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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
:ഇ 1 -4428 / 2021 15-09-2021
 
  ഏറനാട താലകില   െപരകമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ , െപരകമണ പി ഒ

,കാഞിരാല വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െപരകമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഹമദ ആസിഫ െക ,  ,  േബാധിപിച അേപക

െപരകമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 മർഖൻ ഭാര് 67

2 അബൽ മേനാജ മകന 46

3 മഷതാഖ അഹമദ െക മകന 43

4 അഹമദ ആസിഫ െക മകന 42

5 അഹമദ നൈബൽ െക മകന 37

6 അഹമദ\നിഷാദ െക മകന 33
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
:ഇ 1-4335/2021 25-09-2021
 
 ഏറനാട താലകില   അരീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ കടി േചായകാട  ഉഗപരം പ

ി ഒ േചായകാട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരീേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബറഹീം േചായകാട ,  ,  േബാധിപിച അേപക

അരീേകാട  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റകിയ ഭാര് 54

2 സിദീഖ േചായകാട മകന 39

3 ആയിഷത് സഫറ മകള 37

4 അബറഹിമാൻ മകന 34

5 അബറഹീം േചായകാട മകന 31

6 ഫാതിമത് താഹിറ സി െക മകള 25
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
:ഇ1-4693/ 2021 06-10-2021
 
  ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലൻ എം പി   കരവമം പി  ഒ

മീതൽപറമ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേലാജന എം പി , , േബാധിപിച അേപക   നറകര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാജന എം പി ഭാര് 46

2 േദവാനന് എം പി മകന 8

3 ധ്ാൻ കഷ എം പി മകന 2
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
:ഇ1-4653/2021 25-09-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാവതി അമ  മലപറം പി ഒ ഹീര വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മരളീധരൻ െക എം ,  ,  േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-1999 -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. 

 
:ഇ1-4650/2021 25-09-2021
 
  ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷ പണികർ  മലപറം പി  ഒ

മണിൽെതാടി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിന പി , , േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2009 -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 രാമനാഥൻ െക മകന 73

2 വൽസല  െക മകള 69

3 മരളീധരൻ െക എം മകന 66

4 േരണക െക എം മകള 64

5 ഉഷ െക എം മകന 61

6 ശീനാേഗഷ െക എം മകന 59

7 ശീഹരി എ വി (മരണെപട മകെൻറ മകൻ ) പൗതൻ 36

8 എ വി ശീരാഗ േമേനാൻ (ടി ടി ) പൗതൻ 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന പി ഭാര് 81

2 ഇന പി മകള 58

3 ബിന പി മകള 56

4 സിന പി മകള 52
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ C2˛513/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 29.

29˛6˛2021˛mw Xob-Xn -bnse tIcfm Kk-‰ v  \º¿ 26 -˛¬ (hmeyw 10, ]m¿´ v III)
I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`m-KØn¬  t]Pv \º¿ 61˛¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb

C.2˛513/2021 \º¿ ]c-ky-Øn¬ A\-¥-cm-h-Im-in-I-fmbn {Ia-s∏-Sp-Øn-b-Xn¬ {Ia-\-º¿ 6 apX¬

19 hsc-bp-≈-hsc Hgn-hm-°n-s°m-≠pw {Ia-\-º¿ 6˛m-a-Xmbn 23-˛4-˛2020-˛\v ac-W-s∏´ ]tc-Xs‚

amXmhv Bky, ]n. F∂-hsc A\-¥-cm -h -Im -in -bmbn Dƒs∏ -Sp -Øn -s°m≠pw ]ckyw

Xncp-Øn-hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ C2˛463/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 25.

22˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 25-˛¬ (hmeyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 4666˛¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb C.2˛463/2021 \º¿

]c-ky-Øn¬ A\-¥-cm-h-Im-in-I-fmbn {Ia-s∏-Sp-Øn-b-Xn¬ {Ia-\-º¿ 1, 2 F∂n-hsc Hgn-hm-°n

Xncp-Øn-hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ C2˛476/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 25.

22˛6˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcfm Kk-‰v \º¿ 25-˛¬ (hmeyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 4667˛¬ {]kn-≤ -s∏-Sp -Ønb C.2˛476/2021

\º¿ ]c-ky-Øn¬ A\-¥-cm-h-Im-in -I-fmbn {Ia-s∏-Sp -Øn-b-Xn¬ {Ia-\-º¿ 1, 2 F∂n-hsc

Hgn-hm-°n Xncp-Øn-hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

(4)

\º¿ C1˛1426/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 29.

3˛8˛2021˛mw Xob-Xn -bnse tIcfm Kk-‰ v  \º¿ 31 -˛¬ (hmeyw 10, ]m¿´ v III)-¬
I-Ωo -j -W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 5973 -˛¬ C 1˛1426/2021 \º¿

]c-ky-Øn¬ A\-¥-cm -h -Im -in -I -fmbn {Ia -s∏ -Sp -Øn -b-Xn¬ {Ia\º¿ 4 ‘Sreekumar,  K.’
F∂Xv ‘Sreekumar, K.P.’ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

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