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NOTICE

 
നമര:ബി3-8886/2021 27-11-2021
 
 പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വരഗീസ.ഇ.െജ, േജാസഫ മകന, ഈരാളി

വീട,  പതനപളളി,  വരാപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതെന  ഭാര് ലീന വരഗീസ, ഈരാളി വീട, പതനപളളി,

വരാപഴ, േബാധിപിച അേപക   വരാപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-05-2013  -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. 

 
നമര:ബി-8889/2021 27-11-2021
 
 പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ െപാടതാസ, പാടതപറമില

വീട,  തണതംകടവ,  വരാപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് െറജീന െപാടതാസ, പാടതപറമില വീട,

തണതംകടവ, വരാപഴ, േബാധിപിച അേപക   വരാപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2015 -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 ലീന വരഗീസ ഭാര് 55

2 േറാണ വരഗീസ മകന 31

3 േറാഷ മ വരഗീസ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറജീന െപാടതാസ ഭാര് 70

2 പിനസി െമനസ മകള 49

3 ജലിയറ് ഡിേകാത് മകള 46

4 െമരലിന േറാച മകള 43

5 െസബാസ്ന െപാടതാസ മകന 41

6 ഡയാന െപാടതാസ മകള 39
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നമര:ബി3-8888/2021 26-11-2021
 
പറവര  താലകില വരാപഴ  വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േബബി  വരഗീസ,  ഒ.വി.വരഗീസ ഭാര്,

ഓടതകല വീട, തണതംകടവ, വരാപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില  പേരതയെട ഭരതാവ ഒ.വി.വരഗീസ, ഓടതകല വീട,

തണതംകടവ, വരാപഴ, േബാധിപിച അേപക   വരാപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2018  -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:ബി3-8386/2021 29-11-2021
 
  പറവര താലകില   ആലങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിപിനചന്.പി.സി,  ചനന മകന,

പാലപറത് വീട, െകാടവഴങ, ആലങാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലങാട വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ശീേദവി.സി.ആര, പാലപറത് വീട,

െകാടവഴങ, ആലങാട, േബാധിപിച അേപക   ആലങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021 -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. 

 
നമര:ബി3-8933/2021 29-11-2021
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനപന.െക.എസ, ശിവന മകന,

െനലിപിളളിപറമ്  വീട,  ൈകതാരം,  േകാടവളളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാടവളി  വിേലജില   പേരതെന ഭാര്  സിന,

െനലിപിളളിപറമ് വീട, ൈകതാരം, േകാടവളളി, േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഒ.വി.വരഗീസ ഭരതാവ 80

2 ലിനസി േജാരജ് മകള 55

3 ഷീജ ലസി മകള 52

4 േയശദാസ.ഒ.വി മകന 50

5 േറാബരട് മകന 49

6 േറാജന വരഗീസ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി.സി.ആര ഭാര് 36

2 മേഹശ്ര വി മകന 8

3 രാധ ചനന മാതാവ 75
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-11-2019  -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:ബി3-8919/2021 29-11-2021
 
പറവര താലകില േകാടവളി  വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളി  സി.എസ, ശീധരന  മകന,

െചതികാട വീട, ൈകതാരം, േകാടവളളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാടവളി  വിേലജില   പേരതെന ഭാര്  കശലകമാരി,  െചതികാട വീട,

ൈകതാരം, േകാടവളളി, േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2019 -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:ബി3-8974/2021 30-11-2021
 
പറവര താലകില കടങൂര  വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പാറകടിയമ,  കഷന നായര ഭാര്,

കണ്ാടത് വടേക വീട,  കടങൂര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കടങൂര വിേലജില പേരതയെട പൗതൻ  അനപ വി ആര, കണ്ാടത് വടേക വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി  പാറകടിയമ   02-01-2005 -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 സഭദ മാതാവ 83

2 സിന ഭാര് 51

3 സന് മകള 29

4 അനന മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കശലകമാരി ഭാര് 45

2 മദല മരളി മകള 26

3 മിഥന മരളി മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തിയമ മകള 61
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നമര:ബി3-9038/2021 30-11-2021
 
പറവര താലകില മതകനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജാസഫ.എ.ആര, േറാകി    മകന,

അറകതറ വീട, മടപാതരത്, മതകനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില  പേരതെന ഭാര് ആനി, അറകതറ വീട, മടപാതരത്,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2020 -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:ബി3-9510/2021 08-12-2021
 
 പറവര താലകില   ആലങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.യ.കഷന േപാറി , ഉേപനന േപാറ

ി  മകന,  സേനാഷ  ഭവന,  െകാടവഴങ,  ആലങാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലങാട വിേലജില   പേരതെന ഭാര് തങമണിയമ,

സേനാഷ ഭവന, െകാടവഴങ, ആലങാട, േബാധിപിച അേപക   ആലങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  അതനസരിച

് 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:ബി3-8879/2021 22-11-2021
 
പറവര താലകില േകാടവളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പകാശന.വി.വി, വിശ്ംഭരന  മകന, േവലേശരി

2 അരചന വി ആര (മരണെപട മകള അമിണി രാഘവെന
മകള)

പൗതി 34

3 അനപ വി ആര (മരണെപട മകള അമിണി രാഘവെന
മകന)

പൗതൻ 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി ഭാര് 65

2 സിനി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമണിയമ ഭാര് 73

2 ലളിതമാള മകള 52

3 െക.െക.േമാഹനന േപാറി മകന 50

4 െക െക സേനാഷ കമാര മകന 45

5 ആശ.െക.കഷന മകള 34
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വീട,  ൈകതാരം,  േകാടവളളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില  പേരതെന  മകന ബിേനാബി.വി.പി,  േവലേശരി വീട,

ൈകതാരം, േകാടവളളി, േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതെന

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 സജാത െക വി ഭാര് 76

2 ബിേനാബി വി പി മകന 45

3 ബിന മകള 48
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-9592/2021 06-12-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണി, േലാനന മകന, കരിശിങല വീട,

െപരമടന, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് എതി, കരിശിങല വീട, െപരമടന, പറവര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-12-2013 -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. 

 
നമര:ബി3-9548/2021 06-12-2021
 
പറവര താലകില േചനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള റഹ മാന, െമായ  മകന,

അങാടിപറമില വീട, പാലാതരത്, േചനമംഗലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചനമംഗലം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ഹലീമ.െക.എ,

അങാടിപറമില വീട, പാലാതരത്, േചനമംഗലം, േബാധിപിച അേപക  േചനമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എതി ഭാര് 70

2 റാണി മകള 47

3 രാജന മകന 43

4 ജാനസി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹലീമ.െക.എ ഭാര് 74

2 നാസര മകന 57

3 സഹദ മകള 51

4 നൗഷാദ.എ.എ മകന 52

5 സീനത് എ.എ മകള 45

6 റംല മകള 44
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നമര:ബി3-9571/2021 06-12-2021
 
പറവര താലകില മതകനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.പി.െസബാസ്ന, തടകത്  വീട,

മടപാതരത്, മതകനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മതകനം  വിേലജില   പേരതെന മകന വിന.ടി.എസ, തടകത് വീട,

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

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-01-2000 -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:ബി3-9589/2021 06-12-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.െക.േവണേഗാപാല, േകശവനനായര

മകന, സ്രസധയില , െചറിയപലംതരത്, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതെന മകന സജിത്.എം.വി,

സ്രസധയില , െചറിയപലംതരത്, പറവര, േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:ബി3-9590/2021 06-12-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.െക.േഗാപാലകഷന, പി.എ.കഞന

ആചാരി മകന, ഐശ്ര്കഷയില, പറവതറ, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതെന മകന ജി.ബാലമരളീകഷന,

ഐശ്ര്കഷയില, പറവതറ, പറവര, േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

7 നൗഫല എ.എ മകന 43

8 അബസല.എ.എ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിസിലി ഭാര് 71

2 ബിന.ടി.എസ മകള 48

3 വിന.ടി.എസ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി െജ ഭാര് 69

2 സ്പ ന അനില മകള 46

3 സജിത് എം.വി മകന 39
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2014 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:ബി3-9591/2021 06-12-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനന, രാമചനന മകന,

െകാടകണകനപറമില വീട, െപരമടന, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േകാമളം,

െകാടകണകനപറമില വീട, െപരമടന, പറവര േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2010 -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:ബി3-9320/2021 04-12-2021
 
പറവര താലകില പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന,  പരമാനനന െചടിയാര  മകന,

വാടാപിളളിപറമ് വീട, െപരമടന, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് സിന, വാടാപിളളിപറമ് വീട, െപരമടന,

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

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.രാേജശ്രി ഭാര് 61

2 ഐശ്ര്.ജി മകള 36

3 ജി.ബാലമരളീകഷന മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േകാമളം ഭാര് 56

2 അന അനില മകള 36

3 അമിളി രഘ മകള 34

4 രാമായി മാതാവ 75

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിന ഭാര് 46
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നമര:ബി3-9319/2021 04-12-2021
 
പറവര താലകില പറവര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പരമാനനന തായ പന,  തായ പന  മകന,

വാടാപിളളിപറമ് വീട, െപരമടന, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതെന മകെന ഭാര് സിന, വാടാപിളളിപറമ് വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2000 -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:ബി3-9203/2021 04-12-2021
 
 പറവര താലകില േചനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷണമഖന,  െമാടന മകന,

ൈതകടതില വീട, വടകംപറം, േചനമംഗലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േചനമംഗലം വിേലജില   പേരതെന മകന സധീര,

ൈതകടതില വീട, വടകംപറം, േചനമംഗലം, േബാധിപിച അേപക േചനമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021 -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:ബി3-9348/2021 04-12-2021
 
 പറവര താലകില വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായി, േജകബ മകന, തളിയത് വീട

, പതനപളളി, വരാപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

2 നനിത മകള 25

3 കഷരാജ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മണി മകള 54

2 രജനി മകള 52

3 സിന (മരണെപട മകന രാജെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 46

4 നനിത (മരണെപട മകന രാജെന മകള) പൗതി 25

5 കഷരാജ (മരണെപട മകന രാജെന മകന) പൗതൻ 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഭാര് 80

2 സധീര മകന 49

3 ൈഷന മകള 53
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സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില പേരതെന മകന േജാസ േമാന,  തളിയത് വീട, പതനപളളി, വരാപഴ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-1993 -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:ബി3-9137/2021 04-12-2021
 
 പറവര താലകില ആലങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി.െക.വി,  െകാചവറതകടി മകന,

കറപത് വീട, ഒളനാട, ആലങാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ആലങാട വിേലജില  പേരതെന മകന േജാളി അലകസ, കറപത് വീട, ഒളനാട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2018 -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:ബി3-8887/2021 27-11-2021
 
പറവര താലകില വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാരജ്.ടി.പി,  പൗേലാ മകന,  േതരളളി

വീട, മണംതരത്, വരാപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതെന മകന ജിലീഷ േജാരജ്, േതരളളി വീട,

മണംതരത്, വരാപഴ, േബാധിപിച അേപക   വരാപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2016 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനമ േജാരജ് ഭാര് 67

2 േജാസ േമാന മകന 38

3 അമല േജാരജ് മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഊരസല ആനണി ഭാര് 72

2 േജാണസണ.െക.എ മകന 45

3 േജാളി അലകസ മകന 40

4 െജനസി ആനണി മകള 35

5 െജസീന മകള 29
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െകാചേതസ് േജാരജ് ഭാര് 65

2 ജിലീഷ േജാരജ് മകന 40

3 ജിഷ െജയിംസ മകള 37

4 ജിസി േജാരജ് മകള 35
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-8890/2021 29-11-2021
 
 പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമഥിലി.പി.എന, നാണപന.െക.ആര

ഭാര്, കാനാടില വീട, തരതിപറം, മതകനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില   പേരതയെട മകന വിേനാജ കമാര,

കാനാടില വീട, തരതിപറം, മതകനം, േബാധിപിച അേപക   മതകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി ൈമഥിലി.പി.എന  20-09-2021 -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:ബി3-9943/2021 09-12-2021
 
 പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഷസണ, േറാകി മകന

, കേഞലപറമില വീട, മടപാതരത്, മതകനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ലീന,

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2016 -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:ബി3-10111/2021 09-12-2021
 
പറവര താലകില കനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.ഗൗരികടിഅമ, ഭാസരന  നായര.െക.ആര

ഭാര്, േകാടിയത് വീട, െതേക അടവാേശരി, കനകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനകര വിേലജില   പേരതയെട മകന സജീവ കമാര

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീവതന.െക.എന മകന 56

2 വിേനാജ കമാര മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീന ഭാര് 43

2 ആനണി മകന 15
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െക.ബി, േകാടിയത് വീട, െതേക അടവാേശരി, കനകര, േബാധിപിച അേപക   കനകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി  െക.ഗൗരികടിഅമ  04-03-2021 -

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:ബി3-9957/2021 09-12-2021
 
പറവര താലകില കരമാൂര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.വി.ഔേസഫ, വറീത മകന,  വിതയതില

വീട,കരമാൂര എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി കരമാൂര വിേലജില പേരതെന മകന ജിബി, വിതയതില വീട,  കരമാൂര േബാധിപിച അ

േപക കരമാൂര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2018 -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:ബി3-9946/2021 09-12-2021
 
പറവര  താലകില  കടങൂര   വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഹബീബ.പി.എച്, ഹംസ.പി.എ  മക

ന, പളികലകത് വീട, എരമം, കടങൂര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടങൂര വിേലജില   പേരതെന മകന ജസീം.പി.എച്, പളികലകത് വീട, എരമ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.ജി.സരസ്തി മകള 68

2 ബി.ശശികമാര മകന 62

3 െക.ജി.അംബികേദവി മകള 59

4 െക.ബി.സജീവകമാര മകന 53

5 ആര.സജീവകമാര (മരണെപട മകള രാധാമണിയെട മകന) മകന 47

6 ആര.അജിത കമാര (മരണെപട മകള രാധാമണിയെട മകന) മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനീസ ഭാര് 70

2 േഡവിസ ഔേസഫ മകന 58

3 െജയസണ ഔേസഫ മകന 52

4 ജസീന ബാബ മകള 50

5 ജിജി േജാണി മകള 43

6 ജിബി മകന 44
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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:ബി3-9392/2021 09-12-2021
 
 പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപന,  രാമനകടി മകന, ആനാപറമില

 വീട, മതകനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േബബി, ആനാപറമില വീട, മതകനം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2008 -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:ബി3-9922/2021 09-12-2021
 
പറവര താലകില കരമാൂര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സനീത.ആര.ഡി, രവി മകന, അമതം വീട,

കരമാൂര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരമാൂര വിേലജില പേരതെന ഭാര് ബീന.എസ, അമതം വീട,  കരമാൂര, േബാധിപിച അപ

േക  കരമാൂര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ  വിചാരണ   നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റകിയ ഹബീബ ഭാര് 58

2 ജസീം.പി.എച് മകന 37

3 ജസിയ.പി.എച് മകള 35

4 ഇ.െക.അസ മ മാതാവ 89

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഭാര് 73

2 േഹമലത മകള 55

3 ഉണികഷന മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരഭി മാതാവ 64

2 ബീന.എസ ഭാര് 42
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നമര:ബി3-9391/2021 09-12-2021
 
 പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതന,  രാമനകടി മകന, ആനാപറമില

 വീട, മതകനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് വത, ആനാപറമില വീട, മതകനം, േബാധിപിച അേപക

 മതകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2017 -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:ബി3-2568/2020 14-12-2021
 
പറവര താലകില കരമാൂര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജലാലദീന.െക.എ,അബള ഖാദര   മകന,

കഴികടവില വീട, കരമാൂര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരമാൂര  വിേലജില   പേരതെന മകന ഷിഹാസ ജലാല, കഴികടവില വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2020 -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:ബി3-6165/2021 16-12-2021
 
 പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരവിനന.െക.സി, ചിദംബരന മകന,

ടിയാന ഭാര് സാവിതി.െക.ആര, കാടിപറമില വീട, മാല്ങര എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില   പേരതരെട മകന സധീഷ

3 പീതി.എസ മകള 21

4 അമത.എസ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വത ഭാര് 70

2 മീര മകള 50

3 സിന മകള 47

4 ബിന മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസമിത ജലാലദീന ഭാര് 52

2 ൈനസില െക.െജ മകന 28

3 ഷിഹാസ ജലാല മകന 30
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കമാര.െക.എ, കാടിപറമില വീട, മാല്ങര, മതകനം, േബാധിപിച അേപക   മതകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി  അരവിനന.െക.സി  22-08-2008 -

ലം സാവിതി.െക.ആര 02/12/2018-ലം മരണെപടതായം പേരതരെട 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. 

 
No: B3-4248/2021 14-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Anjaly.K.J, W/o Joby.A.Puthussery,  Puthussery House,

Puthenpally, Varappuzha Village, Paravoor Taluk of Ernakulam District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before various in respect of the legal  heirs of late Joby.A.Puthussery, Puthussery House, Puthenpally,

Varapuzha who expired on 30-11-2020 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled

below are the legal heirs of the said late Joby.A.Puthussery. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of th

e above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate

should be filed in person before the Tahsildar , Paravoor within 30 days from the date of publication of this notice in the

Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B3-8387/2021 16-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Savithri.V.J,  Vadakke veedu, Neericode, Alangad Village

, Paravoor Taluk of Ernakulam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before Various in

respect of the legal  heirs of late Govindan Kutty K,  Vadakke veedu, Koduvazhanga, Alangad who expired on 16-05-2019

and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said

late Govindan Kutty K that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, i

t is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims.

objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahsildar ,

Paravoor within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications

and those sent by post will not be considered. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹനസ മകള 67

2 സധീഷ കമാര.െക.എ മകന 64

3 ദിലീപ കമാര.െക.എ മകന 62

4 ബിസിനി.െക.എ മകള 57

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Anjaly.K.J Wife 36

2 Jeev Joby Son 6
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SCHEDULE

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Savithri V J Wife 81

2 Hari Kumar G Son 49

3 Meera Krishna Kumar Daughter 54
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-9525/2021 08-12-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമകന പീറര കര്ന (എ.െക.പീറര), കര്ന

 മകന, അമകന വീട, െപരമടന, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതെന മകന ദാന പീറര, അമകന വീട, െപരമടന,

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

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന     10-03-2000 -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:ബി3-9588/2021 07-12-2021
 
 പറവര താലകില  വടേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതി.വി.െക, േഗാപി ഭാര്,ൈതകടതില

 (തിനയാട്) വീട, കഞിൈത, വടേകകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകകര വിേലജില   പേരതയെട മകള സിജി, ൈതകടതില (തിനയാട്) വീട,

കഞിൈത, വടേകകര, േബാധിപിച അേപക   വടേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി   സതി.വി.െക  26-02-2020 -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:ബി3-9631/2021 08-12-2021
 
 പറവര താലകില  പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന.പി.ജി, പടമതറ വീട,

െചറിയപലംതരത്, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ഉഷ രാജന, പടമതറ വീട,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദാന പീറര മകന 47

2 ദീന പീറര മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷാേദവി മകള 42

2 സിജി മകള 41
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െചറിയപലംതരത്, പറവര േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2013 -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. 

 
നമര:ബി3-9644/2021 08-12-2021
 
 പറവര താലകില പറവര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െഗാരളിയാന,  പഴേവലികകത് വീട,

െപരമടന, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ലീല, പഴേവലികകത് വീട, െപരമടന, പറവര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-1985 -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:ബി3-9700/2021 08-12-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.െക.നാരായണന, കടന മകന,

കരികംപറമ് വീട, െകടാമംഗലം, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതെന മകന  െക.എന.വിേനാദന, കരികംപറമ് വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-1998 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ രാജന ഭാര് 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീല െഗാരളിയാന ഭാര് 72

2 നിരമല.പി.ജി മകള 55

3 പി.ജി.ശിവന മകന 54

4 സാബ.പി.ജി.ബാലന മകന 50

5 അജിത.പി.ജി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.എന.അറമഖന മകന 69
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നമര:ബി3-9741/2021 08-12-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാനസിസ.പി.പി, െപാറിഞ മകന,

പളളിപാട് വീട, പറവതറ, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതെന മകന േജാസ ഫാനസിസ, പളളിപാട് വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-10-2009 -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:ബി3-9806/2021 08-12-2021

2 െക.എന.വിേനാദന മകന 68

3 ഉമാവതി മകള 64

4 െക.എന.മേഹശന മകന 61

5 രാധാകഷന.െക.എന മകന 53

6 രമ മകള 52

7 അംബിക (മരണെപട മകന സകമാരന- െന ഭാര്) മകെന ഭാര് 51

8 സ്ാതി (മരണെപട മകന സകമാരന-െന മകള ) പൗതി 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാസ ഫാനസിസ മകന 69

2 േറാസി സകറിയ മകള 61

3 േജാരജ് ഫാനസിസ മകന 60

4 ൈസമണ ഫാനസിസ മകന 54

5 വത േജായ (മരണെപട മകന േജായ ഫാനസിസ- െന
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 65

6 ടീന േജായ (മരണെപട മകന േജായ ഫാനസിസ- െന
മകള)

പൗതി 37

7 മരിയ േജായ (മരണെപട മകന േജായ ഫാനസിസ- െന
മകള)

പൗതി 33

8 ബീന േഡവിഡ (മരണെപട മകന േഡവിഡ ഫാനസിസ-െന
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 60

9 ഡീന േഡവിഡ (മരണെപട മകന േഡവിഡ ഫാനസിസ-െന
മകള)

പൗതി 35

10 ഡാനി േഡവിഡ (മരണെപട മകന േഡവിഡ ഫാനസിസ-െന
മകന)

പൗതൻ 30

11 ജികി െജയിംസ (മരണെപട മകന െജയിംസ ഫാനസിസ-െന
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 51

12 ജിതിന െജയിംസ  (മരണെപട മകന െജയിംസ ഫാനസിസ-
െന മകന)

പൗതൻ 27

13 ജിസി െജയിംസ  (മരണെപട മകന െജയിംസ ഫാനസിസ-െന
മകള)

പൗതി 19
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 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.ജി.രവി,  േഗാപാലന മകന, കറമടത്

വീട, നന്ാടകനം, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതെന മകന മണികടന.െക.ആര, കറമടത് വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം   പരിേശാധിചതില  ടിയാന    17-08-2013 -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. 

 
നമര:ബി3-9812/2021 08-12-2021
 
 പറവര താലകില  വടേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനന.ടി.െക, ടി.െക.കണന മകന

, ൈതതറ വീട, കഞിൈത, വടേകകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകകര വിേലജില   പേരതെന മകന സേമാദ.ടി.എം, ൈതതറ വീട,

കഞിൈത, വടേകകര, േബാധിപിച അേപക   വടേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021 -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:ബി3-9849/2021 08-12-2021
 
പറവര താലകില ഏലര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലളിതാഭായി, െക.ബാലകഷപിളള ഭാര്, കമാര

ഭവന, മഞമല, ഏലര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലര വിേലജില  പേരതയെട മകന ലളിതകമാര, കമാര ഭവന, മഞമല, ഏലര,

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

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടി ലളിതാഭായി   26-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന പി ഭാര് 66

2 മഞള.െക.ആര മകള 45

3 മണികടന.െക.ആര മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സശീല.എന.െക ഭാര് 58

2 സേമാദ.ടി.എം മകന 36

3 പേമാദ.ടി.എം മകന 35

4 ചിത.ടി.എം മകള 34
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-9955/2021 13-12-2021
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി.ടി.യ,  എ.പഭാകരന ഭാര്,

തടതിലപറമില വീട, കിഴേകപം, േകാടവളളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട മകന

അജയകമാര.ടി.പി, തടതിലപറമില വീട, കിഴേകപം, േകാടവളളി, േബാധിപിച അേപക  േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി   അമിണി.ടി.യ  02-10-

2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബാലകമാര മകന 66

2 ലളിതകമാര മകന 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജയകമാര.ടി.പി മകന 52
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-10044/2021 09-12-2021
 
 പറവര താലകില   കടങൂര വിേലജില എരമം കരയിൽ  വീണ വീടിൽ സദാശിവൻ നായർ മകൻ േഗാപകമാർ എ

സ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് േരഖ വി നായർ , വീണ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടങൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2021 -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:ബി3-7482/2021 06-12-2021
 
 പറവര താലകില   കടങൂര വിേലജില കറികാറകര കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലമാൻ ഭ

ാര് ഹവ ഉമ, െവളർേകാടത് വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടങൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷബീർ വി എസ , െവളർേകാടത്

വീടിൽ   േബാധിപിച അേപക   കടങൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട

ും മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2016 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനനവലിയമ മാതാവ 76

2 േരഖ വി നായർ ഭാര് 46

3 അനന ജി ആർ മകന 21

4 അനഘ ജി ആർ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷബീർ വി എസ മകന 52

2 സാജിത മകള 57

3 റസിയ വി എസ മകള 54

4 ഷീബ വി എസ മകള 51

5 ഷബീന മകള 49
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-10127/2021 09-12-2021
 
 പറവര താലകില  േകാടവളി വിേലജില  ൈകതാരം കരയിൽ കാളിപറമിൽ ആലകട വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  ൈഹേദാസ മകൻ യസഫ െക എസ  എനയാളെട  അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് ൈസനബ  േബാധിപിച അേപക

േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന    28-01-2001-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 ൈസനബ ഭാര് 86

2 കദീജ മകള 67

3 ൈഹദർ മകന 60

4 റഹത് മകള 58

5 സകീന മകള 53
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