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NOTICE

 
നമര:TLKERD/540/2022-E1 16-02-2022
 
  ഏറനാട  താലകില    മലപറം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അഹമദ  കടി   കനെതാടി

കനെതാടി മണപറബ പി.ഒ  മലപറം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ ഗഫർ െക ടി, , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന   31-10-2021  -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/798/2022-E1 15-02-2022
 
  ഏറനാട താലകില   എടവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികദീജ വി.പി  െചറകാട വീട

പതിപിരിയം  പി.ഒ  എടവണ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടവണ വിേലജില   പേരതയെട മകന അബറസാഖ െചറകാട, , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2021  -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/539/2022-E1 15-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ ഭാര് 63

2 അബൽ ഗഫർ െക ടി മകന 51

3 െമഹറനീസ മകള 49

4 ൈസഫനീസ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജമീല മകള 62

2 അബറസാഖ െചറകാട മകന 59

3 െചറകാട ഷാഹിദ മകള 57

4 അബൽ നാസർ െചറകാട മകന 54
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 ഏറനാട താലകില   പേകാടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   വിശ്നാഥ പണികർ വിനവാസ ഹൗസ

 െവളർ  പി.ഒ  പേകാടർ      എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേകാടര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജിൽ മൺടാട്  കാൽകണതിൽ, ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-11-2021 -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/787/2022-E1 14-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   പാണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ െക കറകൻെതാടി

ഹൗസ   ഹാജിയാർപളി  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആസിഫ അലി കറകൻെതാടി,  ,

േബാധിപിച അേപക   പാണകാട 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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/564/2022-E1 15-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിം മചിങൽ മചിങൽ ഹൗസ

മലപറം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹഫത്, , േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മാണാട് കളകണതിൽ  വിമല ഭാര് 65

2 വിേനാദ എം െക മകന 46

3 വിജിൽ മൺടാട്  കാൽകണതിൽ മകന 42

4 വിമൽ  എം െക മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകീന ഭാര് 46

2 അബൽ ജബാർ അലി മകന 31

3 ആസിഫ അലി കറകൻെതാടി മകന 24

4 അൻവർ സാദത് മകന 17

5 മഹമദ അൻഷാഫ െക ടി മകന 12

6 മഹമദ അൻഷാദ െക ടി മകന 11
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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/796/2022-E1 14-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   തകലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർ നടവാൻെതാടിക ഹൗസ

തകലേങാട  പി.ഒ  മേഞരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകലേങാട വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ അബ െനടവൻെതാടിക, ,

േബാധിപിച അേപക   തകലേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-09-2011  -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/793/2022-E1 15-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   പാണകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ റസാക് െക െകാേനാല വീട

 വലിയവരമ്   ഡൗൺ ഹിൽ പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാണകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിയാസ െക  , , േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹഫത് ഭാര് 42

2 ഇർഫാന എം മകള 26

3 ഇഹസാന എം മകള 23

4 മഹമദ ഹിഷാം എം മകന 16

5 ഫാതിമ ഹിബ എം മകള 8

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബ െനടവൻെതാടിക സേഹാദരൻ 57

2 അബാസ സേഹാദരൻ 54

3 റഷീദ സേഹാദരൻ 52

4 നൈസബ സേഹാദരി 50

5 മറിയമ െനടവൻെതാടിക സേഹാദരി 48

6 സലീന എൽ ടി സേഹാദരി 44

7  ഹനീഫ െനടവൻെതാടിക സേഹാദരൻ 42

8 േകായാമ പിതാവ 04/01/2020
ന

മരണെപട

9 പാതമ മാതാവ 23/02/2020
ന

മരണെപട
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പാണകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2020  -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/782/2022-E1 14-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണ്ത എ െക  പിറകൽ ഹൗസ  ചിറക

ൽ  േകാളനി  കരവമം  പി.ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതയെട മകള  ശാരദ എ സി, , േബാധിപിച അേപക

നറകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2019  -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:TLKERD/559/2022-E1 14-02-2022
 
  ഏറനാട  താലകില    ഊരങാടിരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ൈഹു പണാരെതാടി

കളരിപറമിൽ  ഹൗസ   ൈമത   പി.ഒ   ഊർങടരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഊരങാടിരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിദിക് , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021 -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 റഖിയ െക ഭാര് 53

2 റഖസാന െക മകള 36

3 നിയാസ െക മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാരദ എ സി മകള 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ കടി പി.ടി മകള 62

2 ഹവാഉമ മകള 60

3  സിദിക് മകന 54
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നമര:TLKERD/779/2022-E1 14-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   കാവനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദാജി േകാേലാതംെതാടി ദാറ

ൽ  ഫാനാഫ  ഹൗസ   െനചീരികണ്,  കാവനർ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാവനർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഫാതിമ െക ടി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2021 -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/792/2022-E1 14-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ മജീദ കടപലാൻ  കടപലാൻ

ഹൗസ   കാവങൽ  കടമണ മലപറം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഫാതിമ ഫിദ, , േബാധിപിച അേപക

മലപറം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021  -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. 

 
നമര:TLKERD/783/2022-E1 14-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   തകലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ പി സ പളിയഞാലിഹൗസ

 കരികാട   മരതാണി   തകലേങാട  പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആസ് എം സി ഭാര് 58

2 ഫാതിമ െക ടി മകള 35

3 മർഷിദ  െക ടി മകന 32

4 സമയ െക ടി മകള 31

5 ഉമ അതിയ െക ടി മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബഷറ െക പി ഭാര് 36

2 ഫാതിമ ഫിദ മകള 19

3  മഹമദ ഫാദി െക പി മകന 13

4   മഹമദ ഫആദ  െക പി മകന 9

5 ഫാതിമ ൈഫഹ െക പി മകള 4
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകലേങാട വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ റഫീഖ

പലിയൻ  ചാലി, , േബാധിപിച അേപക   തകലേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021  -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/785/2022-E1 14-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   പലപറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസതമാധവൻ നായർ പി പാടരെതാടി

ഹൗസ  തപനചി  പി.ഒ   പൽപറ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലപറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മീനാകിയമ സി  , , േബാധിപിച അേപക

പലപറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021  -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/398/2022-E1 14-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം കല്ാണി അമ തപകന് ഹൗസ

മേഞരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതയെട മകന ശിവശങരൻ എം, , േബാധിപിച അേപക   മേഞരി വിേലജ

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

03-1988  -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ  യസഫ പളിയഞാലി മകന 59

2 അബൽ റഷീദ പളിയഞാലി മകന 55

3 ഷംസദീൻ പി സി മകന 54

4 സീനതനിസ പി സി മകന 51

5 മഹമദ റഫീഖ പലിയൻ  ചാലി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മീനാകിയമ സി ഭാര് 72

2 രമാേദവി ചലാഴി മകന 56

3 അജയൻ പി മകള 54

4  സിനി സി മകന 53
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/4319/2021-E1 14-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   പയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യസഫ കഞ ദാറസലാം ലകം വീട

പയനാട പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പയനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഹറാബി െക.പി, , േബാധിപിച അേപക   പയനാട വിേലജ

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

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/442/2022-E1 07-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അസീസ  എ വി അഴവളപിൽ ഹൗസ

ഡൗൺ  ഹിൽ    മലപറം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന റഫീഖ എ വി, , േബാധിപിച അേപക

മലപറം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശിവശങരൻ എം മകന 76

2 വിേനാദ എ പൗതൻ 48

3  േരഖ എ പൗതി 46

4 ബിന പി പൗതി 44

5  ശശി ബാലകഷൻ പി പൗതൻ 42

6   ജിത പി പൗതൻ 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി െക.പി ഭാര് 65

2 ഇബാഹിം കടി സേഹാദരൻ 72

3 അസമാബീബി സേഹാദരി 70

4 ഷംസദീൻ സേഹാദരൻ 80

5  മഹമദ സേഹാദരൻ 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  താചടി ഭാര് 63
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നമര:TLKERD/533/2021-E2 09-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   പി മാധവി  കലിയത് ഹൗസ  മനാംപാട

ി  മലപറം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതയെട മകന പസാദ െക, , േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ

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

04-2020  -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/780/2022-E1 14-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   കാവനർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അലി ഹാജി  തവരകാടൻ ഹൗസ

്   കാവനർ പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കാവനർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന നവാസ ടി െക, , േബാധിപിച അേപക   കാവനർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

2 റഫീഖ എ വി മകന 46

3  സാജിത എ വി മകള 44

4 ആഷിഷ ബാബ എ വി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശിധരൻ മകന 57

2  പദീപ മകന 56

3 പസാദ െക മകന 51

4 ജയശീ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ സി െക ഭാര് 62

2  നവാസ ടി െക മകന 42

3  നൗഷാദ ടി െക മകന 39

4 തസനീം ടി െക മകള 35

5 ൈഹഫ മകള 31

6 നിയാസ ടി െക മകന 22
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