
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 51

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  28

Tuesday, 28th December 2021

1197 ധനു 13

13th Dhanu 1197

1943 െപൗഷം 7

7th Pousha 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഇ 2 -9271/ 2019 29-11-2021
 
  ഏറനാട താലകില   എളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയരാഘവൻ പി  എളങർ പി ഒ

അനശ്ര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളങര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമംഗലാേദവി ടി െക , , േബാധിപിച അേപക   എളങര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-03-2019  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമംഗലാേദവി ടി െക ഭാര് 68

2 സിന ടി െക മകള 46

3 സൗമ് ടി െക മകള 36
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKERD/6095/2021-E1 23-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   ഊരങാടിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇസായിൽ കരവാടൻ,    കരവാട

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഊരങാടിരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇസായിൽ സകരിയ.  െക  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021 -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/6122/2021-E1 23-12-2021
 
  ഏറനാട  താലകില    തകലേങാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േവലായധൻ.  െക.പി,

െകാടേശരിപറകന്  ഹൗസ,  തകലേങാട  പി.ഒ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകലേങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേരാജിനി.

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ. െക ഭാര് 80

2 ഇസായിൽ സകരിയ. െക മകന 58

3 മഹമദ അഷറഫ കരവാടൻ മകന 57

4 െക. ഹമീദ മകള 54

5 ൈഫസൽ കരവാടൻ ഇസായിൽ മകന 50

6 ഹിന്. െക മകള 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി. വി.പി ഭാര് 49

2 വിദ് മകള 31

3 ലയ. െക.പി മകള 28

4 ൈവശാഖ. െക.പി മകന 23
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നമര:TLKERD/5650/2021-E1 23-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   െവടികാടിരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ,  കദായി ഹൗസ, പാണികാട

പി.ഒ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവടികാടിരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷഹീദ , േബാധിപിച അേപക   െവടികാടിരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

04-1998  -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/6145/2021-E1 23-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പേകാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.പി അബറഹിമാൻ,     അകര ഹൗസ

, വളവമം പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേകാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ റഷീദ പാലിക പളിയാലി  , േബാധിപിച അേപക

 പേകാടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2010  -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. 

 

5 പണവ. െക.പി മകന 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷഹീദ ഭാര് 55

2 ൈസനദീൻ മകന 40

3 ആയിഷ. െക മകള 38

4 ഷിഹാബദീൻ മകന 33

5 ഷംസദീൻ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞിപാതടി ഭാര് 73

2 മഹമദ പാലകപളിയാലി മകന 54

3 സൈലഖ. പി.പി മകള 50

4 അബൽ റഷീദ പാലിക പളിയാലി മകന 48

5 അസമാബി മകള 41

6 ഉമസൽമ പാലകപളിയാലി മകള 40

7 റബീന മകള 36

8 നിസാർ. പി.പി മകന 33
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നമര:TLKERD/6173/2021-E1 23-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   അരീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ പലാടൻ,    അടേമാടിൽ

ഹൗസ,  െചമകാടർ  പി.ഒ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരീേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന െമായതീൻ കടി. പി  , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2020  -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. 

 
നമര:TLKERD/6177/2021-E1 23-12-2021
 
  ഏറനാട  താലകില    െപരകമണ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അബൽ  ഗഫർ.  െക.സി  ,

കാരപേഞരി ഹൗസ, െപരകമണ പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരകമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന യനസ കാരപേഞരി , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-01-2021  -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/6315/2021-E1 23-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   ആനകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന. പി.െക,    കാകനാട പറമി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷകടി. പി ഭാര് 85

2 െമായതീൻ കടി. പി മകന 65

3 ഇബാഹിം. പി മകന 59

4 പാതമ പലാടൻ മകള 56

5 അഹമദ കടി. പി മകന 52

6 കദീജ. പി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 60

2 യനസ കാരപേഞരി മകന 49

3 മഹസിന മകള 45

4 അർഷാദ കാരപേഞരി മകന 42

5 ൈഫസൽ മകന 38

6 േബബി ശബന. െക.സി മകള 37

28th December 2021Revenue Department18719
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ൽ  ഹൗസ,  ഇരമഴി  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനകയം വിേലജില   പേരതയെട മകള വിദ്.  വി ,  േബാധിപിച അേപക

ആനകയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021  -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/6090/2021-E1 24-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ. എം,   പരിയാരത് ഹൗസ

, പയനാട പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ധനിൽ , േബാധിപിച അേപക   പയനാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021 -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. 

 
നമര:TLKERD/5874/2021-E1 24-12-2021
 
  ഏറനാട  താലകില    പയനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പാതമകടി  പതിയകത്,

െകാലപറമൻ ഹൗസ, പയനാട പി.ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന റഹതള. െക.പി , േബാധിപിച അേപക

പയനാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-11-2015  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിദ്. വി മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങം ഭാര് 57

2 ധന്. എം മകള 39

3 ധനിൽ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ െകാലപറമൻ മകള 63

2 ൈമമന മകള 61
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നമര:TLKERD/5870/2021-E1 24-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   പയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബലകടി ഹാജി,    െകാലപറമൻ

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

സർടിഫികറിനായി   പയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന റഹതള. െക.പി  , േബാധിപിച അേപക   പയനാട വിേലജ

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

05-2000 -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/6207/2021-E1 24-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   ആനകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ,  ഹരി നിവാസ ഹൗസ,

പാപിനിപാറ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനകയം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിത. ടി.വി , േബാധിപിച അേപക   ആനകയം വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

3 ആയിഷ മകള 59

4 മഹമദ മകന 58

5 റഹതള. െക.പി മകന 55

6 അബനാസർ. െക.പി മകന 54

7 റംലത്. പി.ടി മകള 53

8 ഷൗകതലി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ െകാലപറമൻ മകള 63

2 ൈമമന മകള 61

3 ആയിഷ മകള 59

4 മഹമദ മകന 58

5 റഹതള. െക.പി മകന 55

6 അബനാസർ. െക.പി മകന 54

7 റംലത്. പി.ടി മകള 53

8 ഷൗകതലി മകന 48

9 പാതമകടി പതിയകത് ഭാര് 22/11/2015-
ന

മരണെപട
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നമര:TLKERD/6211/2021-E1 24-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   കാവനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവികടി. പി.പി,    േമാതി നിവാസ

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

സർടിഫികറിനായി   കാവനർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഷബബലി. പി.പി , േബാധിപിച അേപക   കാവനർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-01-2021  -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/6212/2021-E1 24-12-2021
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി, മഠതി വീടിൽ ഹൗസ, കരവമ

ം  പി.ഒ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

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

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -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 ലളിത. ടി.വി ഭാര് 53

2 ഹരി. വി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ. വി ഭാര് 57

2 മഷബബലി. പി.പി മകന 39

3 തസനീം. പി.പി മകള 35

4 ഖൻസ. പി.പി മകള 32

5 സാലിഹ. പി.പി മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ ഭാര് 80

2 ഔേസപ് മതായി മകന 59

3 കര്ാേകാസ മഠതിൽ മകന 55

4 ഏലിയാമ തങചൻ മകള 55

5 േജാർജ്  മാതയ മകന 49

6 റീന ലബീസ മകള 46
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 ഏറനാട താലകില   ആനകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലമാൻ. എം,    േമനാടകഴിയിൽ

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

സർടിഫികറിനായി   ആനകയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനീസ. എം , േബാധിപിച അേപക   ആനകയം വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 53

2 ജാസിൻ. എം മകള 32

3 അനീസ. എം മകന 32
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