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Eranadu Taluk

 
NOTICE

 
(1)

 
നമര:ഇ 1 4320/ 2021 09-09-2021
 
    ഏറനാട  താലകില   െചംബേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ നായർ െക

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചംബേശരി  വിേലജില   മരളീധരൻ എം

കാളങാവിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചംബേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(2)

 
നമര:ഇ 1 4298/ 2021 03-09-2021
 
    ഏറനാട  താലകില    നറകര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െമായതീൻ   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   ൈമമന  പഴികത് വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരനൻ എം മകന 70

2 മരളീധരൻ മകന 67

3 എം പഭാവതി മകള 65

4 ജയചനൻ മകന 62

5 അേശാകൻ മണിയിൽ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 61

2 ൈലല മകള 47

3 ഉമകൽസ പി മകള 43

4 ഹനീഫ മകന 41

5 ൈമമന പി മകള 39

6 ബഷറ പി മകള 38
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   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(3)

 
നമര:ഇ 2 478/ 2021 07-09-2021
 
   ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രശി എം  എനയാളെട  അവകാശികൾക

് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   രാഘനാഥൻ എം  രശി ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക

മലപറം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(4)

 
നമര:ഇ 1 4322/ 2021 08-09-2021
 
   ഏറനാട താലകില   കാവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കദീജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക

് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാവനര വിേലജില   റിയാസ ഇ  കേകാട വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

കാവനര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസാദ െക ഭരതാവ 38

2 േദവന പസാദ െക മകള 5

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷകടി പളകൽ അമ 79

2 മഹമദ ഇരമടേശരി ഭരതാവ 51

3 തസലീന ഇ മകള 31

4 ഫർസാന ഇരമടേശരി മകള 29

5 റിയാസ ഇ മകന 25

6 ജാവിർ ഇ മകന 20
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

(5)

 
നമര:ഇ 1 4426/ 2021 15-09-2021
 
    ഏറനാട താലകില   േപരകമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ കടി   എനയാളെട

അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപരകമണ വിേലജില   ജംഷീർ എം ടി  മണിൽെതാടിക വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

 
   പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങി

ലം 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 ഫാതിമ മകള 52

2 നസീറ എം ടി മകള 50

3 റബീബ മകള 48

4 റജീന എം ടി മകള 43

5 മജീബ റഹാൻ മകന 41

6 സാജിറ മകള 37

7 ജംഷീർ എം ടി മകന 37

8 ജസീന എം ടി മകള 33
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