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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-1259/2022 15-02-2022
 
 നിലമർ താലകില   മമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റിയാസ േമാൻ പവിൽ പവിൽ െഹൗസ

,  കളികൽ,  േമപാടം  പി.ഒ,  മമാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മമാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉമൽ ഫാഹിദ. പി, പവിൽ െഹൗസ, കളികൽ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2021 -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:B3-10461/2021 15-02-2022
 
 നിലമർ താലകില   മമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ കമാൽ െക കപനത് െഹൗസ, മമാട

് പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മമാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷറഫനിസ. പി.ടി, കപനത് െഹൗസ, മമാട പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   മമാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-05-2018  -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:B3-11173/2021 15-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉമൽ ഫാഹിദ. പി ഭാര് 33

2 മഹമദ ഉൈവസ പി മകന 16

3 സഫ പി മകള 13

4 സന പി മകള 5

5 അബൽ ബഷീർ പി പിതാവ 65

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷറഫനിസ. പി.ടി ഭാര് 53

2 സിബിൻ കമാൽ മകന 29

3 സഹർ കമാൽ മകന 25
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  നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിമിയ.  വി.പി  മാേഞരി  െഹൗസ,

േകാടതിപടി,  നിലമർ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മഹമദ ഹസൻ കരികൾ. എം,

മാേഞരി െഹൗസ, േകാടതിപടി, നിലമർ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   നിലമര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2020 -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. 

 
No: B3-922/2022 15-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Raheesa Thasni K.P Nharamthodika House, Puthanazhi,

Iringattiri P.O, Karuvarakkundu Village, Nilambur Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before Various  in respect of the legal  heirs of late Salih Nharamthodika House, Puthanazhi, Iringattiri

P.O who expired on 29-09-2021 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 Salih. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

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

r 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

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യസഫ പിതാവ 75

2 മറിയ മാതാവ 64

3 മഹമദ ഹസൻ കരികൾ. എം ഭരതാവ 43

4 വർദ കരികൾ മാേഞരി മകള 13

5 മഹമദ ഇമാൻ കരികൾ മാേഞരി മകന 11

6 മഹമദ റംസാൻ കരികൾ മാേഞരി മകന 8

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

1 Ayisha Mother 56

2 Raheesa Thasni K.P Wife 22

3 Muhammad Rasal N.T Son 4

4 Fathima Niha N.T Daughter 1
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B9-7718/2021 07-02-2022
 
 നിലമർ താലകില   തിരവാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ നാസിർ ടി.പി താെഴപറമൻ

െഹൗസ, തിരവാലി,  പനപാല പി.ഒ,   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരവാലി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹസീന എ.ൻ, താെഴപറമൻ െഹൗസ,

തിരവാലി, പനപാല പി.ഒ, , േബാധിപിച അേപക   തിരവാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹസീന എ.ൻ ഭാര് 39

2 മഹമദ നിയാസ ടി.പി മകന 22

3 മഹമദ നവാഫ ടി.പി മകന 20

4 നഫ ല ടി.പി മകള 14

5 മഹമദ ടി.പി പിതാവ 73

6 ഖദീജ ടി.പി ഫ മാതാവ 67

22nd February 2022Revenue Department6637
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2022


		2022-02-22T14:28:54+0530
	Salim A




