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തതിരുത്തല് പരസസസ

1.

നമ്പര് : ബതി 3  8903/2021                                                                20/01/2022–

 പരരതനനായ  ഉമ്മര്  എ.  എസ  S/o  മമനായയ്തീന്  വവൈദസര്,  ആലതിനനാപറമ്പതില്  ഹഹൗസസ,  വൈളളുവൈളളതി,

രകനാട്ടുവൈളളതി എന്നയനാളുമടെ  അനന്തരനാവൈകനാശതികമള  തതിട്ടമപ്പെടുത്തുന്നതതിനനായതി  23/11/2021  മല  രകരളനാ ഗസറസ

നസ.  46  വൈനാലസസ  10  രപജസ  നസ.  13519   ല്  പ്രസതിദതികരതിച്ച  പരസസത്തതില് ക്രമ  നസ.  രണസ  അവൈകനാശതിയനായ

മമനാഹ്സതിന്ഖനാന് എന്ന രപരസ മമഹ്സതിന്ഖനാന് എന്നസ രരഖമപ്പെടുത്തതിയതിരതിക്കുന. ആയതസ മമനാഹ്സതിന്ഖനാന് എന്നസ

തതിരുത്തതി വൈനായതിരക്കേണതനാണസ. 

                                                                                 തഹസതില്ദനാര്, പറവൂര്
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IRATUM NOTIFICATION

1.

No : B 3 – 2551/2021                                                      18/01/2022

Following corrections needed in the  notification pubished in the Kerala
Gazette No. 34 dated 31/08/2021 page No. 6832, 6833 for the issuance of
Legal  Heirship  Certificate   in   respect  of  Late  K.  V.  Varghese  S/o Varghese,
Kottakkal   House,   Valluvally,   Kottuvally   Village,   Paravur   Taluk   Ernakulam
District of Kerala State who died on 05/04/2020.

Sl No. 2 Legal Heir Sunil Sebastian daughter 49 may be changed to Suni
Sebastian daughter 49.

      Tahsildar, Paravur

2.

No.B 3 – 6251/2021                                                      29/01/2022

Please note the following change in the   notification pubished in the
Kerala Gazette  No.  36   page No.  7460,  Sl.No.14 for the  issuance of  Legal
Heirship Certificate in respect of Anil Kumar Menon, S/o Late Raman Menon,
Valappil House, Lokamalleswaram Village,Kodungalloor.

1.   Anil   Kumar   Menon,   S/o   Late   Raman   Menon,   valappil   House,

Lokamalleswaram   Village,   Kadungalloor   taluk   instead   of   Anil   Kumar

Menon,   S/o   Raman   Menon,   Lokamalleswaram   Village,   Kadugalloor

Taluk.

2. Pushpalata Menon instead of Pushpalatha Menon. 

      Tahsildar, Paravur
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-169/2022 04-02-2022
 
പറവര  താലകില   കരമാൂര   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  ലിനി ആനണി,  ആനണി.ടി.ഡി  ഭാര

്,  തയില വീട, മാഞാലി, കരമാൂര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കരമാൂര  വിേലജില   പേരതയെട മകന അബിന.ടി.എ, തയില വീട, മാഞാല

ി, കരമാൂര േബാധിപിച അേപക   കരമാൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി ലിനി ആനണി   05-07-2021 -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. 

 
നമര:ബി3-102/2022 04-02-2022
 
പറവര  താലകില  കടങൂര   വിേലജില   താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ കഞമഹമദ എന മഹമദ യസ

ഫ, െകാചമരകാര  മകന,  തചാട്  വീട, കഞണികര, കടങൂര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തി

ന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കടങൂര വിേലജില പേരതെന ഭാര് കദീജാ ബീവി,തചാട

ട  വീട,കഞണികര,കടങൂര േബാധിപിച    അേപക കടങൂര വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വ

ിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ  സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2019 -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:ബി3-100/2022 04-02-2022
 
 പറവര താലകില കടങൂര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഭാസരന നായര, അചതന നായര മകന

്,  െചതപിളളി  കിഴേകതില  വീട,  മപതടം,  കടങൂര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനഘ മകള 22

2 അബിന.ടി.എ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കദീജാ ബീവി ഭാര് 77

2 നറദീന മകന 53

3 സഹറ മകള 55
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ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടങൂര  വിേലജില പേരതെന ഭാര്  തങമണിയമ,

െചതപിളളി   കിഴേകതില വീട,  മപതടം,കടങൂര േബാധിപിച  അേപക  കടങൂര വിേലജ ഓഫീസര മഖാന

്തിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  08-10-1996 -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:ബി3-96/2022 04-02-2022
 
 പറവര താലകില കനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിലീപകമാര.ഇ.എ, അയനകുടി  മകന,

ഇടയാടപറമില വീട, അയിരര, കനകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനകര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് അശ്തി, ഇടയാടപറമില വീട, അയിരര,

കനകര േബാധിപിച അേപക   കനകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-11-2021  -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:ബി3-94/2022 04-02-2022
 
 പറവര താലകില  വടേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷവലി ശംഭ ഭാര്, അരങില വീട,

പടണം, വടേകകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടേകകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശംഭ, അരങില വീട, പടണം, വടേകകര  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടി  പഷവലി   11-11-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണിയമ ഭാര് 73

2 പഭേഗാപി മകള 54

3 സരസ്തി മകള 52

4 സനിലകമാര മകന 49

5 വിജയകമാര മകന 47

6 സഭ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അശ്തി ഭാര് 37

2 േശ്ത മകള 17

3 അൈദ്ത ദിലീപ മകന 11

4 വാസനി മാതാവ 77
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-10112/2021 04-02-2022
 
 പറവര താലകില   കനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ േതാമസ, േതാമസ ഭാര്, ആലപാട

്  വീട,  െതേക അടവാേശരി,  കനകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േതാമസ ബാബ, ആലപാട് വീട,

െതേക അടവാേശരി, കനകര  േബാധിപിച അേപക   കനകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി തങമ േതാമസ  17-07-2021 -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. 

 
നമര:ബി3-10580/2021 04-02-2022
 
 പറവര താലകില   ഏലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.ബി.ഹബീബ, ബാവ മകന, പരപത് വീട

, മഞമല, ഏലര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏലര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ഹഫ സ ഹബീബ, പരപത് വീട, മഞമല, ഏലര  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -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 ശംഭ ഭരതാവ 51

2 മീനാകി മകള 17

3 പഭ കഷ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ ബാബ മകന 56

2 സാലി മതായി മകള 53

3 രാജ.എ.ടി മകന 47

4 േറാസമ.എ.ടി മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹഫ സ ഹബീബ ഭാര് 60

2 ഹസീന ഹബീബ മകള 32

3 ഹമീദ ഹബീബ മകള 30

4 ഹാഫിസ ഹബീബ മകന 24
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നമര:ബി3-10581/2021 04-02-2022
 
  പറവര താലകില ഏലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഷറഫ, ബാവ മകന, പരപത്  വീട,

മഞമല, ഏലര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏലര വിേലജില   പേരതെന സേഹാദരൻ റഹിം, പരപത് വീട, മഞമല, ഏലര  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2021 -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:ബി3-9267/2021 04-02-2022
 
 പറവര താലകില   ഏലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവന ഇളയത.ടി.എസ, ശങരന

ഇളയത  മകന,  താമരപിളളി  ഇലം,  മഞമല,  ഏലര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഏലര വിേലജില   പേരതെന മകന കണന.ടി.വി,

താമരപിളളി ഇലം, മഞമല, ഏലര, േബാധിപിച അേപക   ഏലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റഹിം.പി.ബി സേഹാദരൻ 58

2 നസീമ.പി.ബി സേഹാദരി 62

3 സൈബദ.പി.ബി സേഹാദരി 54

4 നദീറ.പി.ബി സേഹാദരി 50

5 റഷീദ.പി.ബി സേഹാദരൻ 47

6 ഹഫ സ ഹബീബ (മരണെപട സേഹാദരന ഹബീബിെന
ഭാര്)

- 60

7 ഹസീന ഹബീബ (മരണെപട സേഹാദരന ഹബീബിെന
മകള)

- 32

8 ഹമീദ ഹബീബ (മരണെപട സേഹാദരന ഹബീബിെന മകള ) - 30

9 ഹാഫിസ ഹബീബ (മരണെപട സേഹാദരന ഹബീബിെന
മകന)

- 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഷമ.െക.വി ഭാര് 66

2 കണന.ടി.വി മകന 29

3 ഉണി.ടി.വി മകന 27

4 ദീപ.ടി.വി മകള 35
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 3--8765/2021 22-11-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില പറവതറ കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല പി െക,  പതൻകാട

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട ഭരതാവ ശശിധരൻ േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശിധരൻ ഭരതാവ 70

2 രഞിമ പി എസ മകള 25
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B3-12065/2021 27-01-2021
 
                       പറവര താലകില   ആലങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി, അഗസിന

മകന,  കാരികേശരി വീടിലഒളനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി േബബി, കാരികേശരി വീടില, ഒളനാട,

േബാധിപിച അേപക.   ആലങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2014 -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. 

 
നമര:B3-8090/2021 04-02-2022
 
              പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമര (കാദര ഉമര), കാദര

മകന, കലീശപറമില വീടിലമണംതരത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക.യ. നാസര, കലീശപറമില വീടില,

മണംതരത്, േബാധിപിച അേപക   വരാപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2013 -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േബബി ഭാര് 51

2 ലിയാ േബബി മകള 26

3 ഷാലവിന േബബി മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചിത ഉമര ഭാര് 84

2 അബള കരീം മകന 57

3 സലിം മകന 54

4 െക.യ. നാസര മകന 51

5 ത്ാജംബി മകള 62

6 സബിയ മകള 60

7 റസിയ മകള 44
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നമര:B3-9078/2021 04-02-2022
 
          പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.െക. രാജപന, െകാചയപന മകന

 വാടാപിളിപറമില വീടിലെപരമടന എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമണി, വാടാപിളിപറമില വീടില,

െപരമടന, േബാധിപിച അേപക.   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2005 -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. 

 
നമര:B3-5559/2021 29-01-2022
 
                പറവര താലകില   ഏലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിസബത് േജാസഫ,

േജാസഫ ഭാര് അറയല വീടില, ഏലര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലര വിേലജില   പേരതയെട മകന േതാമസ  എ.െജ, അറയല വീടിലഏലര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2020 -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. 

 
നമര:B3-156/2022 04-02-2022
 
               പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.എ. പഷാംഗദന, അച

അചയതന മകന,  മാകാപറമില(കവിത) വീടിലപറവതറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി െക.എന,

മാകാപറമില(കവിത) വീടില, പറവതറ, േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2021 -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി രാജപന ഭാര് 61

2 രാേഗഷ വി.ആര മകന 31

3 രാജീവ വി.ആര മകന 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ എ.െജ മകന 51

2 ഷീബ രാജന മകള 54

3 േജാസഫ  എ.െജ മകന 49

4 േമരി മാരഗരറ് എ.െജ മകള 47
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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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി െക.എന ഭാര് 75

2 കവിത സധീര മകള 51

3 അനിലകമാര എംപി. മകന 49

4 സരിത ബിേജായ മകള 46
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