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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-7865/2021 20-09-2021
 
  പറവര താലകില   കടങൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവശങരൻ മകൻ വി  എസ ഉമ

േശൻ  മംഗലേശരി വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടങൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിശാലാകി എൻ , മംഗലേശരി വീട , േബാധിപിച അേപക

  കടങൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021  -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:ബി37909/2021 30-09-2021
 
 പറവര  താലകില   േകാടവളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  രേമശൻ   ഭാര് ശാനി ഇ ആർ

കിഴേകപം കരയിൽ പറപരപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട മകള േരഷ പി ആർ , കിഴേകപം കരയിൽ

പറപരപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021  -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 വിശാലാകി എൻ ഭാര് 68

2 േദവിപസാദ വി യ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഷ പി ആർ മകള 25

2 ഗീഷ പി ആർ മകള 20

3 രേമശൻ പി ആർ ഭരതാവ 54

09th November 2021Revenue Department11299
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-9075/2021 23-10-2021
 
  പറവര താലകില   പതനേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ മകൻ വി ആർ

േഗാപാലകഷൻ  പതൻേവലികര  കരയിൽ  ഹരിശീ  ബംഗാവ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനേവലികര വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് രാധാമണി , , േബാധിപിച അേപക   പതനേവലികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

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. 

 
നമര:ബി3-9206/2021 26-10-2021
 
 പറവര താലകില  േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയരാഘവൻ ഭാര് െക പി ശീമതി

കിഴേകപം കരയിൽ കേടാപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട മകന ദിലീപകമാർ , , േബാധിപിച അേപക

േകാടവളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2020  -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:ബി3-9020/2021 22-10-2021
 
  പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇടിയാചൻ മകൻ േജകബ െക ഐ

പറവതറ  കരയിൽ  കളങര  നയഷീൽഡ  വിലയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 73

2 പിയ ജി നായർ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വിജയരാഘവൻ ഭരതാവ 74

2 ദിലീപ കമാർ മകന 47

3 ദീപ രേമഷ മകള 45
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതനെറ മകള േമരി േടാബി ,

മാമിളി വീട പറവർ , േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-1993 -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  േമരി േടാബി മകള 48

2 എബഹാം േജകബ മകന 44

09th November 2021Revenue Department11301
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