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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-7353/2021 04-10-2021
 
              പറവര താലകില   കനകര വിേലജില  കനകര കരയില പതനകാടില വീടില  പി.െക.അഷറഫ    ഭാര

യ  ൈമമനത്.പി.െക  എനവര  മരിച  േപാെയനം  പേരതയെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങളക്

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി.െക.അഷറഫ,

പതനകാടില വീട കനകര, േബാധിപിച അേപക   കനകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാരി      15-07-2019 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി.െക.അഷറഫ ഭരതാവ 64

2 അസ ലം അഷറഫ മകന 33

3 അസ ഹര പി എ മകന 29
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3-7418/2021 27-10-2021
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില വളവളി കരയിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖദീജ ഇസായിൽ,

 W/o  മഹമദ ഇസായിൽ ടി  എ,  തരപീടികയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന മഹമദ ഷാഫി  േബാധിപിച അേപക

േകാടവളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    28-06-2018  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷമീം കരീം മകള 52

2 നിഷാദ അകബർ മകള 49

3 ടി എം മഹമദ ഷാഫി മകന 42
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-8903/2021 10-11-2021
 
 പറവര താലകില േകാടവളി വിേലജില വളവളികരയിൽ ആലിനാപറമിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപാ

യ   െമായദീൻ  ൈവദ്ർ  എ  എ മകൻ  ഉമർ  എ  എം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന െമഹസിൻഖാൻ എ യ  േബാധിപിച

അേപക േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന  01-08-2012-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:ബി3-8560/2021 10-11-2021
 
 പറവര താലകില  മതകനം വിേലജില കടതരത് കരയിൽ ചാണാേശരി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

േദവസി  മകൻ  േജാസഫ  പാർട്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന േനാബി സി െജ േബാധിപിച അേപക മതകനം വിേലജ

ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-03-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-4756/2021 09-11-2021
 
 പറവര താലകില  േകാടവളി വിേലജില വളവളി കരയിൽ നടകപറമിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഷീദ ഭാര് 59

2 െമഹസിൻഖാൻ മകന 37

3 മിർസാദ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷി ഭാര് 66

2 നിഷ മകള 41

3 േനാബി മകന 37
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 േകശവൻ മകൻ പദീപ എൻ െക    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് േമാളി പദീപ േബാധിപിച അേപക േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-03-2021-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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി പദീപ ഭാര് 57

2 ദീപ സരജ മകള 32

3 ദിവ് എൻ പി മകള 31
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ _n3˛9055/2021(1). 2021 \hw_¿ 16.

28˛9˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 38 (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-K-Øn¬ 7839˛-mw \º¿ t]Pn¬ _n3-˛7432/2021 \º¿ {]Imcw {]kn-≤o-I-cn®
]c-ky-Øn¬ Nne kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm¬ ]niIv kw`-hn -®n-´p -≠v.  Ah Xmsg ]d-bp∂
coXn-bn¬ Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

hnt√Pv ‘sIm´p -h≈n’F∂-Xn -\p -] -Icw ‘tIm´p -h≈n’ F∂v XncpØn ]ckyw
{]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.

(2)

\º¿ _n3˛9055/2021(1). 2021 sk]v‰w_¿ 7.

28˛9˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 38 (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-K-Øn¬ 7839˛-mw \º¿ t]Pn¬ _n3-˛7446/2021 \º¿ {]Imcw {]kn-≤o-I-cn®
]c-ky-Øn¬ Nne kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm¬ ]niIv kw`-hn-®n-´p-≠v. Bb-Xn-\m¬ Ah Xmsg
]d-bp∂ {]Imcw Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

hnt√Pv ‘sN≠-aw -Kew’F∂-Xn -\p -] -Icw ‘tNµ-aw -Kew’ F∂v XncpØn ]ckyw
{]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.

(3)

\º¿ _n3˛6861/2021. 2021 sk]v‰w_¿ 1.

28˛9˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 38 (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`m-K-Øn¬ 7840˛-mw \º¿ t]Pn¬ _n3-˛6861/2021 \º¿ {]Imcw {]kn-≤o-I-cn®
]c-ky-Øn¬ Nne kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm¬ ]niIv kw`-hn-®n-´p-≠v. Bb-Xn-\m¬ Ah Xmsg
]d-bp∂ {]Imcw Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

hnt√Pv ‘sN≠-aw -Kew’ F∂-Xn -\p -] -Icw ‘tNµ-aw -Kew’ F∂v XncpØn ]ckyw
{]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-8348/2021 02-11-2021
 
 പറവര താലകില  േകാടവളി വിേലജില കനമാവ കരയിൽ  താമസിചവരെവ      അനരിചേപായ         േദവസി പ

ി  ഒ   പഴരപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െഡനി , പഴരപറമിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗയസി ഭാര് 68

2 െഡനി മകന 42

3 ഡാർവിൻ മകന 35

4 സിസർ ഫിലിപ് (െഡയസി ) മകള 42

5 െഡല മകള 36
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