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NOTICE

 
നമര:TLKERD/499/2022-E1 28-01-2022
 
 ഏറനാട താലകില   അരീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ മണമ േചാല  ഉഗപരം പ

ി ഒ അരീേകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരീേകാട വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ  സാജദീൻ, , േബാധിപിച അേപക   അരീേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-09-2020  -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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TLKERD/388/2022-E1 28-01-2022
 
 ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നൗഷാദ കസരി  പഴകെതാടി ഹൗസ

മണപറമ് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ൈഫസൽ ബാബ െക, ,  േബാധിപിച അേപക

മലപറം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2021  -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/412/2022-E1 28-01-2022
 
  ഏറനാട താലകില   േമലമറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിേപാക ഹാജി   ചാലാടിൽ

കളാടിെതാടി   േമൽമറി  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമലമറി വിേലജില   പേരതനെറ മകന  സി െക അബൽ ഹമീദ, , േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  സാജദീൻ സേഹാദരൻ 66

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  ഫാതിമ പി മാതാവ 68

2 ൈഫസൽ ബാബ െക സേഹാദരൻ 50
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2020  -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/392/2022-E1 28-01-2022
 
 ഏറനാട താലകില   മേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കപകനൻ െമായതീൻകടി  കപകന

ൻ ഹൗസ  മടിപാലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ  സലിം െക പി  , , േബാധിപിച അേപക   മേഞരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-07-2021  -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/417/2022-E1 28-01-2022
 
 ഏറനാട താലകില   നറകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസദലവി സി ടി  ചീരാൻെതാടി  പടർകള

ം  നറകര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നറകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷംസീർ സി ടി  , , േബാധിപിച അേപക   നറകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞായിശ സി െക മകള 72

2 അലി സി െക മകന 64

3 ബഷീർ സി െക മകന 59

4 സി െക അബൽ ഹമീദ മകന 56

5 സൈബദ സി െക മകള 57

6 അബൽ ഗഫാർ  സി െക മകന 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ കണിയൻ ഭാര് 66

2 സകീന കപകനൻ മകള 51

3 സറഫനീസ െക പി മകള 48

4 അബൽ  സലിം െക പി മകന 47
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നമര:TLKERD/425/2022-E1 28-01-2022
 
 ഏറനാട താലകില   അരീേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ വടികന്  െവളകാട് ഹൗസ

് അരീേകാട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അരീേകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ ജലീൽ വടികത്, , േബാധിപിച അേപക

അരീേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2002  -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 പാതമ മാതാവ 91

2 ആസ് പി ഭാര് 53

3 നൈസബ  എം ടി മകള 37

4 അഷിദ  ബാന സി ടി മകള 35

5 ഖൈബബ മകന 33

6  ഷഫീഖ മകന 27

7  ഷംസീർ സി ടി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ  സി.ടി ഭാര് 69

2 ൈസതലവി മകന 50

3  സകീന മകള 44

4 അബൽ ജലീൽ വടികത് മകന 45

5 അയിഷാബി  വി െക മകള 42

6 ഉസാൻ    വടികത് മകന 38

7 കഞിെമായതീൻ വി െക മകന 36

8 സജീന വി മകള 32

9 ശബന വി മകള 29
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Malappuram District

 
Ernad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKERD/419/2022-E1 28-01-2022
 
 തിരർ താലകില   േമൽമറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി. ഇ ബാലകഷ േമേനാൻ മകാടകത്

ഹൗസ   കാരകാട  പി.ഒ   തിരർ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനകയം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ എം , േശാഭനിലയം

പാപിനിപാറ പി ഒ ആനകയം, േബാധിപിച അേപക   ആനകയം 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. 

 
നമര:TLKERD/704/2022-E1 05-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   കാരകന് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  െകാലപറമൻ െകാലപറമ

ൻ ഹൗസ  പേഴടം കാരകന് പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാരകന് വിേലജില   പേരതനെറ മകന സമീൽ െകാലപറമൻ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2021 -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 രാധാകഷൻ എം മകന 64

2 സേരനനാഥാൻ എം മകന 60

3 ബാലമീനാകി എം മകള 55

4  പമലത മകള 54

5 സീതാലകി അമ ഭാര് 26/01/1999
ന

മരണെപട

6 എം ആനനവലി മകള 08/04/2008
ന

മരണെപട

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കൗലത് തയിൽ ഭാര് 47

08th February 2022Revenue Department5079
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:TLKERD/762/2022-E1 05-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   എടവണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകീർ ഹൈസൻ വടകൻ ഹൗസ

എടവണ പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടവണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െജസി ബാന, , േബാധിപിച അേപക   എടവണ വിേലജ

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

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. 

 
നമര:TLKERD/778/2022-E1 05-02-2022
 
  ഏറനാട താലകില   മലപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അഷറഫ പി  െക െപരവ

ൻ  കഴിയിൽ  െചമൻ  കടവ  ഡൗൺ  ഹിൽ  പി,ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ആഷിഖ പി

െക, , േബാധിപിച അേപക   മലപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-07-2021  -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. 

2  സഹീർ െക പി മകന 39

3 സനീർ െക പി മകന 36

4 സമീൽ െകാലപറമൻ മകന 31

5 ഷാമിൽ െക മകന 23

6 ഷഹമ സിനിത് മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െജസി ബാന ഭാര് 39

2 മഹമദ സജാദ എ മകന 20

3  സജിൽ എ.പി മകന 18

4 ഷഹൽ എ.പി മകന 17

5  ഷിബിൽ എ.പി മകന 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ പിതാവ 85

2 ഫാതിമ പി മാതാവ 72

3  ആരിഫാബി പാങാട് ഭാര് 47

4  മഹമദ ആഷിഖ പി െക മകന 26

5 അർഷാദ അലി പി െക മകന 17
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നമര:TLKERD/777/2022-E1 05-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   േമലമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹസൻ െക  കതാടൻ ഹൗസ കാടങൽ

മണപറമ് പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േമലമറി വിേലജില   പേരതനെറ മകന കഞിെമായതീൻകടി, , േബാധിപിച അേപക   േമലമറി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-05-2021  -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. 

 
നമര:TLKERD/562/2022-E1 05-02-2022
 
 ഏറനാട താലകില   െപരകമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ കടി  വടകൻ ഹൗസ

കിഴേക ചാതൂർ ചാതൂർ,പി.ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിന

ായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരകമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നഫീസ , , േബാധിപിച അേപക

െപരകമണ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021  -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 പാതമ പി ഭാര് 83

2 സഹറ െക മകള 63

3 കഞിെമായതീൻകടി മകന 62

4  മഹമദ െഷരീഫ മകന 58

5  മസഫ െക മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 61

2  മൻസർ മകന 45

3  നസറത് വി മകള 40

4  ഫിേറാസഖാൻ മകന 38

5 സജീന വി മകള 36
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\º¿ C2˛1091/2020. 2022 P\p-hcn 25.

30˛11˛2021˛mw  Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v  \º¿ 47˛¬  (hmeyw X, ]m¿´v III)  I-Ωo-j-W-td‰v
Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 14791-˛¬ {]kn-≤-s∏-Sp-Ønb C2˛1091/2020 \º¿

]c-ky-Øn¬ “at©cn hnt√Pv ” F∂Xv “]¥-√q¿ hnt√Pv ” F∂pw “at©cn hnt√Pv B^o-k¿ ”
F∂Xv “]¥-√q¿ hnt√Pv B^o-k¿” F∂pw XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Gd-\mSv. Xl-io¬Zm¿.

Xncp-Ø¬ ]ckyw
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