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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-10185/2021 20-12-2021
 
 പറവര താലകില  ആലങാട വിേലജില പാനായികളം കരയിൽ കനത്പറമിൽ വീടിൽ െക എം േസവ്ർ ഭാര് അന

ന  എ  പി   എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ െക എം േസവ്ർ  േബാധിപിച അേപക  ആലങാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ 01-09-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട 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 െക എം േസവ്ർ ഭരതാവ 83

2 രശി േസവ്ർ മകള 46

3 രഞിത് േസവ്ർ മകന 45

4 രാേജഷ േസവ്ർ മകന 43
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-9902/2021 13-12-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐ.കമലാകന, ഇടാചി പണികര മകന,

പളളത്  വീട,  പറയകാട,  പറവര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര   വിേലജില   പേരതെന   മകന   നിനല കമാര.പി.െക, പളളത് വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-1996 -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:ബി3-10009/2021 13-12-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണനകടി.െക.ബി, ബാലകഷപിളള

മകന, വനാവനം, പറവതറ, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പറവര വിേലജില   പേരതെന മകന രഞിത് തേചത് നാരായണനകടി,

വനാവനം, പറവതറ, പറവര, േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2021 -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:ബി3-10177/2021 14-12-2021
 
  പറവര  താലകില   ആലങാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയശീ,  അബി.പി.എന ഭാര്,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െപനസമ.ടി.എസ ഭാര് 85

2 നിമി മകള 48

3 നിനല കമാര.പി.െക മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ടി എ ഭാര് 68

2 രഞിത് തേചത് നാരായണനകടി മകന 39

3 ഉണികഷന.ടി.എന മകന 33
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വളപിനകത്  വീട,  െകാേങാരപിളളി,  ആലങാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ആലങാട  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ

അബി.പി.എന, വളപിനകത് വീട, െകാേങാരപിളളി, ആലങാട, േബാധിപിച അേപക   ആലങാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി ജയശീ   13-04-2018 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-10180/2021 14-12-2021
 
 പറവര താലകില   ഏഴികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ മാരടിന റിെബേലാ, കാറല

റിെബേലാ മകന, േതരകപറമില വീട, ചാതനാട, ഏഴികര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏഴികര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േഷരളി റിെബേലാ,

േതരകപറമില വീട, ചാതനാട, ഏഴികര, േബാധിപിച അേപക   ഏഴികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-08-2020 -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:ബി3-10010/2021 14-12-2021
 
 പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ െഹലന െകാറയ,  മാരടിന

െകാറയ  മകന,  മണപറത്   വീട,  എടമാടം,വരാപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് കിസീന െകാറയ,

മണപറത്  വീട, എടമാടം,വരാപഴ, േബാധിപിച അേപക   വരാപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -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 അബി.പി.എന ഭരതാവ 61

2 സഞയ.വി.എ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഷരളി റിബേലാ ഭാര് 68

2 അയറിന േറാഡികസ മകള 46

3 കലിസസ മാരക റിെബേലാ മകന 44

4 ഡിയാഡി നിഗി മകള 42
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നമര:ബി3-10778/2021 16-12-2021
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി, കമാരന മകന, കണനപറമില

വീട,  ൈകതാരം,  േകാടവളളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതെന മകന അനേമാദ.െക.എം, കണനപറമില വീട,

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

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-1998 -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. 

 
നമര:ബി3-3748/2021 16-12-2021
 
  പറവര  താലകില    േകാടവളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബാബ,  ദിവാകരന  മകന

,  പതനപരയല  വീട,  വളളവളളി,  േകാടവളളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതെന സേഹാദരി ഐഷ,

പതനപരയല വീട,  വളളവളളി,  േകാടവളളി,  േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2000  -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:ബി3-10496/2021 16-12-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കിസീന െകാറയ ഭാര് 60

2 േമരി ലിഡിയ െകാറയ മകള 34

3 േജാസഫ നിക സണ െകാറയ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഞരി ഭാര് 73

2 രശ മി.െക.എം മകള 50

3 മരഫി.െക.എം മകള 45

4 അനേമാദ.െക.എം മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐഷ സേഹാദരി 50

2 സജിത സേഹാദരി 48

28th December 2021Revenue Department18555
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പറവര  താലകില  പറവര  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ബീരാന  മമ, മമ മകന, മബാറക

മനസിലില,   പറവതറ,  പറവര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പറവര വിേലജില   പേരതെന മകന നൗഷാദ.എം.ബി,  മബാറക മനസിലില,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    31-10-2021 -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:ബി3-5451/2021 17-12-2021
 
 പറവര താലകില   േചനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.എം.വിജയാനനന, മാധവ പഭ,

മാളിയം വീട, കിഴകംപറം,േചനമംഗലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി     േചനമംഗലം  വിേലജില    പേരതെന  ഭാര്  സശീല,  മാളിയം  വീട,

കിഴകംപറം,േചനമംഗലം, േബാധിപിച അേപക    േചനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-09-2019 -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:ബി3-8559/2021 17-12-2021
 
 പറവര താലകില പതനേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേനാണി.സി.ഡി,  േദവസി മകന

, ചാമകാട് വാഴപിളളി വീട, പതനേവലികര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനേവലികര വിേലജില പേരതെന  ഭാര് േറാസി, ചാമകാട് വാഴപിളളി വീട,

പതനേവലികര, േബാധിപിച അേപക   പതനേവലികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2021 -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 എം.ബി.നാസര മകന 52

2 നൗഷാദ.എം.ബി മകന 45

3 െഷരീഫ.എം.ബി മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സശീല ഭാര് 58

2 വിേനാജ മകന 24

3 വിനിത മകള 32
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നമര:ബി3-9945/2021 17-12-2021
 
 പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങപന.ഒ.ഇ,  ഓടമിളളിപറമില വീട,

േചരാനൂര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  മതകനം വിേലജില   പേരതെന മകന ദിേനഷ.ഒ.ടി, ഓടമിളളിപറമില വീട, മതകനം േബാധിപിച

അേപക   മതകനം, േചരാനൂര വിേലജ ഓഫീസരമാര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-04-1992  -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 േറാസി ഭാര് 61

2 സിനി മകള 44

3 േഡവിസ മകന 43

4 സിേനാജ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ.ടി.എന ഭാര് 62

2 ദിേനഷ.ഒ.ടി മകന 40

28th December 2021Revenue Department18557
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