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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -8927/ 2021 29-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽറഹഫ  െതകം പറത് ഹൗസ

,കാകപരത  ,എടകര  പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭിത എം , , േബാധിപിച അേപക

എടകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2003  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ വർഷങൾക മമ് 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. 

 
No: B3-8759/2021 27-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Arakkal Mohammed Arakkal House,Kamblakkallu PO,

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

produce before getting benefits from abroad and in India. in respect of the legal  heirs of late Amina Thaikandy Arakkal

House,Kamblakkallu PO who expired on 14-03-2016 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 Amina Thaikandy. 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

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ടി പി അമ 74

2 േശാഭിത എം ഭാര് 37

3 റഫിയ ഫർഹ മകള 19

4 മഹമദ മസതീഖ സേഹാദരൻ 51

5 അബൽലതീഫ സേഹാദരൻ 42

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

1 Arakkal Mohammed Son 70

2 Arakkal Fathima Daughter 67
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 9029 08-11-2021
 
  നിലമർ താലകില   മമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ സഞീവ റാവ കനകവിഹാർ,

നടവകാട, മമാട പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മമാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജീവ റാവ.എസ, കനകവിഹാർ, നടവകാട, മമാട പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ 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 8904 08-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   മമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാതമ കപനത് െഹൗസ, പനലിങൽ,

േമപാടം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മമാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ആലികടി, കപനത് െഹൗസ, പനലിങൽ, േമപാടം പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.  പേരതയെട  മാതാപിതാകളം  ഭർതാവം  മൻേപ

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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജീവ റാവ.എസ മകന 56

2 ശശിറാണി മകള 54

3 കനകരാജ റാവ.എസ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ മകള 65

2 ആലികടി.െക മകന 62

3 മഹമദ.െക മകന 58

4 സൈബർ.െക മകന 56

5 മിഹറനീസ മകള 49

6 ഹസീന മകള 45
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നമര:ബി3 8903/2021 08-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   മമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലവികടി ഹാജി.െക കപനത് കഞറ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മമാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആലികടി, കപനത് െഹൗസ, േമപാടം പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ 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. 

 

7 ഇസഹാഖ.െക മകന 43

8 റഫീഖ.െക മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഖിയ മകള 65

2 ആലികടി.െക മകന 62

3 മഹമദ.െക മകന 58

4 സൈബർ.െക മകന 56

5 മിഹറനീസ മകള 49

6 ഹസീന മകള 45

7 ഇസഹാഖ.െക മകന 43

8 റഫീഖ.െക മകള 41

9 പാതമ(17/04/2016 തിയതിയിൽ മരണെപടിടണ്) ഭാര് -
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3 -4323 / 2021 16-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   അകമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ വി  വയലിൽ ഹൗസ

കകാടംെപായിൽ പി ഒ േകാഴിേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അകമാടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േസാമൻ , , േബാധിപിച അേപക

അകമാടം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ മാതാവ പേരതെൻറ മരണതിന മേമ 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. 

 
നമര:ബി3-4239 / 2021 16-10-2021
 
 നിലമർ താലകില   ചങതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ ചാതംേകാടപറം വീട

,പളികത് പി ഒ , എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചങതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന പദീപ , , േബാധിപിച അേപക   ചങതറ വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-01-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാവ മരണമടഞിടളതാണ . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം 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 ചിനമ ഭാര് 75

2 േസാമൻ മകന 58

3 മരളി മകന 55

4 നനിനി മകള 53

5 ഗിരിജ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നാരായണി ഭാര് 75

2 വിജയൻ മകന 56

3 ലീലാവതി മകള 55

4 പകാശ മകന 40

5 പദീപ മകന 35
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നമര:ബി3 -4322/ 2021 16-10-2021
 
  നിലമർ താലകില   അകമാടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖാലിദ  കാഞിരംപാറ ഹൗസ

,എരഞിമങാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അകമാടം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ കരീം , , േബാധിപിച അേപക   അകമാടം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-07-2003  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾജീവിചിരിപില  .  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:ബി3-4083/ 2021 16-10-2021
 
  നിലമർ താലകില   കറമലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ പി  െജ  കനത്

,െചമൻെകാലി  ,എരമണ പി  ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറമലേങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഷർളി േജാസ , , േബാധിപിച

അേപക   കറമലേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2020 -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:ബി 3 -4320 / 2021 16-10-2021
 
  നിലമർ താലകില   അകമാടം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ  പളമണിൽ ഹൗസ

എളമിലാകാട ,എരഞിമങാട പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അകമാടം  വിേലജില   പേരതനെറ  മകളെട  ഭർതാവ അബൾ മജീദ  ,  ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ ഭാര് 65

2 അബൾ കരീം മകന 46

3 ഷീബ മകള 40

4 യസഫ മകന 38

5 അകബർ അലി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഷർളി േജാസ ഭാര് 56

2 അന േജാസ മകള 33

3 ഹിമ േജാസ മകള 32

4 ജാകസൺ മകന 27
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േബാധിപിച അേപക   അകമാടം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾജീവിചിരിപില . അതനസരിച

ച 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 ആയിഷ ഭാര് 70

2 അബൽ മജീദ മകന 56

3 ഷൗകതലി പി എം മകന 52

4 ലതീഫ മകന 48

5 ആസാദ പി മകന 46
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