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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-7426/2021 19-01-2022
 
 നിലമർ താലകില   േകരള എേസറ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ൻ െവളളാരംകേനൽ

െഹൗസ,കൽകണ് പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകരള എേസറ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന പകാശ.വി.എസ, െവളളാരംകേനൽ െഹൗസ,കൽകണ്

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B3-7694/2021 19-01-2022
 
 നിലമർ താലകില   അകമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമകഷൻ ആലേഞരി പറമിൽ െഹൗസ

, പണെപായിൽ, എരഞിമങാട പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അകമാടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേലാചന.എ, ആലേഞരി പറമിൽ

െഹൗസ, പണെപായിൽ, െപരമണ, േബാധിപിച അേപക   അകമാടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ

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. 

 
നമര:B3-7814/2021 19-01-2022
 
 നിലമർ താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഗഫർ വലിയപീടികകൽ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനമ ഭാര് 72

2 ലിസിേതാമസ മകള 53

3 പകാശ.വി.എസ മകന 51

4 െസലീന.എസ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന ഭാര് 49
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െഹൗസ, േമേല കറമാറ, അമരമലം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമരമലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹർഷിന, വലിയപീടികകൽ െഹൗസ, േമേല

കറമാറ, അമരമലം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   അമരമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹർഷിന ഭാര് 26

2 അമൽ ഷഫഫ.വി.പി മകന 07
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-526/2022 25-01-2022
 
 നിലമർ താലകില   േപാതകലല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരജ പരേമശ്രൻ ശീവതം,

െപായികാടേശരി,  െചങമനാട  പി.ഒ,  എറണാകളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േപാതകലല  വിേലജില    പേരതനെറ  മാതാവ

എൻ.പി.വതമ, സിതാ ഭവൻ,  ആനകലല,  ഉപട പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   േപാതകലല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എൻ.പി.വതമ മാതാവ 66

2 അനഷ.െക ഭാര് 35

3 മീനാകി സരജ മകള 08

01th February 2022Revenue Department4407
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-11130/2021 28-01-2022
 
  നിലമർ  താലകില    േപാരര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആമിന.െക  കറേതടത്

െഹൗസആലിേകാട, ചാതേങാടപറം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാരര വിേലജില   പേരതയെട മകന അബ റഹിമാൻ.ടി, േതാരപ െഹൗസ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം

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. 

 
നമര:B3-12596/2021 28-01-2022
 
 നിലമർ താലകില   കളികാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകായ േകാർമത് െഹൗസ, െചേങാട

, കാളികാവ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കളികാവ വിേലജില   പേരതനെറ പൗതൻ ൈറഷാദ.െക, േകാർമത് െഹൗസ, െചേങാട, കാളികാവ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-03-1988  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബ റഹിമാൻ.ടി മകന 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞാതടി (06-08-2017 ന മരണെപട) ഭാര് -

2 മഹമദ (07-03-2020 ന മരണെപട) മകന -

3 ൈറന പൗതി 42

4 ൈറജ.െക പൗതൻ 39

5 ൈറഷാദ.െക പൗതി 36
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