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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-12309/2021 28-01-2022
 
 നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറജി കരിയിലിൽ െഹൗസ, ഉണിചനം,

പാേലമാട  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എലിസബത്, കരിയിലിൽ െഹൗസ, ഉണിചനം, പാേലമാട പി.ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-11-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത് ഭാര് 44

2 ജിൻ്േറാ േമാൻ മകന 23

3 ജിസ െറജി മകള 18

08th February 2022Revenue Department5109
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തിരു ൽ പരസ ം 

ന ർ ബി3-10082/2021      2022 ജനുവരി 28 

                07/12/2021 െല വാല ം 10, 48◌ാ◌ം ന ർ േകരള ഗസ ് ഭാഗം 
III (ക ീഷണേറ ് ഓ  ലാൻ  റവന ു) ൽ േപ  നം.15937 ൽ ബി3-10082/2021 
ആയി പസി ീകരി  പരസ ിൽ അവകാശികളിൽ താെഴ പറയു വെര കൂെട 
ഉൾെ ടുേ താ . 

കമ നം േപ  പേരതനുമായുളള ബ ം വയ ് 

1 വിജയ  (08-01-2021  
മരണെ ) 

ഭാര  - 

 

താലൂ ് ഓഫീ , നില ൂർ       (ഒ ്) 

                                                  തഹസിൽദാർ 
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3 9600/2021 25-11-2021
 
  നിലമർ താലകില   േപാതകലല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.  കരണാകരൻ പിളള

ഈടിവിളപതൻവീട,  കടംകളം,  ഭദാനം  േകാളനി  പി.ഒ,   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േപാതകലല  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന

അനിൽകമാർ.െക, ഈടിവിളപതൻവീട, ഭദാനം പി.ഒ, കടംകളം, േബാധിപിച അേപക   േപാതകലല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമണി ഭാര് 52

2 അനിൽകമാർ.െക മകന 41

3 അംബിക മകള 39

08th February 2022Revenue Department5111
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-785/2022 01-02-2022
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിദാസ പളിയേഞരി െഹൗസ, കരിമഴ,

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

സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സരജ, പളിയേഞരി െഹൗസ, നിലമർ, േബാധിപിച അേപക

നിലമര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2022  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാവ 24-06-1984 തിയതിയിൽ 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 സവിത ഭാര് 56

2 സരജ മകന 34

3 സര് മകള 30
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-305/2022 04-02-2022
 
 നിലമർ താലകില   എടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിമഹമദ െകാേണങാടൻ െഹൗസ

,  ബാർബർമക്,  എടകര  ,പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധം  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എടകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പാതമ, െകാേണങാടൻ െഹൗസ,

ബാർബർമക്, എടകര ,പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   എടകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പാതമ ഭാര് 76

2 ഫാതിമ മകള 57

3 റഖിയ മകള 56

4 ഉസാൻ മകന 52

5 സൽമത് മകള 48

6 ഷാഹിന െക മകള 46

08th February 2022Revenue Department5113
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Malappuram District

 
Nilambur Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-876/2022 04-02-2022
 
 നിലമർ താലകില   നിലമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ മജീദ ഇ.െക എരഞികൽ

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നിലമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാഹിദ.ഇ.എ, എരഞികൽ െഹൗസ,

പാടികന്, നിലമർ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   നിലമര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹറാബി എം.പി ഭാര് 53

2 റഷീദ ഇ.എ മകന 35

3 ഷാഹിദ.ഇ.എ മകന 32

4 ഷാനിദ.ഇ.എ മകള 29

5 സബിത ഇ.എ മകള 22
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