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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 - 10397/2021 13-12-2021
 
  നിലമർ താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസനല ആബിദീന.െക.എം

,കാരിമഠതില ഹൗസ ,  നരിെപായില,  അമരമലം.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമരമലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാഹിദ.ടി.എം,

കാരിമഠതില ഹൗസ , നരിെപായില, അമരമലം.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   അമരമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതനെറ മാതാപിതാകള 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. 

 
നമര:B3-10303/2021 13-12-2021
 
  നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമനകടി.എന.െക ,മതെപായില

വീട,അതാണികല,കാരാട.പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    വണര  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  രാജന.എന,  മതെപായില

വീട,അതാണികല,കാരാട.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   വണര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാവ

ജീവിചിരിപില 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 സാഹിദ.ടി.എം ഭാര് 39

2 ഫസലറഹാന.െക.എം മകന 19

3 അമീനസമാന.െക.എം മകന 16

4 ഹാദിയ മറിയം.െക.എം മകള 06

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േദവകി ഭാര് 89

2 സേരനന മകന 68

3 കമലം മകള 66

4 േവണേഗാപാലന മകന 64
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5 പഷ മകള 60

6 രാജന മകന 58

7 മേനാജ മകന 52
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 - 7923/2021 09-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   കളികാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനന , മാടായി ഹൗസ ,

അമലകടവ പി.ഒ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കളികാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധിക.എം, മാടായി ഹൗസ , അമലകടവ പി.ഒ,

െവളളെപായില , േബാധിപിച അേപക   കളികാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2017 -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:B3-6988/2021 13-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   തവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവശങരന നായര ,   െചറകാട കനത്

വീട, നീലാേഞരി , കാളികാവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിര കമാരി,, െചറകാട കനത് വീട,

വാഴകിളി, നീലാേഞരി പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   തവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ 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. 

 
നമര:B3-6989/2021 13-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കല്ാണി മാതാവ 79

2 രാധിക ഭാര് 35

3 മിഥന മകന 19

4 േദവിക മകള 13

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിരകമാരി ഭാര് 70

2 ബിനകമാരി മകള 47

3 ബിജകമാര മകന 45
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 നിലമർ താലകില   തവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതചിേയാടന അബബകര ഹാജി

,െതചിേയാടന ഹൗസ , നീലാേഞരിപി.ഒ, കാളികാവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാലിഹ,

െതചിേയാടന ഹൗസ ,നീലാേഞരി, േബാധിപിച അേപക   തവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകള

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. 

 
നമര:B3-7051/2021 13-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   മമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസേകായ േകാഴിപറമന ഹൗസ, മമാട

് പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 മമാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ മസഫ.െക.പി,, േകാഴിപറമന ഹൗസ, മമാട പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക

മമാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ പിതാവ 25-08-2010 തിയതിയിലം മാതാവ 07-11-1991

തിയതിയിലം 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:B3-7045/2021 13-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ ഭാര് 61

2 സജന മകള 45

3 സാലിഹ മകന 39

4 മഹമദ സനീര മകന 33

5 റസീന.ടിഎച് മകള 32

6 മഹമദ അനസാബ.ടി.എച് മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയം.െക.പി ഭാര് 70

2 ഫാതിമത്സഹറ മകള 51

3 മഹമദ മസഫ മകന 49

4 നിഷാദത് സലീന മകള 38

5 നൗഷാദലി മകന 42

6 റഖിയ മകള 35
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 നിലമർ താലകില   കരവാരകണ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഷീര കരികള, െകാടേനാടില

 ഹൗസ, പനകാട,കരവാരകണ് പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവാരകണ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജംഷീര,, െകാടാേനാടില ഹൗസ,

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

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ  മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപില, പേരതനെറ  ആദ് ഭാര് ജമീല എനവര 07-09-2011 തിയതിയില 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:B3-7047/2021 15-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   മമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ.െക,ടി കനെതാടിക െഹൗസ,

െകാറതിയാർെപായിൽ, നടവത് പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മമാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ജേലഖ ബായി.െക.ടി, നാലകത് െഹൗസ,

നർമഹൽ, നരിമടകൽ, വണർ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   മമാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2020 -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. 

 
നമര:B3-7420/2021 13-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിമല.െക.ടി, പളകൽ

െഹൗസ,േതാേടകര, പേകാടംപാടം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമരമലം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശശികമാർ.പി,, പളകൽ െഹൗസ,

വിസയ, േതാടകര, പേകാടംപാടം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   അമരമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2012 -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സീനത് (രണാം ഭാര്) ഭാര് 44

2 ജംഷീര മകന 38

3 ഫൗസിയ മകള 36

4 ജസീല മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 76

2 അബൽ ഷകർ.െക.ടി മകന 53

3 ജേലഖ ബായി.െക.ടി മകള 52

4 ഷംസദീൻ.െക.ടി മകന 49
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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:B3-10022/2021 15-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറാബി.പി, ൈവശ്ൻ വീടിൽ,

കാകപരത, എടകര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ യസഫ,, ൈവശ്ൻ വീടിൽ, കാകപരത,

എടകര, േബാധിപിച അേപക   എടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട പിതാവ 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:B3-9285/2021 15-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   കാളികാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പഭാകരൻ ൈവദ്ർ, െകാടവടിയ

ൻ പറമിൽ െഹൗസ, കാളികാവ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാളികാവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പസിൻ.െക,, െകാടവടിയൻ പറമിൽ

െഹൗസ, കാളികാവ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കാളികാവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശികമാർ.പി ഭരതാവ 58

2 മിഥൻ പളകൽ മകന 30

3 സനീപ.പി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യസഫ ഭരതാവ 52

2 മഹമദ ഷഹദ.വി മകന 36

3 സഹല മകള 33

4 ബിരിയകടി മാതാവ 77

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി.എൻ ഭാര് 63
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നമര:ബി3-6428/2021 15-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആലികാപറമിൽ മമി, ആലികാപറമി

ൽ െഹൗസ, കയംെപായിൽ, വാണിയമലം പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വണര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഹബീബ റഹാൻ,,

ആലികാപറമിൽ െഹൗസ, കയംെപായിൽ, വാണിയമലം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   വണര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2011 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ പേരതനെറ മരണതിന മമ് 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. 
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3 പേജഷ.െക മകന 41

4 പസിൻ.െക മകന 37
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1 ഉണ്ായമ ഭാര് 66

2 ഫസലറഹാൻ മകന 49

3 മജീബ റഹാൻ മകന 46

4 ഹബീബ റഹാൻ മകന 44

5 ഹസീന മകള 39

6 അബറഹാൻ മകന 35
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