
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 46

െചാവ, 2021  നവംബര  23

Tuesday, 23th November 2021

1197 വൃശികം 8

8th Vrischikam 1197

1943 അ്ഗഹായനം 2

2nd Agrahayana 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 3516/2021 15-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   അകമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാധവൻ നായർ കനത് െഹൗസ,

അകമാടം, എരഞിമങാട,അകമാടം, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അകമാടം വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഇനിര.എം, കനത് െഹൗസ, അകമാടം,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-1997  -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 4499/2021 15-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   അകമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാർഗവി ചാലവളളിെതാടി െഹൗസ,

എരഞിമങാട പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അകമാടം വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജീവ,  ചാലവളളിെതാടി  െഹൗസ, നമരിെപാടി,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2004  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ

േഗാപാലൻ എനവർ 14/12/1997 തിയതിയിൽ മരണപടിടളളതാണ. 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 8872/2021 12-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   കരവാരകണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിപാതമ വാളേങാടൻ

െഹൗസ, കരവാരകണ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര.എം മകള 65

2 നിർമല.എം(29/11/2019 ന മരണെപട) മകള -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ മകന 42

2 രാജശീ (03/07/2007 ന മരണെപട) മകള -
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സർടിഫികറിനായി   കരവാരകണ് വിേലജില   പേരതയെട മകള ഫാതിമ, പാറമൽ െഹൗസ, കണത്, തരിശ പി.ഒ,

േബാധിപിച അേപക   കരവാരകണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-04-1994  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരർതാവ കഞഹമദ

എനവർ 03/12/1986 തിയതിയിൽ മരണെപടിടളളതാണ.പേരതയെട മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളളതാണ. 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 4844/2021 15-11-2021
 
  നിലമർ താലകില   അകമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണി ആചമ ഇലികൽ െഹൗസ,

േകാരംേകാട,  എരഞിമങാട പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അകമാടം വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൾ നാസർ, ഇലികൽ െഹൗസ,

േകാരേങാട, എരഞിമങാട പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   അകമാടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ  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 6694/2021 17-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   ചങതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനീർ.െക കറേതടത് െഹൗസ, ചങത

റ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചങതറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശബീബ, കറേതടത് െഹൗസ, ചങതറ പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  3  നെറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ മകള 71

2 സഫിയ മകള 68

3 ആസ് മകള 67

4 ജമീല മകള 63

5 അഫത് മകള 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അലവികടി ഭരതാവ 80

2 അബൾ നാസർ.ഐ മകന 59

3 അബൾ ഗഫർ.ഐ മകന 52

4 െനൗഷാദ.ഇ.െക (07/10/2020 ന മരണെപട) മകന -
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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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിേപാകർ.െക പിതാവ 65

2 സഫിയ.െക.പി മാതാവ 55

3 ശബീബ.െക.പി ഭാര് 31

4 അൻസിൽ മഹമദ.െക മകന 10

5 ഹസ ഫാതിമ.െക മകള 08

6 അസി നസൽ.െക മകള 01
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ഇ2-2223/2020 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   േപാരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചകി  േപാരർ പി ഒ, മണാഴി കളതിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േപാരര വിേലജില   പേരതയെട മകള േദവകി  ,  പുപറമിൽ ഹൗസ, െചമേശരി  പി  ഒ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-2004 -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:ബി3-3047/2020 21-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   കരവാരകണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം േയശദാസൻ  ബേഥൽ വീട

, തരിശ, തരിശ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരവാരകണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള മിനിേമാൾ ബി േയശദാസൻ േബാധിപിച അേപക

കരവാരകണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2018  -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:ബി3-6698/2021 21-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ െക  കപാട് ഹൗസ, ഇയമട,

നിലമർ  ആർ  എസ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനപ െക േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനിേമാൾ ബി േയശദാസൻ മകള 39

2 എം ഡി അമിണി കടി (19-4-2019 തീയതിയിൽ മരണെപട.) ഭാര് -

3 പേമാദ േയശദാസൻ  (25-3--2019 തീയതിയിൽ മരണെപട.) മകന -
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നിലമര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2021  -ല മരണെപടതായം ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

പേരതെൻറ മരണതിന മൻേപ മരണെപടിടെണനം  പേരതെൻറ ഭാര് ധനലക്മി എനവർ 26-11-2015 തീയതിയിൽ

മരണെപടിടെണനം  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 സബീഷ െക മകന 41

2 അനപ െക മകന 41

3 സബിത െക എസ മകള 39
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-5524/2021 21-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   മമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകർ പി  പലൻ വീട കാടെപായിൽ

േമപാടം  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന െഷബീബ ഖാൻ പി   േബാധിപിച  അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ പേരതെൻറ മരണതിന മൻേപ മരണെപടിടെണനം പേരതെൻറ ഭാര് ആയിശ എനവർ 22-5-

2021-ൽ മരണെപടിടെണനം അറിയന.   മസിം പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം േമൽപറഞവരാണ പേരതെൻറ

അവകാശികൾ എനളതിന  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 അബൾ ഫിേറാസ ഖാൻ പി മകന 48

2 നസീർഖാൻ പി മകന 44

3 സഹറാബി മകള 41

4 െസമീർഖാൻ പി മകന 37

5 െഷബീബ ഖാൻ പി മകന 35

6 സനിയേമാൾ മകള 31
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 8029/2021 19-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   െവളയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമപിഷാരടി.ജി.പി. രാമനിലയം, തവർ

, െവളളയർ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചനിക.ടി.പി, രാമനിലയം, െവളളയർ പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻ്റ മാതാവ 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 ചനിക.ടി.പി ഭാര് 74

2 ഗീത.ടി.പി മകന 52

3 പീത.ടി.പി മകള 49

4 സധ.ടി.പി മകള 47

5 ഉണികഷൻ.ടി.പി മകന 45
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-5432/2021 29-10-2021
 
  നിലമർ  താലകില    അകമാടം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പാലേശരി  രാമൻ  നായർ

േവരംപലാകൽ ഹൗസ, െപരമണ, എരഞിമങാട പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന രാമകഷൻ േബാധിപിച അേപക

അകമാടം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-1998  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാവ  പേരതെൻറ  മരണതിന  മേമ

മരണെപടിടളതാണ.  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:ബി3-5383/2021 29-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമസനരൻ െക  കാരിപറമൻ ഹൗസ

, വടകപാടം പി  ഒ,  കാരാട,  വണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ശീജ െക , േബാധിപിച അേപക   വണര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2021 -ല

മരണെപടതായം ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതെൻറ   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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി മകള 67

2 രാമകഷൻ മകന 64

3 വിജയൻ വി മകന 60

4 േമാഹനൻ വി മകന 59

5 പതനാഭൻ മകന 55

6 ഇനിര വി മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിലകടി മാതാവ 76

2 ശീജ െക ഭാര് 42

3 ശില െക മകള 26
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നമര:ബി3-5530/2021 29-10-2021
 
  നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഗരംെതാടിക  കഞമഹമദ,

നഗരംെതാടിക  വീട,  ഒടിയംേചാല  ,  എടകര  പി  ഒ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന മഹമദ അഷറഫ എൻ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2009 -ല മരണെപടതായം മസളീം  പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

പേരതെൻറ  മരണതിന  മൻേപ  മരണെപടിടളതാണ.  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:ബി3-5339/ 2021 29-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   തിരവാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി എം പി  പതൻമഠതിൽ ഹൗസ

,  വാേളാറിങൽ,  പനപാല പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന രവീനൻ എം പി  േബാധിപിച അേപക   തിരവാലി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   14-

02-2021 -ല മരണെപടതായം ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  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. 

 

4 ശീലക്മി െക മകള 23

5 ശീഷ െക മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അഷറഫ എൻ മകന 52

2 കദീജ മകള 45

3 ആയിഷ മകള 39

4 പാതമ (10-10-2018 തീയതി മരണെപട.) ഭാര് -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി മകള 66

2 രാമചനൻ പി എം മകന 64

3 വതല പി എം മകള 62

4 േമേലപറമിൽ സമതി മകള 60

5 രവീനൻ എം പി മകന 58

6 പി എം േദവദാസ മകന 56

7 സത്നാഥൻ പി എം മകന 54

23th November 2021Revenue Department13841
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:ബി3-5525/2021 29-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ നായർ  െചമകേശരി ഹൗസ

, മകട, നിലമർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള വതലകമാരി  േബാധിപിച അേപക   നിലമര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-1995  -ല

മരണെപടതായം ഹിന പിനർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാവ മരണെപടിടളതാകന.  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:ബി3-5528/2021 29-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിനിേമാൾ എസ  േകാഴിപളി ഹൗസ

,  അരവാേകാട  ,  നിലമർ പി  ഒ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ സേരഷ െക േബാധിപിച അേപക   നിലമര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  15-

03-2021 -ല മരണെപടതായം ഹിന പിൻതടർചവകാശ നിയമപകാരം  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:ബി3-6700/2021 26-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   അകമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആമിന  പരി ഹൗസ, അകമാടം,

എരഞിമങാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന നൗഷാദ ഇ േബാധിപിച അേപക   അകമാടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2006  -ല

മരണെപടതായം മസളീം പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതയെട മാതാപിതാകളം,  ഭർതാവം  പേരതയെട മരണതിന മേമ

മരണെപടിടളതാണ  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലക്മി അമ ഭാര് 64

2 വതലകമാരി മകള 47

3 രവീനൻ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ െക ഭരതാവ 46

2 അശ്ന് െക മകന 14

13842 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-6786/ 2021 26-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ  മേഞരിെതാടിക ഹൗസ,

െചടിപാടം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ദാേമാദരൻ  േബാധിപിച അേപക   അമരമലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-1994 -ല

മരണെപടതായം ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ പേരതെൻറ മരണതിനമേമ മരണെപടിടളതം

പേരതൻ അവിവാഹിതനാെണനം 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 സൈലഖ എം മകള 52

2 ഹസീന മകള 50

3 റംല ബീഗം മകള 45

4 നൗഷാദ ഇ മകന 40

5 നജീബ മകന 35

6 ഫർസീന ഇ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാേമാദരൻ സേഹാദരൻ 68
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-6037/2021 25-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദൽ കാദർ  േമേലതിൽ ഹൗസ,

മാേമായിൽ,  അമരമലം സൗത് പി ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന മഹമദ സാബിത് എം േബാധിപിച അേപക   അമരമലം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  മസളീം  പിനടർചാവകാശ  നിയമപകാരം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ 11-5-1996-നം മാതാവ 1-

5-2017-നം  മരണെപടിടളതാണ.  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:ബി3-6036/2021 25-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ്  വിലങപാറയിൽ, െചമൻെകാലി

, എടകര, ഉപട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര്  മറിയാമ േബാധിപിച അേപക   എടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021  -ല

മരണെപടതായം കിസ്ൻ പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംലത് ഭാര് 52

2 ജൈവരിയ എം മകള 32

3 സമയ പി െക മകള 30

4 മഹമദ സാബിത് എം മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ ഭാര് 51

2 വിബിൻ വി ഡി മകന 31

3 ലിബിൻ വി ഡി മകന 29

4 ലിഞ വി ഡി മകള 25
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നമര:ബി3-6035/2021 25-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരികടി പി എസ  വടകാലായിൽ ഹൗസ

,  കരെനചി,  എടകര  പി  ഒ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ െക േബബി േബാധിപിച അേപക   എടകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   01-

06-2021 -ല മരണെപടതായം കിസ്ൻ പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം 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:ബി3-5861/2021 25-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   കറമലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി പി െക  പാറതാഴത് ഹൗസ

, കറമലേങാട പി  ഒ,  െവളിമറം   എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ േവലായധൻ  േബാധിപിച അേപക   കറമലേങാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാൾ     28-01-2013  -ല  മരണെപടതായം  ഹിന  പിനടർചാവകാശ  നിയമപകാരം  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:ബി3-3952/2021 25-10-2021
 
  നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി  ,  മഞകണൻ ഹൗസ,

പാതിരിപാടം പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ എം  േബാധിപിച അേപക   എടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-11-2008  -ല

മരണെപടതായം മസളീം പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ  പേരതെൻറ  മരണതിന  മൻേപ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക േബബി ഭരതാവ 75

2 ബിന ബി േബബി മകന 50

3 ബിജ ബി മകന 49

4 േബാസ ബി മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േവലായധൻ ഭരതാവ 67

2 ബിജേമാൻ പി വി മകന 46

3 പശാന് പി വി മകന 44
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മരണെപടിടളതാണ. 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:ബി3-8779/2021 26-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയാൻ മാതയ  േതാപിൽ വീട, എടക

ര  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര്  േഷബ  െചറിയാൻ ,  േബാധിപിച അേപക   എടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2021 -ല

മരണെപടതായം കിസ്ൻ പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം 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:ബി3-6039/2021 26-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി അമ  പരങാട ഹൗസ

,  െചറായി,  അമരമലം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന നവീൻ േബാധിപിച അേപക   അമരമലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-10-2016 -ല

മരണെപടതായം ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭർതാവ  െക  നാരായണൻ നായർ  2-7-1987  തീയതിയിൽ

മരണെപടിടളതാണ. 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 ഫാതിമ എം ഭാര് 72

2 ജമീല പി പി മകള 54

3 നഫീസ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഷബ െചറിയാൻ ഭാര് 53

2 െഹപസി ചിന െചറിയാൻ മകള 28

3 െഹന സസൻ െചറിയാൻ മകള 22

4 െഹറിൻ െചറിയാൻ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി പി ഭാര് 59
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നമര:ബി3-6127/2021 25-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി അമ, േദവി നിവാസ, പാലണ,

എടകര പി  ഒ   എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന േസതമാധവൻ േബാധിപിച അേപക   എടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    26-05-2021  -ല

മരണെപടതായം ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ വർഷങൾകമമ് മരണെപടിടളതാണ. 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. 

 

2 നവീൻ പി മകന 46

3 ദീപ പി മകള 43

4 ദിേനശൻ പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവികടി സി മകള 65

2 അംബിക മകള 61

3 േസതമാധവൻ മകന 55

4 േജ്ാതിലക്മി സി പി മകള 53

5 ഗീത സി പി മകള 51
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NOTICE

 
നമര:ബി3-7425/2021 25-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ പി ടി  അമിളി ഹൗസ

,  േതാേടകാട,  അമരമലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകള ഇനിര പി െക േബാധിപിച അേപക   അമരമലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

07-2021 -ല മരണെപടതായം  ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ പേരതെൻറ മരണതിന മൻേപ

മരണെപടിടളതമാണ. 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:ബി3-4497/2021 25-10-2021
 
  നിലമർ താലകില   അകമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ  മഞകണൻ ഹൗസ,

അകമാടം,  എരഞിമങാട  പി  ഒ   എനവരെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന സൽമാൻ എം  േബാധിപിച അേപക   അകമാടം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  31-

05-2020 -ല മരണെപടതായം മസളീം പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ പേരതയെട മരണതിന മൻേപ

മരണെപടിടളതം  പേരതയെട  ഭർതാവ  അബദ  എനയാൾ  24-12-1996  തീയതിയിൽ  മരണെപടിടളതമാണ.

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 ഇനിര പി െക ഭാര് 65

2 സമിജ  പി െക മകള 41

3 സമിത  പി െക മകള 41

4 സമിഷ  പി െക മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അസമാബി മകള 45

2 സൽമാബി മകള 43

3 റജീന മകള 40

4 നസിയ മകള 38
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നമര:ബി3-6481/2021 25-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   മമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകരൻ ഇ,  എടതിൽ ഹൗസ, േമപാടം

പി ഒ, പനലിങൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് വസന, േബാധിപിച അേപക   മമാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2018 -ല മരണെപടതായം ഹിന

പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം 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:ബി3-8007/2021 29-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   കരളായി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൻസാർ ബാബ  െനയവാതകൽ,

പിലാകൽ, കരളായി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മാതാവ ഖദീജ  േബാധിപിച അേപക   കരളായി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-01-2019  -ല

മരണെപടതായം മസളീം പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ പേരതെൻറ മാതാവ  ഖദീജ എനവെര 3-8-2004 തീയതിയിൽ

വിവാഹബനം േവർെപടതിയിടളതമാണ.  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. 

 

5 ൈമമനത് മകള 36

6 തൗസീഫ മകന 33

7 സൽമാൻ മകന 31

8 സാബിറ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസന ഭാര് 45

2 പവീണ മകള 24

3 ചകി മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ മാതാവ 61

2 െതസനി ഭാര് 27

3 ഫാതിമ റന എൻ മകള 11

4 റാസിൻ എൻ മകന 5
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3-5360/2021 29-10-2021
 
  നിലമർ താലകില   വഴികടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിജിെജാെസഫ  തരേതൽ

ഹൗസ,മണിമളി  പി  ഒ  ,വഴികടവ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് െറജിജിജി  േബാധിപിച അേപക   വഴികടവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021 -ല

മരണെപടതായം  കിസ്ൻ  പിനടർചാവകാശ  നിയമ  പകാരം  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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറജിജിജി ഭാര് 51

2 അലീന ജിജി മകള 23

3 അലൻ ജിജിേജാസഫ മകന 18

4 ആൽവിൻ ജിജിതരേതൽ മകന 15
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 9459/2021 19-11-2021
 
  നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടിലേശരി  മറിയകടി  പതിയത്

െഹൗസ,േഹാടൽ  സാഗർ,  മേഞരി  േറാഡ,  വണർ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷിഹാബദീൻ.പി,

പതിയത് െഹൗസ,മേഞരി േറാഡ, വണർ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   വണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-03-2005 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകൾ  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 8008/2021 19-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   െവളയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷ പസാദ അരയർ കഷ നിവാസ

, പേങാട പി.ഒ, തവർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളയര വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് വിദ്.എൻ.പി, കഷ നിവാസ, പേങാട പി.ഒ, , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻ്റ മാതാവ മരണെപടിടളളതാണ.  ൈമനര  താെഴയള

 ലിസില  കമ നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹസബളള പതിയകത് മകന 59

2 പി. അബൾ ലതീഫ മകന 57

3 കഞിബാവ പതിയത് മകന 55

4 മഹമദ ഇല്ാസ മകന 54

5 സാഹിദ മകള 51

6 റഷീദ.പി മകള 49

7 ൈലല.സി.െക മകള 48

8 സനജ.പി മകള 46

9 സജന.പി മകള 45

10 ശിഹാബദീൻ. പി മകന 42

11 മഹമദണി(25/01/2020 തിയതിയിൽ മരണെപട) ഭരതാവ -

12 അബൾ നാസർ (14/06/2010 തിയതിയിൽ മരണെപട) മകന -
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3 8621/2021 18-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഗിണി അമ സജി നിവാസ, െവളളാമറം

,  കാരാട  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണര വിേലജില   പേരതയെട മകന വിജയകമാർ.പി.െക, കഷ പഭ െഹൗസ, െവളളാമറം, കാരാട

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ പതനാഭ േമേനാൻ എനവർ

22/08/2013  ന  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 4498/2021 18-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   അകമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ വി.യ വടേകൻ െഹൗസ,

കകാടംെപായിൽ  പി.ഒ,  വാളംേതാട,  അകമാടം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അകമാടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിജീഷ േതാമസ,

വടേകൻ െഹൗസ, കകാടംെപായിൽ പി.ഒ, വാളേനാട, അകമാടം, േബാധിപിച അേപക   അകമാടം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിദ്.എൻ.പി ഭാര് 41

2 ഋഷിേകശ അരയർ മകന 19

3 ഹദ് അരയർ മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാർ.പി.െക മകന 61

2 സജാത പി.െക മകള 59

3 സജീവ പി.െക മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ േതാമസ ഭാര് 64

2 ബിജീഷ േതാമസ മകന 42

3 ടിജീഷ േതാമസ മകന 36
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