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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -7586/ 2021 02-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   മേതടം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ  ചാലിെതാടി നമരിെപാടി

പി ഒ മേതടം നിലമർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മേതടം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വസന , , േബാധിപിച അേപക   മേതടം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2020 -ല

മരണെപടതായം  ഹിന പിനടർചാവകാശ നിയമപകാരം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന. പേരതെൻറ മാതാവ കാർത്യനി എനവർ 17-08-2019-ൽ മരണെപടിടെണനം

അറിയന. 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വസന ഭാര് 55

2 അജീഷ മകന 36

3 അജിൽ േഘാഷ മകന 32

4 ദിബിൻ േഘാഷ മകന 28

28th December 2021Revenue Department18759
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-8783/2021 17-12-2021
 
  നിലമർ താലകില   തവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിയ ,വടേകങര ഹൗസ, കരിമണ ,

നീലാേഞരി.പി.ഒ,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തവര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബ.വി, വടേകങര ഹൗസ, നീലാേഞരി.പി.ഒ, തവര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപികള 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:B3-9675/2021 18-12-2021
 
 നിലമർ താലകില   മമാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാസിം, െചറമല െഹൗസ, കാടെപായിൽ,

േമപാടം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മമാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയമ,, െചറമല െഹൗസ, കാടെപായിൽ, േമപാടം പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2005 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അബ.വി ഭരതാവ 60

2 സാനിദ.വി മകള 39

3 സബ.വി മകള 33

4 സംസാത.വി.െക മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയമ ഭാര് 61

2 മസഫ.സി മകന 46

3 നസീറ.സി മകള 43

4 ബഷറ.സി മകള 41

5 ആബിദ.സി മകള 34

6 അബൽ ജലീൽ.സി മകന 33
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7 അബൽ സലാം.സി മകന 31
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