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Ernakulam District

 
Paravur  Taluk

 
NOTICE

 
:H3-7297/2021 07-09-2021
 
 പറവര താലകില   ഏഴികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസഫ മകൻ ജിബീഷ  ഏഴികര കരയി

ൽ പനകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏഴികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മരിയ േജാർജ , കനകഴി വീട അേശാകപരം കര ചർണികര

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-6613/2021    31-08-2021
 
  പറവര  താലകില   െകാടങൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബാലകഷപിള മകൻ ബി

പരേമശ്രൻപിള  കിഴേക  െകാടങലർ  കരയിൽ  അമാടി  വീടിൽ     എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടങൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന

് ശരത കഷ പി , കിഴേക െകാടങലർ കരയിൽ അമാടി വീടിൽ   , േബാധിപിച അേപക   െകാടങൂര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-5278/2021     31-08-2021
 
  പറവര താലകില   െകാടങൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ നായർ മകൻ എം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരിയ േജാർജ ഭാര് 23

2 അന െതേരസ മകള 2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത ഭാര് 50

2 ശരതകഷ പി മകന 23

3 ഗീത കഷ പി മകള 25
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എസ േവലപൻ  മപതടം കരയിൽ കണികൽ വീടിൽ     എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടങൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകള കീർതന

െക വി , മപതടം കരയിൽ കണികൽ വീടിൽ    , േബാധിപിച അേപക   െകാടങൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-5279/2021     31-08-2021
 
 പറവര താലകില   െകാടങൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക കഞികഷൻ നമ്ാർ മകൻ

    കിഴെക െകാടങൂർ കരയിൽ പെന ലിൽ വീടിൽ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടങൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഞിനി എൽ

, കിഴെക െകാടങൂർ കരയിൽ പെന ലിൽ വീടിൽ   ,  േബാധിപിച അേപക   െകാടങൂര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-5277/2021    31-08-2021
 
 പറവര താലകില   െകാടങൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലയമാൻ  മകൻ ഷാനവാസ

്  െക  എസ  മപതടം  കരയിൽ  കാടിപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടങൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമബീ

വി െക എം , മപതടം കരയിൽ കാടിപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െകാടങൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനി

രം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എൻ സധ ഭാര് 52

2 കീർതന െക വി മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിനി എൽ ഭാര് 39

2 ഗൗരി ശങർ പി മകന 11

3 േദവശിഖ പി മകള 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 ഫാതിമ ബീവി െക എം ഭാര് 36

2 അബൾ മഹസി െക എസ മകന 12

3 ആസിയ ബീവി െക എസ മകള 9

4 ആഫിയ ഫാതിമ മകള 5

5 സൈലമാൻ  െക െക അചന 68

6 ആമി എൻ എഛ അമ 62
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Ernakulam District

 
Paravur  Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-7381/2021 26-09-2021
 
 പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി വിശ്ംഭരൻ മകൻ കിേഷാർകമാർ

െക  വി   ചിറയകം  കരയിൽ  െകാടാലയൽ  വീട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ധന് കിേഷാർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-6774/2021 23-09-2021
 
 പറവര താലകില   ഏലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കീറമിളി മാധവൻ ഭാര് എൻ വി തങമ

മഞമൽ കരയിൽ പശാനം വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലര വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീല െക എം , , േബാധിപിച അേപക

ഏലര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-6245/2021 17-08-2021
 
 പറവര താലകില   െചണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷൻ ഭാര് രതി െക  െതകംപറം

കരയിൽ നയ ആണത്കകാട് വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധന് കിേഷാർ ഭാര് 41

2 ആതിഷ കിേഷാർ മകന 8

3 ശാന െക ആർ അമ 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല െക എം മകള 59

2 വിജയലകി െക എം മകള 49
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചണമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന ഋഷിേകശ കഷൻ െക , , േബാധിപിച

അേപക   െചണമംഗലം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-6713/2021 08-09-2021
 
  പറവര താലകില   കടങൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചതൻപിള പിള മകൻ എ

രാജേശഖരൻ  കിഴെക കടങൂർ കരയിൽ രാജപഭ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടങൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം പി നിർമല

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

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഋഷിേകശ കഷൻ െക മകന 27

2 ലകി കഷൻ െക മകള 26

3 ൈവശാഖ കഷൻ െക മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം പി നിർമല ഭാര് 74

2 രേപഷ എ രാജ മകന 51

3 ഗിരീഷ എ രാജ മകന 49
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