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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-5384/2021 29-09-2021
 
 നിലമർ താലകില   പളിപാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായിൻ കടി ഇ  എരഞികൽ വീട

, െപാങൂർ, മമാട പി ഒ, പളിപാടം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപാടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ജിയാദ ഇ എം േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ പേരതെൻറ മരണതിന മൻപ തെന

മരണെപടിടെണനം അറിയന. 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:ബി3-5616/2021 29-09-2021
 
 നിലമർ താലകില   ചങതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനീഷ സി ടി  ചകിങൽെതാടിക

ഹൗസ, ചങതറ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചങതറ വിേലജില   പേരതനെറ അചന ഷൗകത് സി ടി  േബാധിപിച അേപക   ചങതറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹബസത് ബീവി എ ഭാര് 59

2 മഹമദ തനജ ഇ എം മകന 37

3 മഹയദീൻ ദാനിഷ ഇ എം മകന 32

4 ജനത് െഷറിൻ ഇ എം മകള 28

5 മഹമദ ജിയാദ ഇ എം മകന 23

6 ഫാതിമ ഹിദായ മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷൗകത് സി ടി പിതാവ 60

2 റഹാബി മാതാവ 49

3 ത്ാഹിറ വി പി ഭാര് 28
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നമര:ബി3-3601/2021 29-09-2021
 
 നിലമർ താലകില   തിരവാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജ  നനനം ഹൗസ, പടെവടി

, പനപാല പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവാലി വിേലജില   പേരതയെട മകള ദീപ എസ േബാധിപിച അേപക   തിരവാലി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

02-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

4 മഹമദ ഫഹീം സി ടി മകന 6

5 ഇഷ െമഹറിൻ സി ടി മകള 2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ രാധാകഷൻ ഭരതാവ 83

2 ദീപ എസ മകള 44

16th November 2021Revenue Department12585
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-3518/2021 28-09-2021
 
 നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ നായർ  േതൻവടി വീട കാപിൽ പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ പി  േബാധിപിച അേപക   വണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2001 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയന ഒരാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതന

കടികളില എനം പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ പേരതെൻറ മരണതിന മൻപ തെന 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 രാധ ഭാര് 75
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -4160/ 2021 18-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ െക ഐ  െപനിേയൽ ഹൗസ

് കളിമണ എടകര പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയകടി േജകബ , , േബാധിപിച അേപക   എടകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

11-2019 -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:ബി 3 -4238/ 2021 18-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   മമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബടി എ  നർമഹൽ പനലിങൽ നടവത

്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മമാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനീസ ബാബ എ െക , , േബാധിപിച അേപക   മമാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    04-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  മസിം  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 മറിയകടി േജകബ ഭാര് 65

2 ദീന േജകബ മകള 34

3 മീരാ േജകബ മകള 31

4 മിഥൻ േജകബ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷകടി െക ഭാര് 68

2 നർജഹാൻ എ െക മകള 51

3 അൻവർസാദത് എ െക മകന 49

4 അനീസബാബ എ െക മകന 44

5 നസറത്േബബി എ െക മകള 41
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നമര:ബി 3 -4321/ 2021 18-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   അകമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവി െക ടി  െകാളങരെതാടി

ക  ഹൗസ എരഞിമങാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അകമാടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൽമത് ഇ , , േബാധിപിച അേപക

അകമാടം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2020  -ല മരണെപടതായം  മസിം  പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൽമത് ഇ ഭാര് 47

2 അഫീഫ െക ടി മകള 26

3 മഹമദ ആഷിഖ െക ടി മകന 22

4 മഹമദ അൻഷാദ െക ടി മകന 18
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 6182/2021 09-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ േദവേശരി െഹൗസ, സി.എച്

േകാളനി, ചനകന് പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ ഇകബാൽ.ഡി, േദവേശരി െഹൗസ, സി.എച് േകാളനി,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻ്റ  മാതാപിതാകൾ

മരണെപടിടളളതാണ, പേരതെൻ്റ ഭാര് ഫാതിമ എനവർ 06/07/2006 തിയതിയിലം മകൻ ഷാജി എനവർ 18/09/2010

തിയതിയിലം മരണെപടിടണ്. 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 9441/2021 09-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദണി പതിയത് െഹൗസ, േഹാടൽ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിഹാബദീൻ. പി, പതിയത് െഹൗസ, മേഞരി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻ്റ  മാതാപിതാകൾ

മരണെപടിടളളതാണ, പേരതെൻ്റ ഭാര് മറിയകടി എനവർ 07/03/2005 തിയതിയിലം മകൻ അബൾ നാസർ എനവർ

14/06/2010 തിയതിയിലം മരണെപടളളതാണ. 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 മഹമദ ഇകബാൽ.ഡി മകന 40

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
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നമര:ബി3 8026/2021 09-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   തിരവാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ വടയകളതിൽ

െഹൗസ,  പതിരിയാൽ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരവാലി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽ, വടയകളതിൽ െഹൗസ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻ്റ മാതാവ 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. 

 

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 72

2 സേരഷ.വി മകന 49

3 ഉദയൻ.വി മകന 46

4 സനിൽ മകന 43
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-4478/2021 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   തിരവാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിന െക  കൽപളി തിരവാലി പി ഒ

തിരവാലി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ ബാബ രാജൻ െക േബാധിപിച അേപക   തിരവാലി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമ പകാരംേമൽപറഞവരാണ പേരതെൻറ അവകാശികൾ    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:ബി3-4477/2021 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   തിരവാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകി പി  പതൻെപായിൽ ഹൗസ

് പനപാല പി ഒ വണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന പദീപകമാർ ടി േബാധിപിച അേപക   തിരവാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-10-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമ പകാരം േമൽപറഞവരാണ അവകാശികൾ  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:ബി3-4449/2021 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   അകമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടികഷൻ നായർ  ഒടങാട് മണപാട

ം എരഞിമങാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബരാജൻ െക ഭരതാവ 54

2 അഭിനവ െക മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണൻ ടി മകന 53

2 പദീപകമാർ ടി മകന 50

3 സതീേദവി ടി മകള 45
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സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന പശാന് പി േബാധിപിച അേപക   അകമാടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-04-2018-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമ പകാരം േമൽപറഞവരാണ പേരതെൻറ അവകാശികൾ   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:ബി3-4716/2021 20-10-2021
 
  നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സകമാരൻ നായർ  സൗഭാഗ്

അമലപടി വണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് പാർവതി എം േബാധിപിച അേപക   വണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-03-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമ പകാരം േമൽപറഞവരാണ പേരതെൻറ അവകാശികൾ   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:ബി3-4718/2021 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   അകമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  േമേലമണിൻ ഹൗസ ൈമലാട

ി എരഞിമങാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന നൗഷാദ എം േബാധിപിച അേപക   അകമാടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    26-07-2019-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മസിം  പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം േമൽപറഞവരാണ പേരതെൻറ അവകാശികൾ   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 രമാേദവി പി മകള 51

2 ഗീത പി മകള 48

3 പശാന് പി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാർവതി എം ഭാര് 70

2 മേനാജ എം എസ മകന 47

3 സപമ  എം എസ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി3-4869/2021 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ ഒ  െക  അരയങാട

്  ഹൗസ  നിലമർ  ആർ  എസ  നലംനണി  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ബാബരാജൻ, േബാധിപിച അേപക

നിലമര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-03-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  േമൽപറഞവരാണ

പേരതെൻറ അവകാശികൾ  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. 

 

1 റഹിയാനത് എം മകള 53

2 നൗഷാദ എം മകന 51

3 സലീന മകള 44

4 ഹാരീസ മകന 43

5 റഷീദ മകന 41

6 റസീന മകള 38

7 റഹന മകള 34

8 നൗഫൽ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജേഗാപാലൻ എ മകന 66

2 വിജയലകി എ എൻ മകള 63

3 രാമദാസൻ എ മകന 60

4 പതിനി എ എൻ മകള 57

5 ബാബരാജൻ മകന 55
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -3070/ 2021 20-10-2021
 
  നിലമർ താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയലക്മി   പളകൽ ഹൗസ

അടിയത്  കഷ വിഹാർ  േതാേടകര പേകാടംപാടം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമരമലം വിേലജില   പേരതയെട മകന വിജയകഷണൻ ,

, േബാധിപിച അേപക   അമരമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2019 -ല മരണെപടതായം  ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന ഒരാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവ പേരതയെട 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:ബി 3 -5259/ 2021 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   െവളയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കല്ാണി അമ  ശാനിസദനം കാളികാവ

്  െവളയർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളയര വിേലജില   പേരതയെട മകള േഹമലത , , േബാധിപിച അേപക   െവളയര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

12-2019 -ല മരണെപടതായം  ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ കരമതിൽ ഗംഗാധര പണികർ 23 -11 -2008 -

ൽ  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. 

 
നമര:ബി 3 -5257/ 2021 20-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകഷണൻ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഹമലത മകള 65

2 നിർമല മകള 61

3 ലത മകള 57

4 രതി മകള 57
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 നിലമർ താലകില   തവർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ വി വി  വളാകറശി വാര്ം

പാലാകൽെവട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തവർ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ രാധ , , േബാധിപിച അേപക   തവർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2021 -ല

മരണെപടതായം  ഹിന  പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയന

ഒരാൾ  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതനാെണനറിയന. 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: ബി 3 -5256/ 2021 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   തവർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ  പറെവടി വീട തവർ പി ഒ നിലമർ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തവർ വിേലജില   പേരതയെട മകന സാജിദ , , േബാധിപിച അേപക  തവർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2020 -ല മരണെപടതായം മസീം

പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം മരണെപടിടളതാെണനം 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. 

 
നമര:ബി 3 -5948/ 2021 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   വഴികടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗസി സകറിയ  ൈഷനി വില മണിമളി

പി ഒ പി ഒ നിലമർ (വഴി ) എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വഴികടവ വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈഷനി സകറിയ , , േബാധിപിച അേപക   വഴികടവ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   24-02-2021  -ല മരണെപടതായം   കിസ്ൻ പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശിയായി താെഴ പറയന ഒരാൾ മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ മാതയ സഖറിയ

എനയാൾ 14 -02 -2020 -ൽ മരണെപടിടെണനം അറിയന. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ (കഞാൻ ) മകന 67

2 ആലിേകായ മകന 64

3 അബദൽ മജീദ മകന 62

4 ജമീല മകള 58

5 ശംസദീൻ മകന 57

6 സാജിദ പി മകന 47
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി 3 -5255/ 2021 20-10-2021
 
  നിലമർ താലകില   തവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ  േപാേടങാട്  തവർ

പാലകൽെവാട  തവർ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബദൾ മൈഹമിൻ ,  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021  -ല മരണെപടതായം  മസിം  പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ

വർഷങൾക് മൻപ മരണെപടിടളതാെണന്  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. 

 
നമര:ബി 3 -5254/ 2021 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   മമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സർജ േമാൻ പി പി  പലത് പലിേകാടി

ൽ ഹൗസ െചറമണ നടവത് പി ഒ വണർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മമാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െഷറിൻ സഹാന െക െക , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-03-2021  -ല മരണെപടതായം  മസിം  പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ പിതാവ

വർഷങൾക്  മൻപ മരണെപടിടളതാെണന 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 ൈഷനി സകറിയ എം മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകീന ഭാര് 50

2 അബദൾ മൈഹമിൻ മകന 30

3 അബദൾ നിഷാദ പി മകന 26

4 റിനസ മമ പി മകന 23

5 നസീറ പി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷറിൻ സഹാന െക െക ഭാര് 24

2 മഹമദ അഫിൻ പി പി മകന 04

3 ആമിന സി മാതാവ 58
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നമര:ബി 3 -4952/ 2021 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   വഴികടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ  പലത്പലിേകാടിൽ ഹൗസ

് വരകളം മണിമളി  പി  ഒ വഴികടവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഴികടവ വിേലജില   പേരതയെട മകന അബദൾ റഹിമത് , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2021  -ല മരണെപടതായം  മസീം  പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം

ഭർതാവം പേരതയെട മരണതിന മൻപ മരണെപടിടെണന് 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. 

 
നമര:ബി 3 -8543/ 2021 20-10-2021
 
  നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാവതി  അമ സി  പി   പണവം

പാണംകാപിൽ  കാരാട  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണര വിേലജില   പേരതയെട മകള േജ്ാതിക സി പി , , േബാധിപിച അേപക

വണര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2021  -ല മരണെപടതായം   ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ

പേരതയെട മരണതിന മേമ മരണെപടിടെണനം പേരതയെട ഭർതാവ അചതൻ നായർ എനയാൾ 07 -04 -1997 -ൽ

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 ആയിഷ മകള 68

2 അബദള മകന 65

3 പി പി കബീർ മകന 63

4 അബദൾ റഹിമത് മകന 62

5 മഹമദലി പി മകന 59

6 അബദൾ സലാം പി പി മകന 56

7 മഹമദ ഷരീഫ മകന 54

8 മഹമദ ബഷീർ പി മകന 50

9 ഷൗകതലി മകന 49

10 അബദൾ ഗഫർ പി പി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി സി പി മകള 67

2 ലതിക സി പി മകള 59
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നമര:ബി 3 -5944/ 2021 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   ചങതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷണൻ  ഇലവനിൽകനതി

ൽ  ഹൗസ  പളികത്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചങതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരൺ , ,  േബാധിപിച അേപക

ചങതറ വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-2021  -ല മരണെപടതായം  ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ

പേരതെന മരണതിന മേമ 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. 

 

3 രാധിക സി പി മകള 56

4 േജ്ാതിക സി പി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ ഭാര് 59

2 അജി മകള 39

3 അരൺ മകന 36

12598 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -5943/ 2021 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഹിയാന പി  േകായനിേകാടൻ നിയ

ർ അൽഫാറഖ മസജിദ വണർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കഞിമഹമദ െക െക , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021  -ല മരണെപടതായം  മസിം  പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതയെട പിതാവ

പേരതയെട മരണതിന മേമ 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. 

 
നമര:ബി 3 -5946/ 2021 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  െതമാനികന് ഹൗസ

അമരമലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അമരമലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജനൻ , , േബാധിപിച അേപക   അമരമലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

03-2011 -ല മരണെപടതായം ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവം  ഭാര്യം പേരതെൻറ മരണതിന മേമ

മരണെപടിടെണനം അറിയന. 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 കഞിമഹമദ െക െക ഭരതാവ 61

2 അനസ റഹമാൻ െക െക മകന 31

3 അജമൽ സ്ലാഹ െക െക മകന 27

4 അർസക് റഹമാൻ മകന 21

5 പാതമ മാതാവ 72

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജലക്മി മകള 58

2 ചനിക മകള 55

3 സേരാജിനി മകള 52

16th November 2021Revenue Department12599
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നമര:ബി 3 -5357/ 2021 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   തിരവാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവശങരൻ നായർ  പളിയേഞരി ഹൗസ

് നടവത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവാലി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതാവതി  അമ എൽ , , േബാധിപിച അേപക   തിരവാലി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-01-1996  -ല  മരണെപടതായംഹിന  പിനടർചാവകാശ  നിയമപകാരം   പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാവ  പേരതെൻറ

മരണതിന മൻപ മരണെപടിടളതാെണനം 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. 

 
നമര:ബി 3 -5312/ 2021 20-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ  െനചികാടൻ ഹൗസ കരെനച

ി എടകര പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടകര വിേലജില   പേരതയെട മകള സനീറ , , േബാധിപിച അേപക   എടകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2019 -ല

മരണെപടതായം  മസീം പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  ഭർതാവ  അബദള  എൻ  എനയാൾ  19  -03  -2018  -ൽ

മരണെപടിടെണനം പേരതയെട മാതാപിതാകൾ പേരതയെട മരണതിന മമ് മരണെപടിടളതാെണനം 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. 

 

4 രാേജനൻ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതാവതി അമ എൽ ഭാര് 85

2 നിർമല മകള 61

3 മരളീധരൻ പി മകന 55

4 ഗംഗാധരൻ പി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനീറ മകള 42

2 ഉൈനർ മകന 40

3 ബഷറ മകള 38
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ _n3˛3208/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 18.

31˛8˛2021˛se 34-˛mw \º¿ tIcf Kk-‰n¬ (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v

dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 6891˛¬ _n3-˛3208/2021 \º¿ Bbn {]kn-≤oI-cn® ]c-ky-Øn¬

‘Icp-hm-c-°p≠v hnt√Pv’ F∂p-≈Xv ‘\ne-ºq¿ hnt√Pv’ F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ _n3˛3509/2021. 2021 HIvtSm--_¿ 18.

31˛8˛2021˛se 34-˛mw \º¿ tIcf Kk-‰n¬ (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v

dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 6891˛¬ _n3-˛3509/2021 \º¿ Bbn {]kn-≤oI-cn® ]c-ky-Øn¬

Ah-Im-in-bmb “Znt\iv tla-N-{µ≥” F∂p-≈Xv “Znt\jv tla-N-{µ≥ \mb¿” F∂pw  “hnt\mZv

tla-N-{µ≥” F∂p-≈Xv “hnt\mZv tla-N-{µ≥ \mb¿” F∂pw Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

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

16th November 2021Revenue Department12601
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 -4135 / 2021 16-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   വഴികടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പറേങാടൻ  എടകളങര ഹൗസ

,മാമാങര  ,കമളകലല  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വഴികടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാമദാസൻ , , േബാധിപിച അേപക

വഴികടവ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില .പേരതെൻറ ഭാര് കഞമ

6 -1 2021 -ൽ മരണമടഞ . 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 -3958 / 2021 16-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   കറമലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ എൻ എം  നരിമറതി

ൽ  ഹൗസ  ,കറമലേങാട  ,കറമലേങാട  പി\ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറമലേങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേനായി

എൻ വി , , േബാധിപിച അേപക   കറമലേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2019 -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 ലീല എം പി മകള -

2 രാമകഷൻ പി മകന -

3 രാമദാസൻ മകന -

4 വിജയകമാരി മകള -

5 രാമചനൻ മകന -

6 മിനിേമാൾ പി മകള -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസമ വർഗീസ ഭാര് 59

2 ബിേനായി എൻ വി മകന 32

3 ബിേജായി എൻ വി മകന 24
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നമര:ബി3-6925 / 2021 16-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലൻ , ,മരടൻ ഹൗസ ,വണർ പി ഒ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പതിഭ െക സി , , േബാധിപിച അേപക   വണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-02-2020  -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:ബി3-6385/ 2021 16-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയമ പി െക  പവതികനൻ ഹൗസ

,വീടിചാൽ  ,രാമൻകത്  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിഷാബദീൻ പി െക , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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 കാളി അമ 71

2 പതിഭ െക സി ഭാര് 42

3 കാർതിക മകന 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ഭാര് 77

2 സൈലമാൻ പി െക മകന 55

3 സകീന പി െക മകള 53

4 ഉസാൻ പി െക മകന 49

5 റസിയ പി െക മകള 46

6 ഷംസദീൻ പി െക മകന 45

7 ഷറഫദീൻ പി െക മകന 41

8 നിഷാബദീൻ പി െക മകന 37

16th November 2021Revenue Department12603
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