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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-6238/2021 17-08-2021
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭാകര പണികർ മകൻ പി രാജ

േമാഹനൻ നായർ  ഗീൻേകാടജ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് ചനേലഖ പി    േബാധിപിച അേപക

േകാടവളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2020  -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. 

 
:ബി3-6436/2021 07-09-2021
 
 പറവര താലകില   ആലങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി മകൻ േജാസ വി വി  വിതയതി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ലിേയാൺ േജാസ വിതയതിൽ േബാധിപിച അേപക

ആലങാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2021  -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. 

 
:ബി3-7121/2021 20-09-2021
 
 പറവര താലകില  േചനമംഗലം  വിേലജില വടകംപറം കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികണൻ െക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനേലഖ പി ഭാര് 61

2 സജ രാജേമാഹനൻ മകള 37

3 മേനാജ ആർ േമാഹൻ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈറഡിൻ േജാസ ഭാര് 62

2 ലിേയാൺ േജാസ വിതയതിൽ മകന 31

3 ലവീന േജാസ വിതയതിൽ മകള 36
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െക ഭാര് സിന ജി  സിന നിവാസ വടേകമാേകാട് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭരതാവ മണികണൻ

െക െകേബാധിപിച അേപക   േചനമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    08-08-2021  -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 മണികണൻ െക െക ഭരതാവ 56

2 േജാതിക എം നായർ മകള 21

3 േഗാപിക എം നായർ മകള 24
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-8246/2021 28-09-2021
 
  പറവര താലകില   കരമാലർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആരിഫ റഷീദ w/o അബൾ റഷീദ

കനമൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരമാലർ വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹാരിഫ  േബാധിപിച അേപക   കരമാലർ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

08-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ റഷീദ ഭരതാവ 73

2 റജീന റഫീക് മകള 45

3 ഹാരിഫ മകന 39
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Paravoor Taluk
Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ _n3˛1029/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 13.

25˛5˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 21-˛¬ (hm-eyw-˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq (k-πn-sa‚ v) hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 70-˛¬  {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬ Ah-Im-in-I-fpsS
enÃn¬ {Ia\º¿ 2 ‘A\o-jv. Fkv. aIƒ 32 hb  v’ F∂p-≈Xv ‘A\o-j. Fkv. aIƒ 32’
F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

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