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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഇ 1 -5352/ 2021 03-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   അരീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ എം പി  ഉഗപരം പി ഒ

േമേലപരകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അരീേകാട  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന േമാഹനൻ എം  പി  ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

അരീേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2020  -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:ഇ 1 -4978/ 2021 08-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െപരകമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇതീരമ  െപരകമണ പി ഒ തയിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരകമണ വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൾ മജീദ ടി , , േബാധിപിച അേപക   െപരകമണ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-10-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി വി ഭാര് 79

2 സതീേദവി എം പി മകള 59

3 േമാഹനൻ എം പി മകന 56

4 വാസനി എം പി മകള 54

5 പഷജ എം പി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ മജീദ ടി മകന 59

2 ആയിഷ മകള 57

3 നസീറ ടി മകള 52

4 ൈലലാബി ടി മകള 48

5 അസമാബി ടി മകള 47
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നമര:ഇ 1 -5398/ 2021 08-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   കാരകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചകടി  ആമയർ പി ഒ െതേകപറത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാരകന് വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈസതലവി , , േബാധിപിച അേപക   കാരകന് വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ഇ 1 -4380/ 2021 09-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പാണികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയരാഘവ േമേനാൻ ടി  പാണികാട

് പി ഒ കളതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണികാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി , , േബാധിപിച അേപക   പാണികാട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബറഹമാൻ കകണീരി മകന 55

2 ൈസതലവി മകന 54

3 ആസ് മകടൻ മകള 54

4 നഫീസ (രണാം ഭാര്) ഭാര് 50

5 മഹമദലി കകണീരി മകന 47

6 അബൽ സലാം കകണീരി മകന 45

7 സകീർ ഹൈസൻ മകന 43

8 മജീബ റഹാൻ മകന 40

9 സൈബദ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി ഭാര് 61

2 മഞ േമേനാൻ മകള 41

3 ജിജി എം മകള 39
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKERD/5785/2021-E1 29-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െവടികാടിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായ കഴികാടിൽ,   കഴികാടിൽ

ഹൗസ, വളവങാട സൗത് പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവടികാടിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാതമകടി,  േബാധിപിച അേപക

െവടികാടിരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2010  -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/5781/2021-E1 30-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി. പി,   മാനസേരാവരം ഹൗസ,

മലപറം  പി.ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതയെട മകന േവണേഗാപാലൻ. സി, േബാധിപിച അേപക   മലപറം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-09-2021  -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/5823/2021-E1 30-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയമ, കരിമളകത് ഹൗസ, പയനാട

്  പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പയനാട വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ ഹംസ കടിപാറകൽ,  േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമകടി ഭാര് 54

2 മഹമദ ജൈനദ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയരാജൻ. സി മകന 60

2 േവണേഗാപാലൻ. സി മകന 56
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പയനാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2020  -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/5828/2021-E1 30-11-2021
 
  ഏറനാട  താലകില    തകലേങാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   നാരായണൻ.  പി.െക,

പടിഞാെറെകാേലരി  ഹൗസ  തകലേങാട  പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകലേങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന പദീപ കമാർ.

പി.െക  , േബാധിപിച അേപക   തകലേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-02-2019 -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/5833/2021-E1 30-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പേകാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻ. പി,   പാറപറത് ഹൗസ

, പേകാടർ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേകാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാമചനൻ, േബാധിപിച അേപക   പേകാടര വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െമായതീൻ കടി സേഹാദരൻ 75

2 അബബകർ. െക സേഹാദരൻ 74

3 ൈസനബ സേഹാദരി 74

4 ഫാതിമ. െക സേഹാദരി 66

5 ഹംസ കടിപാറകൽ സേഹാദരൻ 64

6 അബളകടി. െക സേഹാദരൻ 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമചനൻ മകന 71

2 രഗമിണി. സി.പി മകള 68

3 പങജാകി മകള 66

4 പടിഞാെറ െകാേലരി ചനിക മകള 64

5 സഭദ മകള 58

6 പദീപ കമാർ. പി.െക മകന 51

7 പതാവതി മകള 28/12/2020-
ന

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/5835/2021-E1 30-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി സകമാരൻ,   മാഞാംകഴിപറമ്

ഹൗസ,  കരവമം  പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ധർമ ഷീല  ,  േബാധിപിച അേപക

നറകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2021  -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:TLKERD/5840/2021-E1 30-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   കാരകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ, കടകാടൻ ഹൗസ,  കാരകന്

പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാരകന് വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൾ മജീദ  , േബാധിപിച അേപക   കാരകന് വിേലജ

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

04-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കാർത്ായനി ഭാര് 61

2 രാമചനൻ മകന 42

3 ഉണി മകന 39

4 നിഷ മകള 35

5 ജിഷ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധർമ ഷീല ഭാര് 58

2 സേഗഷ. െക.പി മകന 35

3 മിഷ. െക.പി മകള 32
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നമര:TLKERD/5843/2021-E1 30-11-2021
 
 ഏറനാട താലകില   കീഴപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ. എം.പി,    പരപിൽ പടികൽ

ഹൗസ,    കീഴപറമ്  പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിേനാദിനി. വി.െക  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ മജീദ മകന 58

2 ഹാതിക. െക മകള 51

3 അബൽ മബാറക് കടകാടൻ മകന 48

4 ഹിദായതള മകന 44

5 ൈറഹാനത് മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദിനി. വി.െക ഭാര് 56

2 വിജീഷ. എം.പി മകന 31

3 വിനീത. എം.പി മകള 28
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKERD/5845/2021-E1 01-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പേകാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫൽഗനൻ. വി.എം,   വിലകമാടതി

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേകാടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മഞള  ,  േബാധിപിച അേപക

പേകാടര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2019  -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:TLKERD/5852/2021-E1 01-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനകടി, മേഞരി പി.ഒ, കാേടങര ഹൗസ

  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സത്േമാഹനൻ. എം  ,  േബാധിപിച അേപക   മേഞരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-08-2001 -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 പാർവതി അമ മാതാവ 75

2 മഞള ഭാര് 43

3 അകയ. വി.എം മകന 19

4 അർചന. വി.എം മകള 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാരകടി. എം മകന 64

2 രാധ മകള 60

3 സഭദ മകള 58

4 സത്േമാഹനൻ. എം മകന 54

5 അമിണി എന ചിലകടി ഭാര് 17/02/2011-
ന

മരണെപട
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നമര:TLKERD/5854/2021-E1 01-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   ആനകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയമ, താണികൽ ഹൗസ, ഇരമഴി

പി.ഒ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനകയം വിേലജില   പേരതയെട മകന അബബകർ, േബാധിപിച അേപക   ആനകയം വിേലജ

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

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:TLKERD/5856/2021-E1 01-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   കീഴപറമ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി ശങരൻ നായർ,   േകാഴിപറ

റ ശീവതം ഹൗസ,  വാലിലാപഴ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴപറമ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പി.ടി ജയലക്മി അമ  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2019  -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/5859/2021-E1 01-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടേശരി അഹമദ കടി ,   കടേശരി

ഹൗസ,  ഡൗൺഹിൽ  പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന കടേശരി മമ, േബാധിപിച അേപക

മലപറം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ മകന 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി.ടി ജയലക്മി അമ ഭാര് 84

2 രാധാകഷൻ. പി.ടി മകന 64

3 നിർമല കമാരി. പി.ടി മകള 61

4 പി.ടി അനിത കമാരി മകള 55
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/5860/2021-E1 01-12-2021
 
  ഏറനാട  താലകില   കാരകന്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  നൗഷാദലി  േകാടിെതാടിക,

േകാടിെതാടിക ഹൗസ, ആമയർ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരകന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സമീർ. െക.ടി   , േബാധിപിച അേപക

കാരകന്  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2020  -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/5861/2021-E1 01-12-2021
 
  ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയമ. െക, കനിയേഞരി ഹൗസ,

കരവമം െവസ് പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉമർ , േബാധിപിച അേപക   നറകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2012 -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 മകന 71

2 കടേശരി മമ മകന 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസമ മാതാവ 72

2 നസീബ ഭാര് 43

3 ഷംന മകള 28

4 സമീർ. െക.ടി മകന 26

5 ഹാരിസ. െക.ടി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ മകള 60

2 അബബകർ. എ.എം മകന 56

3 ഉമർ മകന 53

4 പാതമ കനിയേഞരി മകള 49
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നമര:TLKERD/5864/2021-E1 01-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െവടികാടിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ േകായ, ഏലംകളവൻ ഹൗസ

,  വളവങാട പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവടികാടിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ജിഷാദ  ,  േബാധിപിച അേപക   െവടികാടിരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-01-2021  -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. 

 

5 ആമിന മകള 12/01/2019-
ന

മരണെപട

6 മഹമദ. വി മകന 28/07/2018-
ന

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാസിൻ ഭാര് 46

2 മഹമദ ജിഷാദ മകന 28

3 മഹമദ ജിൽഷാദ. ഇ.െക മകന 19

4 മഹമദ ജിൻഷാദ. ഇ.െക മകന 11
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നമര:ഇ1-5869/2021 02-12-2021
 
  ഏറനാട  താലകില  ഊരങാടിരി  വിേലജില  പവതികൽ  പി  ഒ  െകാടാേകാടൻ  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ മഹമദ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്  താഹിറ   േബാധിപിച അേപക പകാരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-09-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ മാതാവ 66

2 താഹിറ ഭാര് 47

3 െഷറിൻ ഷാന െക െക മകള 24

4 െസനിയ മകള 16

5 മഹമദ യാസീൻ മകന 14

6 മഹമദ അൻസാഫ െക െക മകന 12
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നമര:TLKERD/5867/2021-E1 01-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െചമേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടികഷൻ നായർ, കനെതാടിക

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

സർടിഫികറിനായി    െചമേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ  സേഹാദരി  കല്ാണി.  െക   ,  േബാധിപിച  അേപക

െചമേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2007  -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/5871/2021-E1 02-12-2021
 
  ഏറനാട  താലകില   െപരകമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ,  േമകത്  ഹൗസ,

െപരകമണ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരകമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതിനി, േബാധിപിച അേപക   െപരകമണ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

02-2019  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശങരൻ നായർ സേഹാദരൻ 76

2 കല്ാണി. െക സേഹാദരി 70

3 വിജയരാഘവൻ നായർ. െക സേഹാദരൻ 65

4 ചനിക. െക സേഹാദരി 03/01/2016-
ന

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതിനി ഭാര് 60

2 വിജീഷ. എം മകന 31

3 വിജിത. എം മകള 23
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നമര:TLKERD/5873/2021-E1 02-12-2021
 
  ഏറനാട  താലകില   പനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ,  ചകിപറമൻ ഹൗ

സ,  കടേമാട പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആഷിഫ സഹീർ. സി.പി  , േബാധിപിച അേപക   പനല

ലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-10-2019  -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/5881/2021-E1 02-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആസ്, പതിയകത് ഹൗസ,  പയനാട

പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനാട വിേലജില    മകന മഹമദ ഷാഫി. പി   ,  േബാധിപിച അേപക   പയനാട വിേലജ

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

08-2021 -ല മരണെപടതായം  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/5884/2021-E1 02-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പാണികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിപാതടി. പി ,  പടണത് ഹൗസ,

െകാളപറമ്. പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണികാട വിേലജില   പേരതയെട മകന അലവികടി ,  േബാധിപിച അേപക   പാണികാട വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 51

2 ഹനീഫ മകന 34

3 ഷഹിലത്. സി മകള 31

4 ഫസല . സി.പി മകള 29

5 നസല. സി.പി മകള 26

6 ആസിഫ മകള 24

7 ആഷിഫ സഹീർ. സി.പി മകന 22

8 ആഷിഖ. സി.പി മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ േമാൾ മകള 41

2 മഹമദ ഷാഫി. പി മകന 39

3 അൻവർ സാദിഖ മകന 34
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/5844/2021-E1 02-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹാജി യ അബല മസലിയാർ ,  ഹികത

് മൻസിൽ  ഹൗസ,  കരവമം പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബബകർ,  േബാധിപിച അേപക

നറകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2006  -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/5893/2021-E1 02-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   കാരകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹിമാൻ, വലിയകണതിൽ

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

സർടിഫികറിനായി   കാരകന് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കൗസമ   , േബാധിപിച അേപക   കാരകന് വിേലജ

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

08-2017  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലവികടി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 65

2 അസാബി മകള 42

3 മഹമദ ജലീൽ മകന 40

4 മഹമദ മസഫ മകന 38

5 ഹസീന. യ മകള 36

6 അബബകർ മകന 34

7 നൈസബ മകള 32

8 അബൽ ഖാദിർ. യ.െക മകന 30

9 നസീമ മകള 27
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/5888/2021-E1 02-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   അരീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിയാസ മാടതിങൽ,    മാടതിങ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരീേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സലീന. െക.എം  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസമ ഭാര് 72

2 ജമീല മകള 58

3 ഹനീസ മകള 55

4 നൗഷാദലി േകാടിെതാടിക മകന 10/01/2020-
ന

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലീന. െക.എം ഭാര് 39

2 റിദ ഫാതിമ. എം മകള 16

3 മിഷാൽ. എം മകന 14

4 ഇഷാൻ. എം മകന 10
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKERD/5887/2021-E1 02-12-2021
 
  ഏറനാട താലകില   പാണികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഹറനീസ, പടണത് ഹൗസ,

െകാളപറമ്. പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണികാട വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ അലവികടി , േബാധിപിച അേപക   പാണികാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-09-2017  -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/5891/2021-E1 02-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ. വി.എം,   വിളകമഠതിൽ

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

സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജാഫർ. വി.എം  ,േബാധിപിച അേപക   മേഞരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

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. 

 
നമര:TLKERD/5899/2021-E1 04-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലവികടി സേഹാദരൻ 50

2 ഉണിപാതടി. പി മാതാവ 06/02/2021-
ന

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈമമന. പി ഭാര് 61

2 നാസറദീൻ വിളകമഠതിൽ മകന 44

3 ജാഫർ. വി.എം മകന 42

4 സാഹിറ. വി.എം മകള 38

07th December 2021Revenue Department15907
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 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനരൻ, മംഗലേശരി ഹൗസ,  കരവമം

പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി. െക  , േബാധിപിച അേപക   നറകര വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/5900/2021-E1 04-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   ആനകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ. െക, വാരിയത് ഹൗസ,

പാപിനിപാറ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനകയം വിേലജില   പേരതയെട മകന  ബൈഷർ. വി, േബാധിപിച അേപക   ആനകയം വിേലജ

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

09-2020  -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:TLKERD/5903/2021-E1 04-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. േസാമനാഥൻ,   പതിേയടത് ഹൗസ

, മലപറം  പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരനനാഥ. പി,  േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

01-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി. െക ഭാര് 40

2 സരജ. എം മകന 21

3 അഭിജിത്. എസ.എം മകന 18

4 അനാമിക. എം മകള 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ കരീം. വി മകന 53

2 അബൽ ജബാർ വാരിയത് മകന 48

3 അബൽ ജലീൽ. വി മകന 44

4 നസീറ വാരിയത് മകള 41

5 ബൈഷർ. വി മകന 39
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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/5904/2021-E1 04-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാസിൽ. െക,   േകാഴിേശരി ഹൗസ,

മാരിയാട പി.ഒ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ മജീബ റഹിമാൻ. െക  ,  േബാധിപിച അേപക   നറകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    29-04-2021  -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/5907/2021-E1 04-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പാണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള. സി,    െചറകാടിൽ ഹൗസ

, ഡൗൺ ഹിൽ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആഷിക. സി  ,  േബാധിപിച അേപക   പാണകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-06-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം.െക പതവലി ഭാര് 67

2 സേരനനാഥ. പി മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മജീബ റഹിമാൻ. െക പിതാവ 47

2 സനീറ. വി മാതാവ 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയമ ഭാര് 70

2 ആഷിക. സി മകന 52

3 െചറകാടിൽ നിസാർ മകന 51

4 ഹസീന. സി മകള 46

5 വഹീദ മകള 43

07th December 2021Revenue Department15909
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നമര:TLKERD/5909/2021-E1 04-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   എടവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യസഫ. എൻ.െക,    നടവതകണിൽ

ഹൗസ,   പതപിരിയം  പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടവണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫാസിൽ. എൻ.െക,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2021  -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/5910/2021-E1 04-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   േമലമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അലി പളിയിൽ,   പളിയിൽ

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

സർടിഫികറിനായി   േമലമറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലല,  േബാധിപിച അേപക   േമലമറി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2020 -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/5911/2021-E1 04-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   എളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബറഹാൻ. സി.െക,   ചളികളത

് പതൻ പീടിേയകൽ ഹൗസ, എളങർ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളങര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ മസഫ   , േബാധിപിച അേപക

എളങര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

6 നയീം െചറകാടിൽ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹഫസത്. എൻ ഭാര് 69

2 ഫാസിൽ. എൻ.െക മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബ ഹാജി. പി.എ പിതാവ 75

2 പാതമ. പി.എ മാതാവ 73

3 ൈലല ഭാര് 46

4 മൈസന. പി.എ മകള 23

5 മഹമദ മാസിൻ മകന 11
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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 സൈബദ. സി.െക ഭാര് 57

2 മഹമദ മസഫ മകന 40

3 അബൽ നാസർ. സി.െക മകന 38

4 ഫൗസിയ മകള 36

5 ജാഫർ. സി.െക മകന 34

6 ആബിദ മകള 32

7 നൗഷാദ. സി.െക മകന 31
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