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Malappuram District
Nilambur Taluk
NOTICE

05-02-2022

നമര:B3-872/2022

നിലമർ താലകില നിലമര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മഹമദ അലി െനലിേശരി െഹൗസ,
ചനകന് , ചനകന് പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി നിലമര വിേലജില പേരതനെറ മകന അബൽ കരീം, െനലിേശരി െഹൗസ,
ചനകന്, ചനകന് പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക നിലമര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-06-2020 -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.
കമ നമര
1
2
3
4
5
6
7
8

േപര
അബൽ കരീം
അബൽ സലാം
സകീർ ഹൈസൻ എൻ
മജീബ റഹാൻ െനലിേശരി
സബത്
ഹാരിസ ബാബ െനലിേശരി
നസീറ
സമീർ െനലിേശരി

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകന
മകള
മകന
മകന
മകള
മകന

വയസ
56
52
49
47
44
43
38
39

08-02-2022

നമര:B3-12360/2021

നിലമർ താലകില വണര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െനൗഷാദലി എം മാനറയിൽ െഹൗസ, വണർ
പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
വണര വിേലജില പേരതനെറ മകന ഇർഷാദലി എം, മാനറയിൽ െഹൗസ, വണർ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക വണര
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 14-12-2021 -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
1
പാതമ കടി
2
െസമീന വി

േപര
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മാതാവ
ഭാര്

വയസ
69
46
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15th February 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________

3
4
5

ഇർഷാദലി എം
റിൻഷാദലി എം
െനൗഷിദ എം

മകന
മകന
മകള

28
22
17
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