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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-6446/2021 26-08-2021
 
  പറവര  താലകില   േകാടവളി  വിേലജില   കിഴേകപം  കരയിൽ  ശാനി  (നവമി)  കാരർനായർ  മഠം  വീടിൽ

താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാജേഗാപാലൻ  സി  പി  മകൻ  ഷാജി  െക  രാജേഗാപാൽ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്

മഞ ഷാജി േബാധിപിച അേപക     േകാടവളി  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  28-05-2021-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. 

 
നമര:ബി3-9150/2021 15-11-2021
 
 പറവര താലകില   ഏലര വിേലജില മഞമൽ കരയിൽ േതവരപറമിൽ വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ട

ി  എസ ലതീഫ ഭാര്  മറിയമ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ടി എ അബൾ ബഷീർ  േബാധിപിച അേപക   ഏലര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  15-

05-2012-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 മഞ ഷാജി ഭാര് 43

2 നകൽ എസ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി എ അബൾ ബഷീർ മകന 64

2 ടി എ നസീമ മകള 58

3 ടി എ അബൾ നാസർ മകന 56

4 ടി എ സഫിയ മകള 52

5 ടി എ ഷാഹിദ മകള 48
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബ 3 -8010/ 2021  11-11-2021
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശവേരാ  മകൻ ഡാനിേയൽ , വളവള

ി  കരയിൽ പളിപറമിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാണി എന േജാൺ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-1975  -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:ബി 3 -8459/ 2021 11-11-2021
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ  മകൻ േജാസഫ  പി എം ,

കനമാവ  പളിപറമിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െമറ്സ േജാസഫ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021  -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 ഫാൻസിസ മകന 82

2 ഫിേലാമിന മകള 78

3 േബബി എന ടീസ മകള 76

4 ലീല എന കതീന മകള 75

5 ഡാഫി എന േമരി മകള 68

6 ആനണി മകന 74

7 േജാണി എന േജാൺ മകന 67

8 പീയസ  എന പയസ മകന 65

9 മിനിേമാൾ                    (മരണെപട മകൻ േതാമസ
ഷാജവിെന ഭാര് )

മകെന ഭാര് 57

10 േസഹ                                           ടി
മകൾ

പൗതി 27

14628 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജീത  േജാസഫ ഭാര് 68

2 െഫക േനാ േജാസഫ മകന 41

3 െമറ്സ േജാസഫ മകന 40
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-7678/2021 13-10-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണന ടി ഡി തറയില, പറവര എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില

പേരതെന മാതാവ സേരാജിനി,  തറയില,  പറവര,  േബാധിപിച  അേപക പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021  -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:ബി3-7354/2021 04-10-2021
 
 പറവര താലകില കനകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി ബി േവണേഗാപാല   കഷകപ,കലങാട

വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കനകര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് വി.ശീേദവി, കഷകപ, കലങാട വീട, േബാധിപിച അേപക   കനകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

10-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി-7822/2021 12-10-2021
 
 പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷണമഖന.െക.വി കടവിലപറമ്, ചിറയക

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വരാപഴ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േപശല, കടവിലപറമ്, ചിറയകം, േബാധിപിച അേപക   വരാപഴ വിേലജ ഓഫീസര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരാജിനി മാതാവ 80

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി.ശീേദവി ഭാര് 58

2 വി.ജിേതഷ മകന 34

3 ജിഷ േവണേഗാപാല മകള 27
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മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021 -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:ബി3-7856/2021 21-10-2021
 
പറവര താലകില േചനമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സേരാജിനി അമ പളളത് എനവരെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േചനമംഗലം വിേലജില

 പേരതയെട  മകന   പി  എന വിദ്ാസാഗരന  നായര,  പളളത്,  മനേകാടം  േചനമംഗലം  േബാധിപിച  അേപക

േചനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാരി    22-08-2021  -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:ബി3-7484/2021 08-10-2021
 
പറവര താലകില കടങൂര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തമി.എന പി നടകപറമില വീട എനയാ

ളെട അവകാശികൾക്   വിവിധആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കടങൂ

ര വിേലജില പേരതെന മകന ബാബ എന ടി,നടകപറമില വീട,േബാധിപിച  അേപക കടങൂര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപശല ഭാര് 67

2 േഹമലത േപമാനനന മകള 44

3 ധന്ശീ എസ മകള 42

4 പതയഷ എസ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എന വിദ്ാസാഗരന നായര മകന 63

2 പി എന പസന കമാര മകന 58

3 പി എന പദീപ കമാര മകന 56

4 പി എന ഗീതകമാര മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ ഭാര് 70
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നമര:ബി3-7591/2021 21-10-2021
 
 പറവര താലകില   ഏലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി.എം.എസ മഠതിപറമ് വീട,മഞമല

,  ഏലര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏലര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് മിനി ടി െക, മഠതിപറമ് വീട,മഞമല, ഏലര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2014 -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:ബി3-8045/2021 11-11-2021
 
 പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ എന നവീന പഭ സ്രഗത മഠം,

ചിറയകം, വരാപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് നിരമല എന പഭ, സ്രഗത മഠം,  ചിറയകം,  വരാപഴ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2021 -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:ബി3-8049/2021 01-11-2021
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദാമാള എന, പഴങാട്പറമില

,  ൈകതാരം  എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

2 ബാബ എന ടി മകന 52

3 സേരഷ എന ടി മകന 48

4 വിജി എന ടി മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി ടി െക ഭാര് 53

2 വിജയലകമി എം എസ മകള 29

3 വിദ്ാ എം എസ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിരമല നവീന പഭ ഭാര് 62

2 നനിനി പഭ ബി എന മകള 36

3 നിത്.എന പഭ മകള 33

4 നനകമാര എന പഭ മകന 30
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സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എസ മഹാേദവയര, പഴങാട്പറമില, ൈകതാരം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാരി   28-10-2020 -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:ബി3-7984/2021 01-11-2021
 
പറവര താലകില േചനമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി എന ബിനേമാന   പളികതറ വീട,

കരിമാടം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചനമംഗലം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ൈഷബി എന സി, പളികതറ വീട, കരിമാടം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2021 -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:ബി-8055/2021 01-11-2021
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എന വിലാസിനി അമ മാേവലിപതന

  വീട,  ൈകതാരം  േകാടവളളി  എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട മകന മരളീധരന പി, മാേവലിപതന വീട,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാരി    03-05-2002  -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 എസ െപാന അമാള മകള 69

2 എസ ശാരദ പൗതി 29

3 എസ ഗിരിജ മകള 64

4 എസ മഹാേദവയര മകന 61

5 എസ രമണി മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷബി എന സി ഭാര് 43

2 നവനീത മകന 14

3 അനവദ് മകള 19
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നമര:ബി3-8026/2021 01-11-2021
 
  പറവര താലകില േചനമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േബബി  േതാമസ പലയില  വീട,

വടകംപറം, േചനമംഗലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചനമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന ജിന പി ടി, പലയില വീട, വടകംപറം, േചനമംഗലം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാരി  25-04-2021 -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:ബി3-6429/2021 06-11-2021
 
 പറവര  താലകില കരമാൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികല കാരികാപിളളി    വീട, കരമാ

ൂര എനവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

  കരമാൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന രാേജഷ െക ആര, കാരികാപിളളി  വീട,  കരമാൂര, േബാധിപിച അേപ

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാരി    01-04-1992  -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:ബി3-6112/2021 09-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി മകള 70

2 േമാഹനന െക ആര മകന 68

3 മരളീധരന പി മകന 62

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി മകള 59

2 മാഗി മകള 57

3 ജിന പി ടി മകന 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമചനന ഭരതാവ 75

2 ബിന മകള 49

3 രാേജഷ െക ആര മകന 48

4 ഷീബ മകള 45
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  പറവര താലകില കടങൂര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഗാപാലകഷയര െക   കേരടത

മഠം,  കയനികര,  കടങൂര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടങൂര വിേലജില പേരതെന മകന      രേമജ ജി അയര, കേരടതമഠം,

കയനികര, കടങൂര, േബാധിപിച അേപക  കടങൂര വിേലജ     ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ ന

ടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2017 -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 രേമഷ ജി അയര മകന 50

2 രാേജഷ ജി അയര മകന 49

3 സീത ജി മകള 44
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-9505/2021 10-11-2021
 
 പറവര താലകില   കരമാലര വിേലജില കരമാലർ കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാച മകൻ െപത

 പളികപറമ് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന കടപൻ പി പി  േബാധിപിച അേപക   കരമാലർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    02-02-2000-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:ബി3-9200/2021 15-11-2021
 
  പറവര താലകില   പറവര വിേലജില െപരമടന കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരഷൻ ഭാര്

കാർത്ായനി   മാടവനപറമ്   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ചനൻ എം പി  േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2012 -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 അമ െപത ഭാര് 86

2 കടപൻ പി പി മകന 54

3 മരളി പി പി മകന 52

4 ഉണി പി പി മകന 49

5 രാധ മകള 46

6 തങമ പി പി മകള 58

7 രാജമ പി പി മകള 63

8 അമിണി മകള 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനൻ എം പി മകന 67

2 രാധാകഷൻ മകന 62

3 വിജയൻ മകന 60

4 രമ മകള 56
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3 -9932/ 2021 15-11-2021
 
 പറവര താലകില   േചനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉണിേമേനാൻ മകൻ രവികമാർ സി യ,

 േചനമംഗലം  കരയിൽ മണ്ാത്  ,  പതാലയം വീടിൽ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അംബികേദവി , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -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 അംബികേദവി  എം ഭാര് 69

2 സീമ മകള 50

3 സിത മകള 48

4 േഗാപൻ മകന 46

5 സരിത മകള 44
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