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Ernakulam District

 
Paravur  Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-5948/2021 08-09-2021
 
 പറവര താലകില   വടേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചാപ മകൻ കറമൻ  മറവനരത

് കരയിൽ െതേകേചനാലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേകകര വിേലജില   പേരതനെറ പൗതൻ മരണമടഞ മകൻ പഭാകരൻ മകൻ

വിഷ പഭ  , മറവനരത് കരയിൽ െതേകേചനാലിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വടേകകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-1978 -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 രമണി പഭാകരൻ (മരണമടഞ മകൻ
പഭാകരൻ ഭാര് )

മകെന ഭാര് 53

2 വിഷ പഭ സി പി (മരണമടഞ മകൻ
പഭാകരൻ മകൻ)

പൗതൻ 29

3 വിനീഷ പി വി (മരണമടഞ മകൾ
ലകിയെട മകൻ)

പൗതൻ 40

02th November 2021Revenue Department10057
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3 -7008 / 2021 20-09-2021
 
  പറവര താലകില   പതനേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരണാകരൻ നായർ മക

ൻ  സകമാരൻ  നായർ  പി  െക   െചറകടപറം  കരയിൽ  ശീനിവാസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനേവലികര വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് േകാമളം എസ നായർ, , േബാധിപിച അേപക   പതനേവലികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 േകാമളം എസ നായർ ഭാര് 67

2 അനിൽ കമാർ മകന 50

3 അനജ മകള 40
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-2424/2021 11-10-2021
 
 പറവര താലകില   ഏലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണൻ ഭാര് തങമ  ഏലർ െതകംഭാഗം

കരയിൽ  കഴികണതിൽ വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ബാബ പി  െക േബാധിപിച അേപക   ഏലര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    18-

08-2020-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ പി െക മകന 55

2 ലളിത പി െക മകള 60

02th November 2021Revenue Department10059
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3 -7036 / 2021 20-09-2021
 
 പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി വി േജാസഫ മകൻ വർകി േജാസ ,

എടമാടം കരയിൽ പടമാടമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എലിസെബത് , , േബാധിപിച അേപക

വരാപഴ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021  -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. 

 
:ബി3 -7037 / 2021 20-09-2021
 
 പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻ്റണി െക എ ഭാര് ഷിനി േജാർജ് എ

, പതൻപളി കരയിൽ കഴേവലി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ആൻ്റണി െക എ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2017  -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. 

 
:ബി 3 7502 / 2021 20-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത് ഭാര് 56

2 ലിജിയ വർഗീസ മകള 33

3 േമരി ലിൻറ പി വി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആൻ്റണി െക എ ` ഭരതാവ 45

2 അഭിേഷക ആൻ്റണി മകന 16

3 േജായൽ ആൻ്റണി മകന 15

4 ഇമാനവൽ ആൻ്റണി മകന 4
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 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക െകാചിറിഭാര് ടി എൻ ഭവാനി

,  കിഴേകപം  കരയിൽ  തടാരപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട മകള അജിതകമാരി സി

െക , , േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-05-2021  -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. 

 
:ബി 3 -7106 / 2021 20-09-2021
 
 പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേലഷ മകൻ ടി എ േജാസഫ  മണതരത

്  കരയിൽ  െതങേശരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഷർളി േജാസഫ , , േബാധിപിച അേപക

വരാപഴ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021  -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. 

 
:ബി 3 -6216 / 2021 23-09-2021
 
 പറവര താലകില  േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ എസ മകൻ േദവാനന് എൻ

എസ  ൈകതാരം  കരയിൽ െനലിപിളി  നനനം  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ അമ എൻ ജി

രാേജശ്രി , , േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2018 -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 ഇനിര സി െക മകള 66

2 അജിതകമാരി സി െക മകള 63

3 പദീപകമാർ സി\െക മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഷർളി േജാസഫ ഭാര് 55

2 ആഗസ മകള 27
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:ബി 3 -7499 / 2021 18-09-2021
 
  പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ മകൻ പീതാംബരൻ

ൈകതാരം കരയിൽ പൽപറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന പവീൺകമാർ , , േബാധിപിച അേപക

േകാടവളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2012  -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. 

 
:ബി 3 -6906 / 2021 31-08-2021
 
  പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിനകമാർ മകൾ േദവിക പി ബി

കിഴേകപം കരയിൽ നമിയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട അമ ബീന ടി എൽ , , േബാധിപിച അേപക

േകാടവളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2018  -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 എൻ ജി രാേജശ്രി അമ 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പവീൺകമാർ മകന 43

2 നിരഞജൻ       മരണെപട മകൾ പവിതയെട മകന 12

3 നീേലശ്ർ        മരണെപട മകൾ പവിതയെട മകന 4

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന ടി എൽ അമ 50
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NOTICE

 
:ബി 3 -7769 / 2021 13-09-2021
 
രാമകഷൻ വി വി ഭാര് ഭാരതി രാമകഷൻ  പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 േവല മകൻ രാമകഷൻ വി  വി   കടതരത് കരയിൽ വലിയാറ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില   പേരതരെട മകന

സനരൻ വി ആർ , , േബാധിപിച അേപക   മതകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18 -6 -2007 -ലം ടിയാൾ  30-05-2005-ലം  മരണെപടതായം

പേരതരെട  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. 

 
:ബി 3 -8048 / 2021 25-09-2021
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ എം േപംകമാർ ഭാര് ലളിത ടി എം

കിഴേകപം  കരയിൽ  ഈരതറ  (ശീഗഹം  )വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഇ എം

േപംകമാർ , , േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനരൻ വി ആർ മകന 65

2 രാജപൻ മകന 62

3 േശാഭ മകള 59

4 തിലകമ മകള 56

5 അംബിക മകള 53

6 േബബി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇ എം േപംകമാർ ഭരതാവ 64

2 ശീനാഥ മകന 33

3 ശീരാജ മകന 31
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:ബി 3 -7355 / 2021 18-09-2021
 
 പറവര താലകില   കനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ മകൻ പി സി വിശ്ംഭരൻ  വടേക

അടവാേശരി കരയിൽ പളിതറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിപിൻദാസ പി വി ,  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2020  -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. 

 
:ബി 3 -7821 / 2021 20-09-2021
 
 പറവര താലകില  േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ മകൻ അനിൽകമാർ യ വി

കിഴേകപം കരയിൽ ഊലികര വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ധന് വി എം , , േബാധിപിച അേപക

േകാടവളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021  -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. 

 
:ബി 3 -7028 / 2021 20-09-2021
 
  പറവര താലകില   കരമാൂർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കരതൻ മകൻ ചാതൻ  കര

മാൂർ  കരയിൽ  കരിയതിപിളിപറമ്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരമാൂർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകള കാർത ,

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

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    03-04-1987  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിേലാമണി ഭാര് 64

2 മരകദാസ പി വി മകന 43

3 വിപിൻദാസ പി വി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി അമ 76

2 ധന് വി എം ഭാര് 39

3 അതൽ അനിൽ മകന 15

4 അനീന അനിൽ മകന 13
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് 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. 

 
:ബി 3 -7033 / 2021 20-09-2021
 
 പറവര താലകില   ഏലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാേങാ െകാറയ മകൻ ജയസൺ െകാറ

യ   മഞമൽ  കരയിൽ  കറികപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റിൽഡ അരജ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2021 -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. 

 
No: B3-7005/2021 20-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jisha , Vadakkekkara Village, Paravoor Taluk of Ernakula

m District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various purposes in respect of the legal

heirs of late Baby Jacob w/o K T Jacob Arakal House,Chittattukara Kara who expired on    08-07-2021 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 Baby Jacob

w/o K T Jacob. 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 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 Tahasildar ,

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി മകള 63

2 മയിലൻ മകന 63

3 കാർത മകള 53

4 ഭവാനി               മരണെപട മകൻ രവിയെട ഭാര് 51

5 െചലമ              മരണെപട മകൻ രാജപെൻറ ഭാര് 51

6 രാഖി               മരണെപട മകൻ രാജപെൻറ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിൽഡ അരജ ഭാര് 41

2 അക്ുലിൻ െകാറയ മകള 19

3 ആൻഡിൻ െകാറയ മകന 14
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Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Jisha Daughter 44

2 Jaya Paul Daughter 45
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ _n3˛246/2019. 2021 sk]v‰w-_¿ 23.

19--˛3-˛2019˛se tIcf Kk-‰v \º¿ 21-˛¬  hmeyw -VIII, ]m¿´v III I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 2878-˛¬ {Ia-\-º¿ 11 Bbn {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬ ]d-hq¿
Xmeq°v Be-ßmSv hnt√Pv Xncp-hm-√q¿ Ic Fcn-tb-en¬ ho´n¬ them-bp-[≥ `mcy kXy-`ma
F∂-h¿ 19-˛12-˛2018˛¬ ac-W-s∏´p F∂Xv 8˛4-˛1987-˛¬ ac-W-s∏´p F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ _n3˛2883/2021. 2021 HIvtSm-_¿ -8.

31--˛8-˛2021˛se tIcf Kk-‰v \º¿ 34-˛¬ hmeyw -X, ]m¿´v III I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq
hn`m-KØn¬ {Ia-\-º¿ 6 Bbn {]kn-≤o-I-cn®n´p≈ ]c-ky-Øn¬ ]tc-Xs‚ ac-W-Øo-bXn
26˛3˛2020 F∂Xv 26˛3˛2010 F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
]dhq¿. Xl-io¬Zm¿.
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