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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 5650/2021 22-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബഹാം എം.പി മണേകാടകൽ

െഹൗസ, ചളളിേയാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    അമരമലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േറാസമ,  മണേകാടകൽ െഹൗസ,  ചളളിേയാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2019 -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. 

 
നമര:ബി3 6172/2021 22-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   േപാരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദ െകാണപറമിൽ െഹൗസ

, പളിയേകാട, ചാതേങാടപറം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േപാരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സജിത,  െകാണപറമിൽ െഹൗസ,

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈ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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ ഭാര് 76

2 സാബ അബഹാം മകന 57

3 സജി മകന 54

4 േലാവിസ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി മാതാവ 64

2 സജിത ഭാര് 31

3 േഗാകൽ.െക മകന 12

4 ൈവശാഖ.െക മകന 09
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നമര:ബി3 6171 22-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   േപാരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതവലി ൈകപളളിെതാടിക െഹൗസ

,  പതേകാവ,  േപാരർ,  വാണിയമലം,േപാരർ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാരര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സേരനൻ

െക.ടി,  ൈകപളളിെതാടിക  െഹൗസ,  പതേകാവ,  േപാരർ,  േബാധിപിച  അേപക   േപാരര വിേലജ  ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3 6267/2021 23-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   അകമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ േശഖരൻ, േകാണർ െഹൗസ,

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

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അകമാടം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േശഖരൻ,

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

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരനൻ െക.ടി ഭരതാവ 60

2 അനിഷ.െക.ട മകള 27

3 ആതിര.െക.ട മകള 24

4 അർജൻ.െക.ടി മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശഖരൻ ഭരതാവ 60

2 സനീഷ േശഖരൻ മകന 20
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 6699/2021 17-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബല പറെവടി െഹൗസ, പാടികന്,

നിലമർ പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ ഹകീം, പറെവടി െഹൗസ, നിലമർ പി.ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻ്റ  മാതാപിതാകൾ മൻേപ 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 6038/2021 18-02-2021
 
 നിലമർ താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈവ.േഡവിഡ പനേങാട് പതൻവീട

, ടി.െക േകാളനി പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അമരമലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േറാജ.പി.േഡവിഡ, പനേങാട്  പതൻവീട, ടി.െക

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കദീജ മകള 77

2 മഹമദലി മകന 62

3 അബൾ സലാം.പി മകന 58

4 ഫാതിമ മകള 53

5 അബൽ ഹകീം മകന 52

6 ആയിശ.െക.ടി മകള 51

7 ഷംസദീൻ.പി മകന 49

8 മനീർ.പി മകന 46

9 ബഷറ മകള 43

10 ലകമാൻ പറെവടി മകന 40

11 ഷാഹിന.പി മകള 37
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി േഡവിഡ ഭാര് 60

2 െരയജ േഡവിഡ മകന 35

3 േറാജ.പി.േഡവിഡ മകന 31
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-6126/2021  26-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   ചങതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഫസൽ ബാബ,  കടവത് ഹൗസ

,  പലിമണ,  ചങതറ  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് മബീന ബീവി േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

05-2021 -ല മരണെപടതായം മസളീം പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ മരണെപടിടളതാണ. 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:ബി3-6787/2021 26-10-2021
 
 നിലമർ താലകില  മേതടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ,  െതകംപറത് വീട, താളിപാടം

,  നമരിെപാടി  പി  ഒ,  എടകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മജീബ റഹിമാൻ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

03-2018 -ല മരണെപടതായം മസളീം പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തിതമ മാതാവ 63

2 മബീന ബീവി ഭാര് 31

3 ആദിൽ മകന 14

4 ൈഹഫ ൈഫസൽ മകള 9

5 ൈഹസ ൈഫസൽ മകള 2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മജീബ റഹിമാൻ മകന 46

2 അബദൾ അസീസ ടി പി മകന 62

3 നഫീസ മകള 55

4 ൈമമന മകള 47
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നമര:ബി3-5940/2021 25-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   കാളികാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹംസ,  മാടറ ഹൗസ, ഉദിരംെപായിൽ

, പലേങാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന മഹമദ നബീൽ എം, േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2017 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-5918/2021 25-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായതീൻ കടി,  കരവാടൻ ഹൗസ,

വണർ,  വാണിയമലം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന നജീബ െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

01-2012 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

5 അബദൾ ഹമീദ മകന 45

6 നസീമ മകള 43

7 അബദൽ സ്ാലിഹ മകന 41

8 കയടി (4-6-2019- തീയതിയിൽ മരണെപട.) ഭാര് -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ ഭാര് 48

2 മഹമദ നബീൽ എം മകന 34

3 നഹാസ എം മകന 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആയിഷ െക ഭാര് 67

2 ൈസനബ മകള 50

3 അബദൽ റസാഖ മകന 48

4 അബദൽ നാസർ െക മകന 46

5 ഹസീന െക മകള 43

6 മഹമദ അഷറഫ െക മകന 41
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നമര:ബി3-5860/2021 25-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   കറമലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമർ ഇ,  ഇറഞികൽ ഹൗസ

, കറമലേങാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  ജമീല,  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-03-2021  -ല

മരണെപടതായം മസളീം പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ പേരതെൻറ മരണതിന മേമ 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:ബി3-5858/2021 25-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   കറമലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ,  വലിയപറമൻ ഹൗസ

,എരമമണ പി  ഒ,  കറമലേങാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന കഞിമഹമദ , േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

12-2020 -ല മരണെപടതായം മസളീം  പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ പേരതയെട മരണതിന മൻേപ

മരണെപടിടളതം പേരതയെട ഭർതാവ വലിയപറമൻ ഹംസ 19-8-2010-തീയതിയിലം 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. 

7 നജീബ െക മകന 38

8 സാജിദ െക മകള 37

9 റസീന െക മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല ഭാര് 54

2 മഹമദ നിസാർ ഇ മകന 35

3 നസറത് പി മകള 33

4 നൈസബത് മകള 32

5 നിസാമദീൻ ഇ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞിമഹമദ മകന 71

2 അബാസ വി പി മകന 67

3 ൈസതലവി വി എച് മകന 60

4 ഖദീജ മകള 56

5 ആസ് മകള 55

6 െമായത വി എച് മകന 53
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നമര:ബി3-5859/2021 25-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   കറമലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബ യസഫ,  പലത് ഹൗസ,

പിലാേകാട,  കറമലേങാട പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ഇബന മസദ പി  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

01-2020 -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:ബി3-8795/2021 29-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി പകാശ,  കനമൽ ഹൗസ, എടക

ര  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര്  സമിത  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021  -ല

മരണെപടതായം ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ െക പി ഭാര് 72

2 ഷാജിത ജാഫർ സലീം മകള 53

3 ഇബന മസദ പി മകന 50

4 നദീറ പി എ മകള 48

5 ജാഫർ അബ യസഫ പി മകന 47

6 ഉമ ഹബീബ പി എ മകള 44

7 ജംഷീദ പി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമിത ഭാര് 46

2 നനന പകാശ മകള 19

3 നിള പകാശ മകള 10
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 5644/2018 26-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിമമടി ഹാജി.െക.ടി, െക.ടി.െഹൗസ, നിയ

ർ  നയ  േബാക്,  വണർ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇലികൽ പാതമകടി,, ഇലികൽ െഹൗസ,

പളികെലാടി പി.ഒ, വടപറം, േബാധിപിച അേപക   വണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-01-2014  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകളം

ആദ്ഭാര്യം  മേമ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇലികൽ പാതമകടി (രണാം ഭാര്) ഭാര് 62

2 െക.ടി കദീജകടി മകള 64

3 െക.ടി ആമിനകടി മകള 62

4 െക.ടി. ഉണിേചക മകന 59

5 െക.ടി.റംലത് മകള 57

6 െക.ടി.റസിയ മകള 55

7 െക.ടി.ആതിക മകള 53

8 െക.ടി.ആബിദ മകള 51
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NOTICE

 
നമര:ബി3 6692/2021 25-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   േകരള എേസറ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീരാൻ, കാരാെതാടിക വീട

,  പളിങടവ,  േകരള  എേസറ്  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകരള എേസറ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബറഹിമാൻ, കാരാെതാടിക വീട,

പളിയംകടവ, േകരള എേസറ് പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   േകരള എേസറ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2016 -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. 

 
നമര:ബി3 10002/2021 25-11-2021
 
  നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി.അബൽ ഖാദർ,  കറളികാടി

ൽ പതൻപീടിയകൽ െഹൗസ, മരകലംകന്,  വണർ പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വണര വിേലജില    പേരതനെറ  മകന അഹമദ

റമിൽ.െക.പി, കറളികാടിൽ പതൻപീടികകൽ െഹൗസ, മരകലംകന്, വണർ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   വണര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

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 മറിയകടി ഭാര് 75

2 കദീജ മകള 59

3 ഫാതിമ മകള 58

4 റഖിയ മകള 54

5 അബറഹിമാൻ മകന 51

6 നഫീസ മകള 48

7 ജമീല മകള 45

8 സൈലമാൻ മകന 43

9 ഉമർ.െക.ടി മകന 40

10 ഇസായിൽ മകന 38

11 മഹമദ.െക.ടി മകന 35
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നമര:ബി3 9535 25-11-2021
 
  നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമകടി അേലകാടൻ െഹൗസ,

പളളികന്, വണർ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണര വിേലജില   പേരതയെട മകന സകീർ ഹൈസൻ, അേലകാടൻ െഹൗസ, പളളികന്, വണർ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളർ പേരതയെട മരണതിന മമ്

മരണെപടിടളളതാണ. പേരതയെട മകൾ റഫീക എനവർ 05/01/2001 ന മരണെപടിടണ്.  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 െഫൗസിയ.െക.പി മകള 51

2 ആരിഫ.െക.പി മകള 48

3 ജഷീല.െക.പി മകള 46

4 െമഹറ മകള 44

5 അഹമദ റമിൽ.െക.പി മകന 42

6 ആയിഷ മകള 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ മകള 58

2 സകീർ ഹൈസൻ.എ മകന 55

3 ഹഫത് മകള 52
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തിരു�ൽ പരസ�ം 

 

(1) 

 

ന�ർ ബി3 10174/2021                   2021 നവംബർ 25. 

         27/04/2021 െല വാല�ം10,17- mw ന�ർ േകരള ഗസ� ്

ഭാഗം 111 (ക�ീഷണേറ�് ഓഫ് ലാ� ് റവന��) ൽ േപജ് നം 3345 ൽ      

ബി3-2305/2020 ആയി �പസി�ീകരി� പരസ��ിൽ അവകാശിയായ 

“ �പമീള ആർ”  എ�ുളളത് “ �പമീള െക”  എ�് തിരു�ി 

വായിേ��താണ.് 

 

 

 

              (2) 

ന�ർ ബി3 10198/2021                   2021 നവംബർ 25. 

         30/07/2021 െല വാല�ം 08, 31- mw ന�ർ േകരള ഗസ�് ഭാഗം 

111 (ക�ീഷണേറ�് ഓഫ് ലാ� ് റവന��) ൽ േപജ് നം 6950-6951 ൽ   

ബി3-18887/2019 ആയി �പസി�ീകരി� പരസ��ിൽ അവകാശിയായ 

“ബിജുേമാൻ വർ�ീസ”്  എ�ുളളത് “ബിനുേമാൻ വർ�ീസ”്  എ�് 

തിരു�ി വായിേ��താണ.് 
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