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NOTICE

 
നമര:ബി36269/2021 29-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   വണര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ കരീം, ഫാതിമ െഹൗസ, മേഞരി

േറാഡ, വണർ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വണര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജമാൽ പി,, ഫാതിമ െഹൗസ, മേഞരി േറാഡ, വണർ പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ പേരതനെറ മരണതിന മമ്

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:ബി3 6384/2021 29-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതേകാടൻ കഞാതമ െപാറയിൽ

െഹൗസ,ചനകന്  പി.ഒ,  നിലമർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതയെട മകന െഷൗകതലി,, െപാറയിൽ െഹൗസ, നിലമർ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-02-1999  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപരികഞിറ യനസ മകന 50

2 ഉൈമസ.പി മകള 49

3 ഹിഫ റഹാൻ മകന 46

4 ജമാൽ െപരികഞിറ മകന 40

5 കദീജ ഭാര് 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബറഹിമാൻ (21/04/1997 ന മരണെപട) മകന -

2 െമായീൻ (15/04/1998 ന മരണെപട) മകന -

3 അബബകർ ഹാജി.പി മകന 75
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നമര:ബി3 10082/2021 27-11-2021
 
  നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി.േസാമേശഖരൻ തളസി ഭവൻ,

പാതിരിപാടം, എടകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മിഥൻ.റി.എസ,,  തളസി ഭവൻ, പാതിരിപാടം,  എടകര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ എനവർ 08/01/2021 തിയതിയിൽ

മരണെപടിടണ്. 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:ബി3 10081/2021 27-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയമ, തളസി ഭവൻ, പാതിരിപാടം,

എടകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടകര വിേലജില   പേരതയെട മകന മിഥൻ.റി.എസ,,  തളസി ഭവൻ, പാതിരിപാടം,  എടകര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ മരണെപടിടളളതാണ. അതനസരിച

് 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 6386/2021 30-11-2021
 
  നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായീൻകടി  പറമൻ െഹൗസ,

4 ഫാതിമകടി ചകിപറമിൽ മകള 71

5 െപാറയിൽ ഉമർ മകന 69

6 ഉസാൻ.പി മകന 66

7 െഷൗകതലി െപാറയിൽ മകന 63

8 െപാറയിൽ കദീജ മകള 61

9 ഉണിേമായിൻ െപാറയിൽ മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മായ.റി.സനിൽ മകള 30

2 മിഥൻ.റി.എസ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മായ.റി.സനിൽ മകള 30

2 മിഥൻ.റി.എസ മകന 24
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വരമൻെപാടി, നിലമർ ആർ.എസ.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിൻസാറൽ ഹഖ, പറമൻ െഹൗസ,

വരംമെപാടി, നിലമർ ആർ.എസ.പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   നിലമര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ

മാതാപിതാകളം, ആദ് ഭാര് റഹത് എനവരം പേരതനെറ മരണതിന മേമ 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 6479/2021 30-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   തിരവാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാഹരൻ െനേലാളി, എേളടത്

െഹൗസ,  പനപാല  പി.ഒ,വണർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തിരവാലി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജീഷ.എൻ,,  എേളടത് െഹൗസ,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2014  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3 6384/2021 30-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െതേകാടൻ കഞാതമ െപാറയിൽ

െഹൗസ,  ചനകന്  പി.ഒ,  നിലമർ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതയെട മകന െഷൗകതലി,, െപാറയിൽ െഹൗസ, നിലമർ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-02-1999  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ പേരതയെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശരീകത് (രണാം ഭാര്) ഭാര് 53

2 നസറ.പി (ആദ് ഭാര്യിെല മകൾ) മകള 36

3 നജലത്.പി (ആദ് ഭാര്യിെല മകൾ) മകള 34

4 സിൻസാറൽ ഹഖ (രണാം ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 26

5 ഷിഫാനത്.പി (രണാം ഭാര്യിെല മകൾ) മകള 25

6 മബാറക്.പി (രണാം ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 54

2 സജീഷ.എൻ മകന 35
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മരണതിന മമ് മരണെപടിടണ്. പേരതയെട ആൺമകളായ അബറഹിമാൻ എനവർ 21/04/1997 തിയതിയിലം െമായീൻ

എനവർ 15/04/1998 തിയതിയിലം മരണെപടിടണ്. 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. 

 
നമര:ബി3 9683/2021 02-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരീത മദാരി മദാരി െഹൗസ, െറയിൽെവ

േഗറിന സമീപം, നിലമർ ആർ.എസ.പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദാലി എം, മദാരി െഹൗസ, നിലമർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ  പേരതനെറ മരണതിന മമ്

തെന മരണെപടിടണ്.  പേരതനെറ ഭാര് ബിയാത.വി.എം എനവർ 10/09/2012 തിയതിയിൽ മരമെപടിടണ്. അതനസരിച

് 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 6177/2021 02-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതീഷ േകലംെതാടിക െഹൗസ, കരിമഴ

, ചനകന് പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷകീല.െക.ടി, േകലംെതാടിക െഹൗസ, കരിമഴ, ചനകന്

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-01-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബബകർ ഹാജി.പി മകന 81

2 ഫാതിമകടി ചകിപറമിൽ മകള 76

3 െപാറയിൽ ഉമർ മകന 73

4 ഉസാൻ.പി മകന 71

5 െഷൗകതലി െപാറയിൽ മകന 69

6 െപാറയിൽ കദീജ മകള 65

7 ഉണിേമായിൻ െപാറയിൽ മകന 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഹമദാലി എം മകന 66

2 ഖദീജ മകള 63

3 യസഫ മദാരി മകന 60

4 സൈബദ മദാരി മകള 58

5 ജമീല എം മകള 56

6 അബൾ റഷീദ.എം മകന 54
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അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  1  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. 

 
നമര:ബി3 6478/2021 30-11-2021
 
 നിലമർ താലകില   തിരവാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ കടി.എം, സാരഥി, സത്ൻപടി

, പനപാല പി.ഒ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരവാലി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േകാമളവലി.എ, സാരഥി, സത്ൻപടി,  പനപാല പി.ഒ,

തിരവാലി,  േബാധിപിച അേപക   തിരവാലി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷകീല.െക.ടി ഭാര് 41

2 ഷിബിൻ.എസ മകന 20

3 ഷിജിൻ.എസ മകന 18

4 ൈഷജ.എസ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളവലി.എ ഭാര് 57

2 സനീപ.എം മകന 38

3 െസൗമ്.എം മകള 34

4 സ്രപ മങലേശരി മകന 30
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