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NOTICE

 
നമര:ബി3 6178/2021 06-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീേദവി പറമണഹൗസ, ചകാലകത്,

നിലമര പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹനദാസ.പി.വി, കിളികന് വീട, ചകാലകത്, നിലമര

പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   നിലമര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-09-1987  -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:ബി3 6173/2021 06-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാജ മരിങാംപളളി, രാമനകത് .പി.

ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നിലമര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ, മരിങാംപളളി, മതകാട, നിലമര ആര.എസ.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക

നിലമര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:ബി3 6174/2021 07-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനദാസ.പി.വി മകന 64

2 േബബി ഗീരീജ മകള 62

3 തളസി മകള 60

4 െക. വിശ്നാഥന (04/06/2004 ന മരണെപട) ഭരതാവ -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 42

2 അലീന സാജ മകള 21

3 അലനറ സാജ മകള 16

14th December 2021Revenue Department16897
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 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കലായി മഹമദ അലി കലായി ഹൗസ ,

വിരാഡരകന്,നിലമര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന റജിം കലായി, കലായി ഹൗസ , വിരാഡരകന്,നിലമര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം  ജീവിചിരിപില

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:ബി3 6175/2021 07-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േചാഴി േകാലാര വീടില ഹൗസ, മതകാട

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നിലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജികമാര.െക.വി,  േകാലാര  വീടില ഹൗസ,  മതകാട  ,രാമംകത്.പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-1982 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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:ബി3 6179/2021 07-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ െക രാരീരം , കലായി ഹൗസ,

െചറവതകന്, നിലമര.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതയെട മകന റജിം കലായി, കലായി ഹൗസ, െചറവതകന്, നിലമര.പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റജിന ജലീല മകള 54

2 റജിം കലായി മകന 51

3 റീന നാസിര മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകമി ഭാര് 75

2 പഷലത േകാലാര വീടില മകള 59

3 ഷാജി കമാര.െക.വി മകന 49

16898 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3 6176/2021 07-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അബാസ.എം മരിങാകല ഹൗസ

, നിലമര, നലംതണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അംജദ.എം, മരിങാകല ഹൗസ, െതകംപാടം, നലംതണി

പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   നിലമര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ പിതാവ മരിങാകല ആലി

എനവര  20/09/2004  ന  മരണെപടിടളളതാണ.   ൈമനര   താെഴയള    ലിസില   കമ  നമര   2  നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:ബി3 6262/2021 07-12-2021
 
  നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബളളകടി  മഠതില മഠതില

ഹൗസ,വാണിയമലം  പി.ഒ  ,വണര എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാതമകടി, മഠതില ഹൗസ,വാണിയമലം

പി.ഒ ,വണര, േബാധിപിച അേപക   വണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-04-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റജിന ജലീല മകള 54

2 റജിം കലായി മകന 51

3 റീന നാസിര മകള 46

4 കലായി മഹമദ അലി ( 01/02/2021 ന മരണെപട) ഭരതാവ -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലീമ മരിങാകല മാതാവ 68

2 നഫീസ ഭാര് 46

3 അംജദ മകന 26

4 അബഷ മകന 21

5 അലി അനഷിദ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതമകടി ഭാര് 63
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നമര:ബി3 6181/2021 07-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   തവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ പറെവടി ഹൗസ , തവര.പി.ഒ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശാലിഖ മഹമദ, പറെവടി ഹൗസ , തവര.പി.ഒ , േബാധിപിച അേപക   തവര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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 ഫിേറാസാന മകന 45

3 ൈഫസലബാബ മകന 42

4 ഫസേമാള മകള 40

5 െഫബിനേമാള മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 62

2 ഷിഹാസ ബാബ പറെവടി മകന 46

3 ഷിബിന ഫാസില.പി മകന 41

4 ശാലിഖ മഹമദ മകന 37

5 ഷഹിന.പി മകന 29
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NOTICE

 
നമര:ബി3-6485/2021 08-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശീനന.സി െചടിയാറമല  ഹൗസ ,

ശാനിനഗര ,  വാണിയമലം  .പി.ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശബരി ആനന്.സി, െചടിയാറമല ഹൗസ ,

ശാനിനഗര , പി.ഒ വാണിയമലം, േബാധിപിച അേപക   വണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:ബി3-5582/2021 08-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   ചങതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവല ഏലിയാസ സകമാരന  തലാപില

 ഹൗസ ,  പളളികത്.പി.ഒ , ചങതറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ചങതറ വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര്  ശാനകമാരി,  തലാപില ഹൗസ,

പളളികത്.പി.ഒ , ചങതറ, േബാധിപിച അേപക   ചങതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാവ

ജീവിചിരിപില 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ.വി.വി ഭാര് 51

2 നിഖിത സപരണ.സി മകള 32

3 നിരപമ.സി മകള 29

4 നിഷയത.സി മകള 27

5 ശബരി ആനന്.സി മകന 21

6 ലകി.ടി.െക (01/05/2020 ന മരണെപട) മാതാവ -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി ഭാര് 53

2 സധീഷ.ടി മകന 35

3 സജിഷ.ടി.എസ മകള 28
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നമര:ബി3 - 6559/2021 08-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   ചങതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ േതാമസ െകാേനാലി മണില

 ഹൗസ  , പനമണ , പളളികത്.പി.ഒ ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചങതറ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക.ഒ.േതാമസ, െകാേനാലി മണില

ഹൗസ  , പനമണ , പളളികത്.പി.ഒ , േബാധിപിച അേപക   ചങതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:ബി3-5527/2021 10-12-2021
 
  നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർ.െക,  കഴികാടിൽ െഹൗസ

,  മകട,നിലമർ  ആർ.എസ.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ.െക, കഴികാടിൽ െഹൗസ, നിലമർ

ആർ.എസ.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   നിലമര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക.ഒ.േതാമസ ഭരതാവ 70

2 സജി േതാമസ മകന 49

3 മാതയ േതാമസ മകന 47

4 അലകസ.െക.േതാമസ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേനാജ.െക (ആദ് ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 49

2 മഞ ബീഗം.െക (ആദ് ഭാര്യിെല മകൾ) മകള 46

3 മജിേമാൻ.െക (ആദ് ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 42

4 കദീജ (രണാം ഭാര്) ഭാര് 57
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 - 7921/2021 09-12-2021
 
  നിലമർ താലകില   െവളയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമര ,  പേകാടന ഹൗസ ,

അഞചവിടി.പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െവളയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  അസാബി,  പേകാടന ഹൗസ ,  അഞചവിടി.പി.ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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:ബി3 - 7922/2021 09-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   േപാരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണന നമതിരിപാട കിടങഴി മന

, രവിമംഗലം ,  ചാതേങാടപറം.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി അനരജനം, കിടങഴി മന ,

രവിമംഗലം ,  ചാതേങാടപറം.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   േപാരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസാബി ഭാര് 49

2 അരഷദ മകന 29

3 അനഷാദ മകന 26

4 അനസാറദീന മകന 22

5 അനഷബ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി അനരജനം ഭാര് 82

2 രാധ.െക.എം മകള 66

3 ശീേദവി ഹഷിേകശന മകള 64

4 യമന.െക മകള 59
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നമര:ബി3 - 7924/2021 11-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   മമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ ആനറണി  , േകാഴിപറത്

ഹൗസ ,വളളിെകട്  ,വടപറം.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മമാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലിനസന േജാസഫ, േകാഴിപറത് ഹൗസ

,വളളിെകട് ,വടപറം.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   മമാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:ബി3 - 7963/2021 11-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   വഴികടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ മനാകല  മനാകല ഹൗസ ,

വഴികടവ .പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വഴികടവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ആസ്.ഇ.െക,  മനാകല ഹൗസ ,  വഴികടവ .പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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:ബി3 - 7964/2021 11-12-2021
 
  നിലമർ താലകില   വഴികടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ.െക ,കരകതി ഹൗസ,

കാരേകാട.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വഴികടവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈലഖ.െക.െക, കരകതി ഹൗസ, കാരേകാട.പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ പിതാവം ഒര മകനം മനേപ മരണെപടിടളളതാണ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിനസന േജാസഫ മകന 30

2 ലിനറ േജാസഫ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആസ്.ഇ.െക ഭാര് 58

2 ആഷന.എം മകള 32

3 ആഷി ബകര മകള 31

4 അഷിമ ബകര മകള 27

5 മഹമദ അഷറഫ സേഹാദരൻ 62
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 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:ബി3 - 7965/2021 11-12-2021
 
  നിലമർ താലകില   ചങതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ.െക ,കറേതടത് ഹൗസ ,

പളളികന്,  ചങതറ  .പി.ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചങതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആയിശാബി.എന.െക, കറേതടത് ഹൗസ

, ചങതറ .പി.ഒ , േബാധിപിച അേപക   ചങതറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില

 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ.െക.െക ഭാര് 41

2 ഹിബ െഷറിന.െക മകള 20

3 ഹാറണ ഷാ.െക മകന 16

4 പാതമ മാതാവ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിശാബി.എന.െക ഭാര് 54

2 റിയാസ.െക മകന 36

3 റസ.െക മകള 34

4 റിഷാന മകള 26

5 നസ.െക മകള 24
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി൩ 9569/2021 05-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റിയാസ ബാബ.സി ചാേതാലി ഹൗസ,

ഓേപാസിറ് േപാലീസ േസഷന, വണര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ആയിഷ, ചാേതാലി ഹൗസ, വണര

പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   വണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ പിതാവ പേരതനെറ മരണതിന മമ് തെന

മരണെപടിടളളതാണ.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

്ച 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:ബി3 9814/2021 04-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   കരളായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനന.സി െചറപളളി േകാളനി,

നലംതണി പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരളായി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജിജി.സി.പി, െചറപളളി ഹൗസ, നലംതണി പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2002  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാവം ഭാര്യം പേരതനെറമരണതിന മമ് തെന

മരണെപടിടളളതാണ. 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിജന.െക ഭാര് 29

2 റിമില.സി.റിയാസ മകന 11

3 ആയിഷ മാതാവ 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീനിവാസന േചേലാട മകന 52

2 ബാബ.സി.പി മകന 46

3 അമിളി.സി.പി മകള 41

4 ജിജി.സി.പി മകള 45
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നമര:ബി൩ 5617/2021 04-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   ചങതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ.പി പാലകല ഹൗസ , എടമല

, ചങതറ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചങതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഷറഫ.പി, പാലകല ഹൗസ , എടമല, ചങതറ പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില 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:ബി3 5620/2021 04-12-2021
 
  നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയന.െക കേണാളത്  വീട,

കളതിനകടവ, നിലമര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിമ്.െക, ശീവതം, കേലമാടം, നിലമര പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാവ മരണെപടിടളളതാണ. അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:ബി3 9468/2021 06-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകമി.ടി പപറ ഹൗസ , മണെലാടി,

നിലമര പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 68

2 അഷറഫ മകന 52

3 അബള റഷീദ.പി മകന 49

4 അബള നാസര പാലകല മകന 48

5 ഹസര.പി മകന 43

6 റബീന.സി മകള 41

7 അനീസ പാലകല മകന 37

8 ആമിന.പി (രണാം ഭാര്) ഭാര് 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പമീള.പി ഭാര് 57

2 ധന്.െക മകള 36

3 നിമ്.െക മകള 34
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സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതയെട മകള വിലാസിനി, പപറ ഹൗസ , മണെലാടി, നിലമര പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:ബി3 5653/2021 06-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   അകമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറകര മരകാര െചറകര ഹൗസ,

പാലേപാക്  പറമ്,  ഇടിവണ പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അകമാടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കദീജ, െചറകര ഹൗസ, പാലേപാക്,

ഇടിവണ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   അകമാടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതനെറ  മാതാപിതാകള

മരണെപടിടളളതാണ. 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി മകള 64

2 ശാനകമാരി മകള 60

3 പഷ.പി മകള 59

4 സബഹണ്ന.പി മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ ഭാര് 73

2 മഹമദാലി മകന 55

3 ആമിന.സി മകള 54

4 ൈമമനത്.എം.സി മകള 51

5 ഉമസലമ.സി.എം മകള 48

6 മഹമദ മസഫ.സി മകന 44

7 ജൈബറിയ മകള 37
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
No: B3 5618/2021 06-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that SHAMSIYA CHERIYIL PARIYIL HOUSE, PALATHINGAL,

EDAKKARA P O, Edakkara Village, Nilambur Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before GENERAL in respect of the legal  heirs of late ASIF PARIYIL RAYIN PARIYIL HOUSE,

PALATHINGAL, EDAKKARA P O who expired on 20-04-2020 and that it has been reported to this office that the persons

named in the scheduled below are the legal heirs of the said late ASIF PARIYIL RAYIN. that it is proposed to issue a legal

heirship certificate according to this to the applicant .  Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 1 in the below list. 

 Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving

the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the

Tahasildar , Nilambur within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated

applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
നമര:ബി3 5619/2021 06-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   േകരള എേസറ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആയിഷ മതേകാടൻ െഹൗസ,

അരിമണൽ  പി.ഒ,  കരവാരകണ്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകരള എേസറ് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കഞിമഹമദ, മതേകാടൻ

െഹൗസ, അരിമണൽ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   േകരള എേസറ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. 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. 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 SHAMSIYA CHERIYIL Wife 35

2 MAZIM P ASIF Son 16

3 EMIR P ASIF Son 08

4 FATHIMA UMMATHUR Mother 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിമഹമദ ഭരതാവ 71

2 ഉമകൽസ മകള 45
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നമര:ബി3 5649/2021 06-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞാത െചടിയാൻെതാടികെഹൗസ

,  കറംപാറ,  അമരമലം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    അമരമലം  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  അബൽ  അസീസ,

െചടിയാൻെതാടികെഹൗസ, കറംപാറ, അമരമലം, േബാധിപിച അേപക   അമരമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-12-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം പേരതയെട മരണതിന മമ് മരണെപടിടളളതാണ. 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:ബി3 5652/2021 07-12-2021
 
  നിലമർ താലകില   പളിപാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസതലവി.പി പേഴടത് െഹൗസ

,  പളളിപാടം,  കാരചാൽ  മാടം  േറാഡ,  പളളിപാടം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപാടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൽ കരീം,

പേഴടത് െഹൗസ, പളളിപാടം, കാരചാൽ, േബാധിപിച അേപക   പളിപാടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3 7348/2021 07-12-2021

3 ഷാജേമാൻ മകന 40

4 ലബ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൽ അസീസ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലമാൻ പേഴടത് മകന 57

2 അബൽ മജീദ മകന 56

3 ൈസതാലി പേഴടത് മകന 55

4 ജമീല മകള 54

5 അബൽ കരീം മകന 49

6 ഷരീഫ.പി മകന 46

7 മജീബ.പി മകന 44

8 സകീന.പി മകള 43
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 നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീന.എം നേലങര െഹൗസ, പതിയങാടി

, പാതിരിപാടം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടകര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരൻ പതീഷ കമാർ.എൻ, നേലങര െഹൗസ, നലംതണി,

പാതിരിപാടം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   എടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

പേരത അവിവാഹിതയാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹൻദാസ.എൻ സേഹാദരൻ 62

2 രവീനൻ.എൻ സേഹാദരൻ 59

3 പതീഷ കമാർ.എൻ സേഹാദരൻ 41

4 സമതി.എൻ സേഹാദരി 51

5 സേരഷ.എൻ (15/11/2013 ന മരണെപട) സേഹാദരൻ -
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-9442/2021 09-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   മേതടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദകടി ഹാജി, െനാടൻവീടൻ വീട

,  ചാമപറമ്,  മേതടം  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മഹമദ എ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

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

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതേന മാതാപിതാകളം ആദ് ഭാര് ആമിന എനവരം വർഷങൾകമൻപ മരണെപടിടെണനം

അറിയന.  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:ബി3-6693/2021 09-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി ബി പി  ബാഹണി പറമിൽ വീട

,  മണെലാടി,  നിലമർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹരീഷ ബാബ ബി , , േബാധിപിച അേപക

 നിലമര വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2017  -ല മരണെപടതായം ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം   പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ

പേരതയെട മരണതിനമേമ മരണെപടിടളതാെണനം പേരത അവിവാഹിതയാെണനം അറിയന. 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലീമ (രണാം ഭാര്) - 63

2 ഖദീജ (ആദ് ഭാര്യെട മകൾ) - 62

3 ഫാതിമ  (ആദ് ഭാര്യെട മകൾ) - 50

4 നബീസ എൻ എ (ആദ് ഭാര്യെട മകൾ) - 49

5 ആമിന (രണാം ഭാര്യെട മകൾ) - 46

6 മഹമദ എ  (രണാം ഭാര്യെട മകൻ) - 45

7 െനാടൻവീടൻ റംലത്  (രണാം ഭാര്യെട മകൻ) - 44

8 മസ എൻ എ (രണാം ഭാര്യെട മകൻ) - 40

9 സലീന  (രണാം ഭാര്യെട മകൾ) - 39
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നമര:ബി3-4078/2021 10-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   മേതടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എം മാതയ, പേരതെന ഭാര് അനകട

ി മാതയ   േപയൽ ഹൗസ, കാരപറം പി ഒ എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള സാലി േജാസഫ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

04-1995 -ലം പേരതെന ഭാര് അനകടി മാതയ 23-2-2016-ലം മരണെപടതായം കിസ്ൻ പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹരീഷ ബാബ ബി (സേഹാദര പതൻ) - 53

2 രശി ബി  (സേഹാദര പതി) - 51

3 രേമഷ ബി സേഹാദര പതൻ) - 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാലി േജാസഫ മകള 61

2 േജാണി മാതയ മകന 60

3 േമരി പി മാതയ മകള 53

4 ഷാജി മാതയ മകള 50
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