
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 41

െചാവ, 2021  ഒകേടാബര  19

Tuesday, 19th October 2021

1197 തുലാം 3

3rd Thulam 1197

1943 ആശ്ിനം 27

27th Aswina 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3 -7043/ 2021 09-09-2021
 
 നിലമര താലകില   േകരളഎേസറ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ,  മടതിൽ പറമിൽ ഹൗസ

, പാതായര പി  ഒ ,  െപരിനൽമണ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകരളഎേസറ് വിേലജില   പേരതയെട മകള േപമകമാരി എ ടി  േബാധിപിച

അേപക   േകരളഎേസറ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ മണി 1-9-2011 നം മകൻ പദീപ 16-7-2017

നം മരണെപട  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-7291/2021 09-09-2021
 
 നിലമർ  താലകില   കളികാവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത് െക ആർ,  കണനാനികൽ വീട

് ,അരിമണൽ,കളികാവ അരിമണൽ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കളികാവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിതകമാരി എ എസ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമകമാരി എ ടി മകള 52

2 പസാദ െക എം മകന 50

3 പസനകമാരി െക എം മകള 44

4 പകാശ െക എം മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണിയമ അമ 81

2 അജിതകമാരി എ എസ ഭാര് 52

3 ജിഷണ െക മകന 26

4 ജിനിേമാൾ മകള 23
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:ബി3 -3512/ 2021 09-09-2021
 
 നിലമര താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ െക  കനമൽ ഹൗസ ,കറിയിൽ

,വാണിയമലം  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണര വിേലജില   പേരതനെറ മകന റഫീഖലി െക േബാധിപിച അേപക   വണര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതൻെറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  .മകൾ സാജിത  7  -8  -2019-ൽ  മരണെപട    അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-6337 /2021 09-09-2021
 
  നിലമര  താലകില   കരവാരകണ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  സയിദ  മഹമദ  അകം,

കരവാൻതിരതി വലിയാടിൽ വീട  ,കരവാരകണ്  പി  ഒ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവാരകണ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് താഹിറാ ബീവി

േബാധിപിച അേപക   കരവാരകണ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-08-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3 -6696/ 2021 09-09-2021
 
 നിലബര താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസൻ  െചമല ഹൗസ ,െതാണ

ി ,അമരമലം പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ എ പി ഭാര് 69

2 സൈബദ മകള 50

3 അബദൾ ലതീഫ മകന 49

4 സറഫനീസ െക മകള 46

5 റഫീഖലി െക മകന 45

6 അനീഷബാബ െക മകന 40

7 സിജിന മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഹമദ േകായ തങൾ അചന 65

2 ആമിന ബീവി അമ 59

3 താഹിറ ബീവി ഭാര് 24

4 സേഡാറ െസൽ മകള 3
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സർടിഫികറിനായി   അമരമലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിഷാദ സി , െചമല ഹൗസ ,െതാണി ,അമരമലം പി.ഒ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ മരണെപട  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മമാത ഭാര് 59

2 ജിഷാദ സി മകന 32

3 ജയഫർ സി മകന 41

19th October 2021Revenue Department8557
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
No: B3-7365/2021 09-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Bhargavi Amma Muthayil House Kavalapoika Modapoika

Vazhikkadavu , Vazhikkadavu Village, Nilambur Taluk of Malappuram District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before Variouos in respect of the legal  heirs of late Syam Kumar Muthayil Krishnapillai  Muthayil

House Kavalapoika Modapoika Vazhikkadavu  who expired on 07-01-2021 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 Syam Kumar Muthayil Krishnapillai . 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 for 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

 

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

1 Bhargavi Amma Mother 72

2 Anoopa C R Wife 41

3 Hridya Syam Kumar Daughter 11

4 Drishya Syam Kumar Daughter 6
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3 -5623/ 2021 13-08-2021
 
നിലമർ  താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഹേദാസ കടി  കലൻ കന

ൻ ചളിേയാട അമരമലം പി ഒ നിലമർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമരമലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള `സൈബദ , കലൻ കനൻ ചളിേയാട

അമരമലം പി ഒ നിലമർ , േബാധിപിച അേപക   അമരമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-07-1994 -ല മരണെപടതായം മസീം

പിനടർചാവകാശ  നിയമപകാരം    പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയന  6  ആൾ

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ  പേരതെൻറ  മരണതിന  മൻപ

മരണെപടിടളതാെണനം പേരതെൻറ ഭാര് നഫീസ എനവർ 21 -12 -2016 -ന മരണെപടിടളതാെണനം പേരതെൻറ

അവകാശികളായി െപൺമകൾമാതമാണളെതനം അറിയന .  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -5624/ 2021 13-08-2021
 
നിലമർ  താലകില   അമരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ കലൻ കനൻ  ചളിേയാട

അമരമലം  പി  ഒ  നിലമർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അമരമലം വിേലജില   പേരതയെട മകള സൈബദ , കലൻ കനൻ ചളിേയാട

അമരമലം പി ഒ നിലമർ , േബാധിപിച അേപക   അമരമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2016  -ല മരണെപടതായം മസീം

പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ പേരതയെട മരണതിന മൻപ മരണെപടിടളതാെണനം പേരതയെട

ഭർതാവ ൈഹേദാസ കടി എനയാൾ 13 -07-1994 -ന മരണെപടിടളതാെണനം പേരതയെട അവകാശികളായി െപൺ

മകൾ 6 ആൾ മാതമാണളെതനം അറിയന  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ മകള 54

2 െസലീന മകള 49

3 മനീറ മകള 47

4 െസമീറ മകള 45

5 സാഹിറ മകള 43

6 സബന മകള 41
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3-7822/ 2021 04-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   എടകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ , െതാണിയിൽ വീട ,കരെനചി

,എടകര പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ സേഹാദരൻ ഹമീദ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന          09-09-2017 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -7239/ 2021 18-09-2021
 
 നിലമർ  താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഡാ .ഇ െക ഉമർ , ഏലംകളം ഹൗസ

്  ,േഹാസിറൽ േറാഡ ,നിലമർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സലീഷ ഇ െക , േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ

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

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 അബൽ അസീസ സേഹാദരൻ 62

2 അലി സേഹാദരൻ 58

3 ഹമീദ സേഹാദരൻ 56

4 േകായ സേഹാദരൻ 52

5 ഫാതിമ സേഹാദരി 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമറനീസ ഭാര് 68

2 ജനീസ ഏലംകളം മകന 44

3 അനീസ ഏലംകളം മകന 40

4 സലീഷ ഇ െക മകന 35
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