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Ernakulam District
Paravoor Taluk
NOTICE

24-01-2022

നമര:B3-12037-2021

പറവര താലകില പറവര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രതീഷ എ.പി. പരേമശ്രന മകന ആലിങല
, െപരമടന എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പറവര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഷീല, ആലങല വീടില െപരമടന, േബാധിപിച അേപക
പറവര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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
1
2
3
4

േപര
ഷീല
അഭിനന്
അഭിനവ
രമ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മാതാവ

വയസ
36
11
4
63

24-01-2022

നമര:B3-12027-2021

പറവര താലകില പറവര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഗാപി. പി.ആര േകശവന മകന
തിണകകത് പറവതറ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പറവര വിേലജില പേരതെന ഭാര് ൈഷല േഗാപി, തിണകകത് പറവതറ, േബാധിപിച അേപക
പറവര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-10-2021 -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.
കമ നമര
1
ൈഷല േഗാപി
2
ധന് ടി.ജി
3
ടി.ജി. ധീരജ

േപര

നമര:B3-12025-2021
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
58
38
36

24-01-2022
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പറവര താലകില ഏലര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീേദവി അമ കടികഷ പണികര ഭാര്
സൗപരണിക വീട ,മഞമല എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഏലര വിേലജില പേരതയെട മകള മായ െക.െക, സൗപരണിക വീട, മഞമല,
േബാധിപിച അേപക ഏലര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാരി 27-07-2021 -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
1
െക.െക. സേരഷ കമാര
2
ദിലീപ കമാര െക.െക.
3
മായ െക.െക.

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകള

വയസ
60
59
57

27-01-2022

നമര:B3-3714/2021

പറവര താലകില ആലങാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി.ആര. പരേഷാതമന, പാലപറത്
വീ് ട ില രാമന മകന, െകാടവഴങ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ആലങാട വിേലജില പേരതനെറ മകന ശീനിവാസന, പാലപറത് വീടില,
ആലങാട േബാധിപിച അേപക. ആലങാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-10-1992 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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
1
2
3
4

േപര
കമലമ
ലത
ശീനിവാസന
േലഖ

നമര:B3-12018/2021

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന
മകള

വയസ
73
53
50
45

24-01-2022

പറവര താലകില പറവര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വി.െക. ചനന, കഷന മകന,
വാടാപിളിപറമ് വീടില, െപരമടന എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പറവര വിേലജില പേരതനെറ മകന സതീഷ വി.സി, വാടാപിളിപറമ് വീടില,
െപരമടന േബാധിപിച അേപക. പറവര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-03-2010 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
സതീഷ വി.സി
2
രതീഷ വി.സി
3
രഞ വി.സി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകള

വയസ
35
34
32

22-01-2022

നമര:B3-11929/2021

പറവര താലകില വടേകകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സകമാരി വരഗീസ, വരഗീസ ഭാര്
, കരന വീടില, മടപാതരത് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വടേകകര വിേലജില പേരതയെട മകന ജിലബിന െക.വരഗീസ, കരന വീടില,
മടപാതരത് േബാധിപിച അേപക. വടേകകര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-07-2020 -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
1
ജിലബിന െക. വരഗീസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
45

19-01-2022

നമര:B3-11865/2021

പറവര താലകില വരാപഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വരഗീസ പി.എഫ, ഫാനസിസ മകന
, പതളി വീടില, തണതംകടവ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വരാപഴ വിേലജില പേരതനെറ മകന െജനസന പി.വി, പതളി വീടില,
തണതംകടവ, േബാധിപിച അേപക. വരാപഴ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-02-2009 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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
1
2
3
4
5

േപര
േബബി വരഗീസ
ഫാനസിസ െടലസണ
െഡനസി െചറിയാന
േതാംസണ പി.വി
െജനസന പി.വി

നമര:B3-11969/2021

This is a digitally signed Gazette.
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകന
മകന

വയസ
74
54
51
48
46

24-01-2022
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പറവര താലകില ഏലര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േസവ്ര െക.എം, ൈമകിള മകന, ട
ി േസവ്ര ഭാര് മിനി േസവ്ര കലറയല വീടില, ഏലര െതകംഭാഗം എനവരെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഏലര വിേലജില, പേരതനെറ മകന, ഡാനി േസവ്ര,
കലറയല വീടില, ഏലര െതകംഭാഗം, േബാധിപിച അേപക . ഏലര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി െക.എം േസവ്ര, 06-05-2021 ലം,
മിനിേസവ്ര, 06-02-2018 -ലം മരണെപടതായം പേരതരെട 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
1
ഡാനി േസവ്ര
2
സാന േസവ്ര

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള

വയസ
21
19

10-01-2022

നമര:B3-11633/2021

പറവര താലകില പറവര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി.ഗംഗാധരേമേനാന, രാമസൗധം
വീടില, പറവതറ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി പറവര വിേലജില പേരതനെറ മകന രാംകമാര, രാമസൗധം വീടില, പറവതറ േബാധിപിച
അേപക. പറവര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-05-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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
1
സജ രാേജനന
2
രാം കമാര

േപര

This is a digitally signed Gazette.
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന

വയസ
58
56
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Ernakulam District
Paravoor Taluk
NOTICE

28-01-2022

നമര:B3-73/2022

പറവര താലകില കനകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എന.െജ ആനപന, േജാസഫ
മകന, നികതിപറമില, കനകര എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കനകര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േമരി െക.വി, നികതിപറമില വീടില,
കനകര, േബാധിപിച അേപക. കനകര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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
1
േമരി െക.വി
2
ലിറി ആനണി എന
3
ലിജ ആനണി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
62
39
34

28-01-2022

നമര:B3-45/2022

പറവര താലകില പറവര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നേടശന വി.വി, വേളാന മകന,
വാചാകല വീടില പറവതറ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പറവര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി, വാചാകല വീടില, പറവതറ,
േബാധിപിച അേപക. പറവര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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
1
രാധാമണി
2
സത്ലകി

േപര

നമര:B3-68/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള

വയസ
65
29

28-01-2022

പറവര താലകില ആലങാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എ.ടി. േജാരജ്, എ.ജി േതാമസ മകന
, ആലപാട് വീടില, ആലങാട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ആലങാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േഗസി േജാരജ്, ആലപാട് വീടില,
ആലങാട, േബാധിപിച അേപക. ആലങാട 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 ഗവൺെമനറ ഗസറില
പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
േഗസി േജാരജ്
2
ജിസി ജി.ആലപാട്
3
േറാസി ജി. ആലപാട്

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
61
33
31

27-01-2022

നമര:B3-10113/2021

പറവര താലകില കനകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എസ. മേഹഷ , സകമാരന
നായര മകന, െചറപിളി വീടില, അയിരര എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കനകര വിേലജില പേരതനെറ മാതാവ സരസ്തി, െചറപിളി വീടില, അയിരര,
േബാധിപിച അേപക. കനകര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 26-09-2021 -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
1
െക. സരസ്തി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ

വയസ
74

28-01-2022

നമര:B3-5945/2021

പറവര താലകില ഏലര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജാസിന നസീര,നസീര ഭാര്,
കണപിളിപറമ് വീടില, ഏലര വടകംഭാഗം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഏലര വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ നസീര, കണപിളിപറമ് വീടില, ഏലര
വടകംഭാഗം, േബാധിപിച അേപക ഏലര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-05-2021 -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
1
നസീര
2
അജമല നസീര

േപര
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വയസ
60
28
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3
4

ഷഹനാസ നസീര
സഹറ

മകള
മാതാവ

25
73

24-01-2022

നമര:B3-9503/2021

പറവര താലകില കരമാലര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േസാജ അനവര ഭാര്,
കരീകാടില വീടില, െവളിയതനാട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കരമാലര വിേലജില പേരതയെട മകള ഫാതിമ ഫരീദ അനവര, കരീകാടില
വീടില, െവളിയതനാട, േബാധിപിച അേപക. കരമാലര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-06-2021 -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
1
ഫാതിമ ഫരീദ അനവര
2
മഹമദ ബിലാല

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന

വയസ
21
20

27-01-2022

നമര:B3-9145/2021

പറവര താലകില ഏലര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എന. ദിവാകരന നായര,
നാരായണപിള മകന ടി ദിവാകരന നായര ഭാര് പഭാവതി ആര ൈകലാസം വീടില, ഏലര വടകംഭാഗം എനിവരെട
അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഏലര വിേലജില,
പേരതരെട മകന ശിവപസാദ , ൈകലാസം വീടില ഏലര വടകംഭാഗം, േബാധിപിച അേപക . ഏലര വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി എന. ദിവാകരന
നായര, 10-03-2003 -ലം,പഭാവതി ആര, 23-08-2018 ലം മരണെപടതായം പേരതരെട 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
1
ശിവപസാദ

േപര

നമര:B3-12119/2021

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
46

27-01-2022

പറവര താലകില ഏലര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കീറസ ടി.െജ, േജാസഫ മകന,
ൈതപറമില വീടില, ഏലര െതകംഭാഗം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഏലര വിേലജില, പേരതനെറ ഭാര് െടരസിറ കീറസ, ൈതപറമില വീടില,
ഏലര െതകംഭാഗം, േബാധിപിച അേപക. ഏലര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ
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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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
െടരസിറ കീറസ
ടിെറാ കീറസ
ടീന കീറസ
േടാണി കീറസ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകന

വയസ
65
41
38
36

27-01-2022

നമര:B3-12147/2021

പറവര താലകില മതകനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ൈപജ എം.പി, പസാദ എം.വ
ി മകന മാസംപടന വീടില, െകാടവളികാട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മതകനം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് വിദ്ാലകി, മാസംപടന വീടില,
െകാടവളികാട, േബാധിപിച അേപക. മതകനം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന 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
1
2
3
4

േപര
ശീലാവതി
വിദ്ാലകി
ആര്നന
ആദിത്ന

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
67
41
15
9

27-01-2022

നമര:B3-95/2022

പറവര താലകില വടേകകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സരസ്തി, കഷന ടി. എ ഭാര്
തറകണതില, കഞിൈത എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വടേകകര വിേലജില പേരതയെട മകന ശീഹരി, തറകണതില, കഞിൈത,
േബാധിപിച അേപക. വടേകകര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി സരസ്തി, 29-11-2021 -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
1
വതലകമാരി
2
സനന

േപര
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള

വയസ
64
62

4923

Revenue Department

08th February 2022
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3
4
5
6

ലളിത
സ്ാമിദാസ
ജയപാല
ശീഹരി

മകള
മകന
മകന
മകന

60
56
53
50
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