടിയൻ അയപൻ സേഹാദരൻ 72

2 കഷൻ പടിയൻ സേഹാദരൻ 60

3 അപ സേഹാദരൻ 53

4 കഞൻ. പി സേഹാദരൻ 50

5 േകാരകടി പടിയൻ സേഹാദരൻ 47

6 അജിത സേഹാദരി 44
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നമര:TLKERD/6026/2021-E1 16-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   എളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസതമാധവൻ. എം,   സേരാജ നിവാസ

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

സർടിഫികറിനായി   എളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സതീേദവി. എം   , േബാധിപിച അേപക   എളങര വിേലജ

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

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:TLKERD/6053/2021-E1 16-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   കാരകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമനാഥൻ കാേരാത് ,  കാേരാത

് ഹൗസ, കാരകന് പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരകന് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ചിന കാേരാത്   , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -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/6052/2021-E1 16-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   തകലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ.വി പാറകടി വാരസ്ാർ,

നടവത് വാരിയം ഹൗസ,  തകലേങാട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

7 ബിന അനനിരവൾ 41

8 പടിയൻ ജയൻ അനനിരവൻ 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സതീേദവി. എം ഭാര് 61

2 അഭിലാഷ മതവീടിൽ മകന 32

3 ആഷ. എം മകള 30

4 അജിത് മതവീടിൽ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിശാലാകി ഭാര് 56

2 ചിഞ. െക മകള 39

3 ചിന കാേരാത് മകള 34

4 െക. ചിന മകള 31
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകലേങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന എൻ.വി രാധാകഷൻ   , േബാധിപിച

അേപക   തകലേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021 -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/6002/2021-E1 16-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നളിനി. പി.െക,   പതിയകനത് ഹൗസ,

മലപറം പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ. പി.െക   , േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

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. 

 
നമര:TLKERD/6006/2021-E1 16-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   ആനകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമണി, േതാടതിൽ ഹൗസ,

ആനകയം പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനകയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കദീജ. ടി  , േബാധിപിച അേപക   ആനകയം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

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

േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൻ.വി രാധാകഷൻ മകന 57

2 രവികമാർ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ. പി.െക മകന 58

2 സമ. പി.െക മകള 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ മാതാവ 80

2 കദീജ. ടി ഭാര് 55
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നമര:TLKERD/6007/2021-E1 16-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   ആനകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ. സി,   െചമമൽ ഹൗസ

, പാപിനിപാറ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനകയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി, , േബാധിപിച അേപക   ആനകയം വിേലജ

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

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. 

 

3 ജൈബരിയ മകള 34

4 ജംഷീർ. ടി മകന 31

5 ജൈനദ. ടി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 54

2 ൈബജ. സി മകന 36

3 ദിവ് മകള 33

4 ധന്. സി മകള 30
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NOTICE

 
നമര:ഇ1-5955/2021 08-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില  എളങര വിേലജില എളങർ പി ഒ തലേകാട്പറത് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

മഹമദ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന അനീസ ടി പി  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-10-2021-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. 

 
നമര:ഇ1-5956/2021 08-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   എളങര വിേലജില എളങർ പി ഒ തലേകാട്പറത് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി

പി ഹസൻകടി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന അബൽ ഹകീം ടി പി  േബാധിപിച അേപക  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-06-2004-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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ ഭാര് 55

2 അനീസ ടി പി മകന 40

3 റഷീദ ടി പി മകള 38

4 ബഷറ ടി പി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ പളകൽ ഭാര് 73

2 അബൽ ഹകീം ടി പി മകന 54

3 ഷാജഹാൻ ടി പി മകന 52

4 മജീബ റഹാൻ ടി പി മകന 51

5 ൈസഫദീൻ ടി പി മകന 47

6 സഫീറ മകള 40

7 ഷഹീദ േമാൾ ടി പി മകള 38

8 പാതടി ഉമ (14-1-2013-ന മരണെപട) മാതാവ -
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKERD/6008/2021-E1 16-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   ആനകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബസമദ, േതാണികടവത് ഹൗസ

, ഇരമഴി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനകയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ , േബാധിപിച അേപക   ആനകയം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

04-2019 -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/6012/2021-E1 16-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസൻ. എം, മാെനാടി ഹൗസ,

മലപറം പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹരീഷ. എം    , േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിരിയമ. ടി.െക സേഹാദരി 72

2 ഫാതിമ സേഹാദരി 69

3 റഖിയ സേഹാദരി 66

4 സഫിയ േതാണികടവത് സേഹാദരി 59

5 റംല സേഹാദരി 56

6 സൈബദ ഭാര് 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി. െക ഭാര് 57

2 ഹരീഷ. എം മകന 38

3 ഹർഷ. എം മകള 35

4 ഹനീഷ. എം മകന 30
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നമര:TLKERD/6017/2021-E1 16-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െചമേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാണികടി. പി,   ദ്ാരാവതി ഹൗസ,

െചമേശരി പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചമേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകന മധസദനൻ. പി , േബാധിപിച അേപക   െചമേശരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   16-05-2021 -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. 

 
നമര:TLKERD/6059/2021-E1 17-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. േദവകി അമ,    മണപാട് ഹൗസ,

മേഞരി പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതയെട മകന എം. വിജയൻ, േബാധിപിച അേപക   മേഞരി വിേലജ

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

01-2016 -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/5619/2021-E1 17-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനന. െക.എ,    വിേലാടി ഹൗസ, അപ

് ഹിൽ പി.ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ. വി    , േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ

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

08-2014 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാസകരൻ. പി മകന 61

2 പെതാടിയിൽ പസനകമാരി മകള 59

3 മധസദനൻ. പി മകന 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകമാരൻ.എം മകന 66

2 എം. വിജയൻ മകന 60
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േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/6057/2021-E1 17-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െപരകമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അർഷക, നാലകത് ഹൗസ, എടവണ

ണ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരകമണ വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ മഹമദ മസഫ നാലകത്    , േബാധിപിച അേപക

െപരകമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021 -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. 

 
നമര:TLKERD/6063/2021-E1 17-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െപരകമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടങി, േചാലാറ ഹൗസ, ചാതല

്ലർ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരകമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയൻ. സി   , േബാധിപിച അേപക   െപരകമണ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   17-04-2021 -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. 

 
നമര:TLKERD/6062/2021-E1 17-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ. വി മകന 50

2 വിേനാദ. വി മകന 48

3 പേമാദ. വി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ മസഫ നാലകത് പിതാവ 51

2 നസീറ. ടി.െക മാതാവ 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന. സി മകള 41

2 വിജയൻ. സി മകന 40

3 സിന മകള 34
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 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ.പി ദാകായണി അമ,    കപൂരെതാട

ി ഹൗസ, മണപറമ് പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതയെട മകന കഷകമാർ. ഇ.പി , േബാധിപിച അേപക

മലപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2010 -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/6058/2021-E1 18-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. േവലായധൻ,   മണപാട് ഹൗസ,

മേഞരി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന എം. വിജയൻ   , േബാധിപിച അേപക   മേഞരി വിേലജ

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

05-2015 -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/6054/2021-E1 18-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   എടവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ നായർ േചലാട്,   ശീനിലയം

ഹൗസ, എരഞിേകാട പി. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടവണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമലം. എ   , േബാധിപിച അേപക

എടവണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാർ. ഇ.പി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകമാരൻ.എം മകന 66

2 എം. വിജയൻ മകന 60

3 െക. േദവകി അമ ഭാര് 05/01/2016-
ന

മരണെപട
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/6038/2021-E1 18-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ. എൻ,   നാലകത് ഹൗസ,

ഡൗൺഹിൽ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകള സാജിദ , േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2021 -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. 

 
നമര:TLKERD/6040/2021-E1 18-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ, േചാലകൽ ഹൗസ

, മണപറമ് പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിജിത്. സി , േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കമലം. എ ഭാര് 74

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹാജറമ തരിേപാടിൽ ഭാര് 71

2 സാലിം നാലകത് മകന 57

3 അസ മകള 52

4 സാജിദ മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 54

2 ഷിജ. സി മകന 37

3 ഷീന. സി മകള 30

4 ഷിജിത്. സി മകന 26
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKERD/6034/2021-E1 18-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ, കരിമടികൽ ഹൗസ

, പലേഞരി പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മജീദ. െക   , േബാധിപിച അേപക   മേഞരി വിേലജ

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

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:TLKERD/6033/2021-E1 18-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െചമേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ. എം,   മാനീരിപറമിൽ

ഹൗസ, െചമേശരി പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നാരായണൻ മാനീരിപറമിൽ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 68

2 ജമീല മകള 49

3 മസതഫ മകന 44

4 റഖിയ മകള 43

5 റസാഖ. െക മകന 41

6 മജീദ. െക മകന 40

7 ശിഹാബദീൻ മകന 36

8 ഷറഫദീൻ മകന 34

9 ഹസീന. െക മകള 32

10 ഫൗസിയ. െക.പി മകള 28

11 ഫസീല. െക മകള 26
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നമര:TLKERD/6015/2021-E1 18-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   ആനകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ, േതാരപ ഹൗസ, ഇരമഴി

പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനകയം വിേലജില   പേരതയെട മകന സിദീഖ അലി. ടി , േബാധിപിച അേപക   ആനകയം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   18-05-2021 -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. 

 
നമര:TLKERD/6019/2021-E1 18-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   ആനകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ, േമേലതിൽ ഹൗസ,

ഇരമഴി പി.ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനകയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷപലത. സി.എം   , േബാധിപിച അേപക   ആനകയം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   06-04-2021 -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി  (രണാം) ഭാര് 50

2 ലീല മകള 54

3 നാരായണൻ മാനീരിപറമിൽ മകന 51

4 മേനാജ കമാർ. എം മകന 46

5 വിേനാദ മകന 43

6 സേമാദ മാനീരിപറമിൽ മകന 40

7 സേരഷ മകന 38

8 സധീഷ മാനീരിപറമിൽ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിദീഖ അലി. ടി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷപലത. സി.എം ഭാര് 51

2 േഗാപിക േഗാവിന്. എം മകള 27

3 ഹീരാ േഗാവിന്. എം മകള 24

4 േമഘന േഗാവിന്. എം മകള 22
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നമര:TLKERD/6085/2021-E1 18-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരവി,  ഈർമൻ കന് ഹൗസ, പയനാട

പി.ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനരൻ. ഇ.െക    , േബാധിപിച അേപക   പയനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   18-06-1991 -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. 

 
നമര:TLKERD/6086/2021-E1 18-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െവടികാടിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരിയാരത് രാമൻ,    പരിയാരത്

ഹൗസ, പാണികാട പി.ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവടികാടിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നീർച. വി.പി  , േബാധിപിച അേപക

െവടികാടിരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-1983 -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/5545/2021-E1 18-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പലപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി അമ. സി.പി ,   നനനം ഹൗസ

, പൽപറ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പലപറ വിേലജില   പേരതയെട മകള തങമണി. പി   , േബാധിപിച അേപക   പലപറ വിേലജ

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

04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനരൻ. ഇ.െക മകന 53

2 ശീേദവി മകള 26/11/2015-
ന

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നീർച. വി.പി മകന 66

2 മണി. പി ഭാര് 06/04/2003-
ന

മരണെപട
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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/5958/2021-E1 18-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that SUHRA , Pookkottur 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 AZEEZ. A ,ALLIYANBULAN HOWSE, POOKKOTTUR P.O who expired on 08-08-2021 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 AZEEZ. A. 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. 

 
SCHEDULE

 
നമര:TLKERD/6103/2021-E1 18-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ പതലത് ,   പതലത് ഹൗസ

, നറകര പി.ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹവാ ഉമ    , േബാധിപിച അേപക   നറകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പഷപലത. ഒ മകള 58

2 അജയകമാർ. ഒ മകന 56

3 തങമണി. പി മകള 49

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

1 SUHRA Wife 46

2 THASNI. A Daughter 26

3 HISANA. A Daughter 22

4 ZIYA MARIYAM Daughter 10

5 KADEEJA HAMZA Sister 66

6 MOITHEEN Brother 63

7 FATHIMA ALYAN PILAN Sister 61

8 ASYA Sister 60

9 AMINA Sister 59

10 HAMZA Brother 55
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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/6101/2021-E1 18-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   ഊരങാടിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹബബ എടേശരി,    എടേശരി

ഹൗസ, ഊർങാടിരി പി.ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഊരങാടിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൗബാനത്. പി    , േബാധിപിച

അേപക   ഊരങാടിരി 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹവാ ഉമ ഭാര് 48

2 റിസവാന മകള 32

3 േറാസന. പി മകള 26

4 ദിൽന. പി മകള 16

5 നഹാന. പി മകള 13

6 പാതമ സേഹാദരി 75

7 അബള. പി സേഹാദരൻ 74

8 ആസ് സേഹാദരി 61

9 ഹംസ. പി സേഹാദരൻ 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ. പി മാതാവ 71

2 സൗബാനത്. പി ഭാര് 39

3 ഷഹദ. ഇ മകന 20

4 ഷഹദിയ. ഇ മകള 20

5 േബബി സിനാന. ഇ മകള 18

6 മഹമദ സിദാൻ. ഇ മകന 15

7 റബ ഫാതിമ. ഇ മകള 09
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