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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-8733/2021 22-11-2021
 
 പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി, െതാമന മകന, കാടപറമില

  വീട,  മടപാതരത്,  മതകനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില   പേരതെന മകന  േടാമി @ േതാമസ, കാടപറമില വീട,

മടപാതരത്, മതകനം, േബാധിപിച അേപക   മതകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-05-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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:ബി3-8729/2021 20-11-2021
 
  പറവര  താലകില    പറവര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സരസ്തി,  ചകരയപന  ഭാര്,

വാടാപിളളിപറമ് വീട, െപരമടന, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതെന മകന സേരനന.വി.സി, വാടാപിളളിപറമ് വീട,

െപരമടന, പറവര, േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2003 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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:ബി3-8715/2021 15-11-2021
 
 പറവര താലകില   പതനേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതസ് ആനണി, പേരതയായ

ആനണി.എം.ഐ ഭാര്, മണവാളന, ആറപറം, പതനേവലികര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതനേവലികര വിേലജില   പേരതയെട  മകന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േടാമി എന േതാമസ മകന 57

2 േറാസി മകള 48

3 േഷരളി മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരനന.വി.സി മകന 65
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േജാണി.എം.എ, മണവാളന, ആറപറം, പതനേവലികര, േബാധിപിച അേപക   പതനേവലികര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി േതസ് ആനണി   12-

08-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-8755/2021 22-11-2021
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചനാരായണന നായര, ശങരന

മകന,  കണനകാവില  വീട,  ൈകതാരം,  േകാടവളളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി  കടങൂര  വിേലജില പേരതെന  മകന  േമാഹനന

, കണനകാവില വീട,കയനികര, കടങൂര,  േബാധിപിച  അേപക  കടങൂര,  േകാടവളി  വിേലജ ഓഫീസരമ

ാര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-1997 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതെന   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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-8757/2021 22-11-2021
 
 പറവര താലകില കരമാൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി.സി.കണനേകാരന,  അയപന മക

ന,  പാണാട്  വീട,  കരമാൂര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരമാൂര  വിേലജില  പേരതെന  ഭാര്   ഓമന,  പാണാട്  വീട,  കരമാല

ൂര, േബാധിപിച അേപക   കരമാൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േടാമി മകന 67

2 േജാരജ മകന 65

3 േപാളി മകന 63

4 േജാണി മകന 60

5 േബബി മകന 58

6 പിനസ മകന 55

7 െമയ േമാള മകള 50

8 േമാളി ബാബ (മരണെപട മകന ബാബവിെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 60

9 െറബിന ബാബ  (മരണെപട മകന ബാബവിെന മകന) പൗതൻ 40

10 േജാസ േമാന ബാബ  (മരണെപട മകന ബാബവിെന മകന) പൗതൻ 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനന മകന 75

2 േവണേഗാപാല മകന 70
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രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന  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:ബി3-8874/2021 22-11-2021
 
പറവര താലകില കരമാൂര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക.െജ.േപാള,  േജാണ    മകന,  കളങ

്ങര വീട, കരമാൂര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരമാൂര വിേലജില പേരതെന ഭാര്  േമരി  കമലം  ടി.ഒ,  കളങര വീട,  കരമാൂര  േബാധിപ

ിച  അേപക കരമാൂര  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന   റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  12-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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:ബി3-8750/2021 22-11-2021
 
 പറവര താലകില  കടങൂര  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  േഗാവിന് രാജ , പതനാഭപിളള  മക

ന, രാേജനമാനഷന വീട,കിഴേക കടങൂര എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായ

ി  അനനരാവകാശ   സർടിഫികറിനായി   കടങൂര   വിേലജില പേരതെന ഭാര് ഗീതാകമാരി, രാേജനമാനഷന വീട,

കിഴേക കടങൂര, േബാധിപിച അേപക കടങൂര വിേലജ   ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഭാര് 66

2 സിമി മകള 46

3 െറമി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി കമലം ടി ഒ ഭാര് 69

2 ബിേനായ െക േപാള മകന 42

3 ബിനില െക േപാള മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാകമാരി ഭാര് 53

2 പതരാജ ജി മകന 29
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നമര:ബി3-7630/2021 20-11-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാതിമ മമ, വി.എം.മമ ഭാര്, വടകംപറത

് വീട, െപരമടന, പറവര എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പറവര   വിേലജില   പേരതയെട   മകന   സനില വി എം, വടകംപറത് വീട, െപരമടന, പറവര,

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

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടി    ഫാതിമ  മമ  14-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  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:ബി3-9126/2021 29-11-2021
 
  പറവര താലകില   വടേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമന,  ശങരനകടി  മകന,

കിഴകേഞരി  വീട,  മറവനതരത്,  വടേകകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വടേകകര വിേലജില   പേരതെന ഭാര്  ൈഷലജ,

കിഴകേഞരി വീട,  മറവനതരത്,  വടേകകര, േബാധിപിച അേപക   വടേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2007  -ല

മരണെപടതായം പേരതെന 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:ബി3-8883/2021 20-11-2021
 
പറവര താലകില കടങൂര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീമതി.സി.എ, ധരമരാജ   ബാബ ഭാ

ര്,  വാലത്  വീട,  കിഴേക കടങൂര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കടങൂര   വിേലജില   പേരതയെട  മകന   ജതിന, വാലത് വീട, കിഴേക

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

3 തങരാജ ജി മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മമ.വി.എം ഭരതാവ 75

2 ൈസറ നൗഷാദ മകള 46

3 അനവര സാദത് മകന 43

4 സനില വി എം മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ ഭാര് 59

2 എബിരാജ മകന 40

3 ബിബി മകള 36
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി ശീമതി.സി.എ   07-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:ബി3-8865/2021 20-11-2021
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.ഡി.രാജീവ, ദിവാകരനനായര മകന

, മണമതറ വീട, കിഴേകപം, േകാടവളളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാടവളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര്  സതീേദവി.ടി.എം,  മണമതറ വീട,

കിഴേകപം, േകാടവളളി, േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021  -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. 

 
നമര:ബി3-8884/2021 20-11-2021
 
  പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ  മതായി,    മാതയ  മകന

,  കേഞലപറമില  വീട,  മടപാതരത്,  മതകനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില   പേരതെന മകന േബബി.െക.എം,

കേഞലപറമില വീട, മടപാതരത്, മതകനം, േബാധിപിച അേപക   മതകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2013  -ല

മരണെപടതായം പേരതെന 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജതിന മകന 51

2 ശീലജ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതീേദവി.ടി.എം ഭാര് 48

2 അഞന.ആര നായര മകള 20

3 ആരതി.ആര നായര മകള 18

4 പി.ശാനകമാരിയമ മാതാവ 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷാജി മകന 45

2 േബബി മകന 43

14th December 2021Revenue Department16791
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