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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKERD/435/2022-E1 27-01-2022
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി പി  േപാേറരി ഹൗസ  മേഞരി പ

ി  ഒ   മളമാറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതയെട മകള മിനി കരണാകരൻ പി , , േബാധിപിച അേപക   മേഞരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-07-2020  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/380/2022-E1 28-01-2022
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസ ടി പി  വനാവനം ഹൗസ നറകര പി

ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നറകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതിനി സി െക , , േബാധിപിച അേപക   നറകര 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. 

 
നമര:TLKERD/419/2022-E1 28-01-2022
 
 ഏറനാട താലകില   േമലമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.ഇ  ബാലകഷ േമേനാൻ  മകാടകത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി കരണാകരൻ പി മകള 54

2 െഷറി കരണാകരൻ പി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പതിനി സി െക ഭാര് 54

2 ജിഷി ടി പി മകള 35

3  ചിഞ ടി പി മകള 29

4  ജിഷ ടി പി മകന 25

5 ബിഞസ ടി പി മകന 23
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്  ഹൗസ    കാരകാട  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലമറി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ എം, , േബാധിപിച അേപക

േമലമറി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-07-1972  -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 രാധാകഷൻ എം മകന 64

2 സേരനനാഥാൻ എം മകന 60

3 ബാലമീനാകി എം മകള 55

4 പമലത മകള 54

5 സീതാലകി അമ ഭാര് 26/01/1999ന
് മരണെപട

6 എം ആനനവലി മകള 08/04/2008
ന

മരണെപട
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