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NOTICE

 
നമര:ഇ1 -4909 / 2021 13-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പേകാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ എ എം  വളവമം പി ഒ

,തിയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേകാടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജി , , േബാധിപിച അേപക   പേകാടര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഇ 1-4888 / 2021 13-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  അണികാടിൽ വീടിൽ ,കരവമം

പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇബാഹിം ,  ,  േബാധിപിച അേപക   നറകര 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജി ഭാര് 42

2 അഞന എ എം മകള 23

3 അഭിനവ എ എം മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് ഭാര് 64

2 സാഹിദ മകള 46

3 െമായതീൻകടി മകന 42

4 ഫാതിമ നസ രി മകള 36

5 ഇബാഹിം എ മകന 34

6 മഹമദ ആരിഫ എ െക മകന 29
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നമര:ഇ1-4889 /2021 13-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   എടവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീകമാർ തണതിൽ  പതപിരിയം പി

ഒ ,പലനാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടവണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സ്പന രാംദാസ , , േബാധിപിച അേപക   എടവണ വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഇ2 -1385 /2021 13-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പാണികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ  പാണികാട പി ഒ

,കലൻകനൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആയിഷ , , േബാധിപിച അേപക   പാണികാട വിേലജ

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

07-1996  -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:ഇ1 -4337/ 2021 13-10-2021
 
  ഏറനാട  താലകില   ആനകയം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേപാകർ വാരിയത്

പാപിനിപാറ പി ഒ വാരിയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനകയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബൈഷർ വി , , േബാധിപിച അേപക

ആനകയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകികടി പി അമ 71

2 സ്പന രാംദാസ ഭാര് 43

3 സംവത തണതിൽ മകള 15

4 സൗരവ ടി മകന 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാത മകള 74

2 ആയിഷ മകള 49
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഇ1-4958 /2021 15-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   കീഴപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക അനിൽകമാർ  വാലിലാപഴ പി ഒ

,പാലതിങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സബിത െക , , േബാധിപിച അേപക   കീഴപറമ് വിേലജ

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

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. 

 
നമര:ഇ1 -4934 / 2021 15-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   എടവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ  എടവണ പി ഒ ,മാലങാടൻ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടവണ വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈസനബ പറമൻ , , േബാധിപിച അേപക   എടവണ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-07-2003  -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 അബൽ കരീം വി മകന 52

2 അബൽ ജബാർ വാരിയത് മകന 48

3 അബൽ ജലീൽ വി മകന 44

4 നസീറ വാരിയത് മകള 41

5 ബൈഷർ വി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബിത ഭാര് 40

2 ദീകിത കഷ െക മകന 10

3 ദിയ കഷ െക മകള 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ എം മകള 85

2 ആസ് എം മകള 81

3 അഹമദ കടി എം മകന 78
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4 ആമിന മകള 75

5 ഖദീജ മകള 73

6 ൈസനബ പറമൻ മകള 71

7 സൗദ മാലങാടൻ മകള 70

8 ജമീല റസാക് മകള 68
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഇ1 -4338/ 2021 15-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പലപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറെതാടി ചളകാടിൽ അയപൻ

പൽപറ പി  ഒ ,കകാടമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലപറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഭാഷ സി , , േബാധിപിച അേപക

പലപറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2004  -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:ഇ1-4902 / 2021 16-10-2021
 
  ഏറനാട താലകില   അരീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റിനിൽ െക  അരീേകാട പി ഒ

,സാളിഗാം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരീേകാട വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ റിൻസ െക , , േബാധിപിച അേപക   അരീേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-07-2021  -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:ഇ2 -1209/ 2021 16-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 70

2 സബാഷ സി മകന 50

3 ജിേതഷ സി മകന 47

4 ജേയഷ സി മകന 45

5 രാേജഷ ചളകാടിൽ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീന കപാട് സേഹാദരി 41

2 റിൻസ െക സേഹാദരൻ 40
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 ഏറനാട താലകിലഅരീേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാറകടി  ഉഗപരം പി ഒ ,െകാളങര

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരീേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ശശിധരൻ െക വി , , േബാധിപിച അേപക   അരീേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-10-2014  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഇ1 -4971 / 2021 16-10-2021
 
  ഏറനാട താലകില   എടവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമീനകടി  ടി  പി   എടവണ പി  ഒ

,എരഞികൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടവണ വിേലജില   പേരതയെട മകന നജീബ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   എടവണ വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഇ2 -978 / 2021 12-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരാഹിണി െക വി മകള 66

2 ദാകായണി െക വി മകള 60

3 േമാഹനദാസൻ മകന 59

4 സനീതി െകാളങര വീടിൽ മകള 55

5 ശശിധരൻ െക വി മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ ഭരതാവ 80

2 സൈബദ ഇ മകള 63

3 സഫിയ മകള 60

4 മഹമദ അൻവർ ഇ മകന 58

5 നജീബ മകന 54

6 അബൽ മനാഫ മകന 47

7 ൈഫസൽ എരഞികൽ മകന 45

8 ഹസർ ഇ മകന 43

9 ഷിഫ ഇ മകള 41

10 േബബി സജന ഇ മകള 35
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 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ  മേഞരി പി ഒ ,പനിരതി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മേഞരി വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൽ റഹീം , , േബാധിപിച അേപക   മേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-11-2019  -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:ഇ2-12079/ 2021 12-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െവടികാടിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാതമ സി ടി  വളവങാട

സൗത് പി  ഒ ,പനകാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവടികാടിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ റസാഖ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2019  -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 ൈസനദീൻ പി മകന 47

2 അബൽ റഹീം മകന 40

3 ശറഫദീൻ മകന 36

4 സബന പി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന പി മകള 66

2 ഖദീജ പി െക മകള 63

3 ഫാതിമ മകള 62

4 അബൽ റസാഖ മകന 56

5 ൈഹദർസ പി മകന 53

6 അബനാസർ പനകാടൻ മകന 51
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഇ2-1390/2020  23-09-2021
 
  ഏറനാട താലകില   കീഴപറമ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റസീന പി  പി   കീഴപറമ്  പി  ഒ,

പളിപറമൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീഴപറമ് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി പി മഹമദ  േബാധിപിച അേപക   കീഴപറമ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    31-10-2020  -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:ഇ1 -4664/2021 28-09-2021
 
 ഏറനാട താലകില എളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഉമർ എം  മഞപറ പി ഒ,മരനൻ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എളങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ നാസർ  േബാധിപിച അേപക   എളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2020  -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:ഇ1-4941/2021 12-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കടി രായിൻ ഹാജി പടർകടവത് പഴമൽ പി താ വ 73

2 പാതമ പി െക മാ താ വ 68

3 പി പി മഹമദ ഭരതാവ 57

4 റിജാസ പി പി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ് ഭാര് 69

2 മരനൻ മഹമദ മകന 49

3 അബൾ നാസർ മകന 47

4 സകീന മകള 41

16th November 2021Revenue Department12511
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 ഏറനാട താലകില   പയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ  പയനാട പി ഒ, പഴികത് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ അനീസ േബാധിപിച അേപക   പയനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-11-2019  -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. 

 
നമര:ഇ2-4727/2020 08-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   കീഴപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ആസിഫ െക ടി  കീഴപറമബ പ

ി  ഒ,  മലയിൽെതാടി   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആരിഫ േബാധിപിച അേപക   കീഴപറമ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-11-2019  -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. 

 
നമര:ഇ1-4942/2021 12-10-2021
 
  ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക ലകികടി  കരവമം പി ഒ,

െവളേത  െതാടി  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമകൽസ ഭാര് 59

2 മഹമദ അനീസ മകന 41

3 അബൽ നിസാർ പി മകന 39

4 ആയിഷ സമീറ മകള 37

5 ആയിഷ സനീറ മകള 35

6 മഹമദ നിയാസ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിനകടി മലയിൽ െതാടി മാ താ വ 69

2 ആരിഫ ഭാര് 42

3 അബില റഹമാൻ െക ടി മകള 20

4 അജില െക ടി മകള 16

5 അഫല െക ടി മകള 6

6 സൽഫികർ അലി െക ടി സേഹാദരൻ 47

7 ൈഖറനീസ െക ടി സേഹാദരി 43

8 ശിഹാബദീൻ െക ടി സേഹാദരൻ 40
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാലചനൻ പി േബാധിപിച അേപക

നറകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2019  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാലചനൻ പി മകന 50

2 ജിേതനൻ പി മകന 48

3 ജയശങർ പി മകന 46
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഇ 2 -396/ 2021 16-10-2021
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണികഷൻ പി എം  കരവമം െവസ് പി

ഒ  പതൻമഠതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതിനി വി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക

നറകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി വി ഭാര് 67

2 അജയ പി എം മകന 27
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Malappuram District
 

Ernad Taluk
 

NOTICE
 
 
                                                                 
നമര:ഇ1-4792/2021 12-10-2021
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി കണൻകഴിയൻ  കരവമം പി

ഒ  കണൻകഴിയൻ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഹസൻ േബാധിപിച അേപക   നറകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2018-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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 64

2 അയിഷാബീവി െക െക മകള 51

3 റബീന കണൻകഴിയൻ മകള 48

4 ഹൈസൻ െക െക മകന 46

5 ഹസൻ കണൻകഴിയൻ മകന 46

6 ഷംസദീൻ െക െക മകന 43

7 ശിഹാബദീൻ കണൻകഴിയൻ മകന 42
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿/491/2021-C2. 2021 HIvtSm_¿ 12.

27˛7˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 30-˛¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 5674˛¬ {]kn-≤oI-cn® C2 -˛491/2021 \º¿

]c-ky-Øn¬ A\-¥-cm-h-Im-in-I-fmbn {Ia-s∏-Sp-Øn-b-Xn¬ {Ia\º¿ 4 “dwe ]qgn-°p-Øv-˛52” hbkv

F∂Xv “dwe ]qgn -°p -Øv -˛50” F∂pw ]tc -X -s‚ t]c v “A_vZp -d -“m≥, ]n. F∂Xv

“A_vZp-d-lnam≥, ]n.” F∂pw Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿/963/2020-C2. 2021 am¿®v 23.

29˛6-˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 26-˛¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 4875˛¬ {]kn-≤oI-cn® C2-˛963/2020 \º¿ ]c-ky-Øn¬

A\-¥-cm-h-Im-in-I-fmbn {Ia-s∏-Sp-Øn-b-Xn¬ {Ia\º¿ 2 “dnbmkv C{_mlnw” F∂Xv “dnbmkv

C{_mlnw, sI.” F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿/1577/2021˛C1-. 2021 HIvtSm-_¿ 15.

27˛7˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 30 (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v

em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 5675-˛¬ {]kn-≤oI-cn® C1˛1577/2021- \º¿ ]c-ky-Øn¬

A\-¥-cm -h -Im-in -I -fmbn {Ia -s∏-Sp -Øn -b-Xn¬ {Ia\º¿ 1 “kmPn-X, F≥. sI.” F∂Xv

“kmPn-Z, F≥. sI.” F∂pw {Ia\º¿ 4 “dpssak an¬km-\, sI.” F∂Xv “dpssak an¬lm-\, sI.”
F∂pw Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(4)

\º¿/3400/2021˛C1-. 2021 HIvtSm_¿ 26.

17˛8-˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 33-˛¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq kπn-sa‚dn hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 68˛¬ {]kn-≤oI-cn® C1˛3400/2021 \º¿

]c-ky-Øn¬ {Ia-\-º¿ (1)- {Ia-s∏-Sp-Øn-b-Xn¬ {Ia\º¿ 2 “KoX” Bbn “KoX, Sn.” F∂v

Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

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