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NOTICE

 
നമര:ബി3-8340/2021 10-11-2021
 
 പറവര താലകില േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി റി െതകിേനടത് വീട, വളളവളളി

,  േകാടവളളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േകാടവളി വിേലജില   പേരതെന മകന േജാസ ആനണി,  െതകിേനടത് വീട,  വളളവളളി,

േകാടവളളി, േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-09-2011 -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:ബി3-8385/2021 10-11-2021
 
പറവര താലകില  ആലങാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജാസഫ പി െക പതേശരി വീട, നീറിേകാട

,  ആലങാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലങാട വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േമഴി  േജാസ, പതേശരി വീട,  നീറിേകാട, ആലങാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -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:ബി3-8432/2021 11-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫിലിസ ആനണി ഭാര് 73

2 േജാസ ആനണി മകന 39

3 േതാമസ ആനണി മകന 44

4 പിയ ആനണി മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമഴി േജാസ ഭാര് 73

2 മിനി ഫാനസിസ മകള 49

3 സിനി േജാസ മകള 45
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  പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ന കാനപിളളി  വീട,

മടപാതരത്  ,  മതകനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില   പേരതെന മകന േജാസഫ, കാനപിളളി, മടപാതരത്,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-04-2013 -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:ബി3-8430/2021 13-11-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കലാവതി അചേഞരില വീട, നന്ാടകനം,

പറവര  എനവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതയെട മകന പി തമി, അചേഞരില വീട, നന്ാടകനം, പറവര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാള   30-10-2020  -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:ബി3-8661/2021 15-11-2021
 
 പറവര താലകില  പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക ബഷീര കണിയാംപറമില വീട,

പറവതറ, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതെന മകന ഷിേനാദ.െക.ബി, കണിയാംപറമില വീട, പറവതറ, പറവര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-02-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസലീന ഭാര് 79

2 േജാസഫ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി തമി മകന 63

2 ഗീത മകള 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി3-8245/2021 15-11-2021
 
 പറവര താലകില േചനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ് പലയില വീട, വടകംപറം,

േചനമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േചനമംഗലം  വിേലജില   പേരതെന മകന ൈഷജ, പലയില വീട,  വടകംപറം,  േചനമംഗലം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2020 -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:ബി3-703/2021 19-11-2021
 
പറവര താലകില കരമാൂര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലാല, േഗാപാലന മകന   കളതിങലപറ

മ് വീട, കരമാൂര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  കരമാൂര വിേലജില പേരതെന   ഭാര്     ശാന  കളതിങലപറമ് വീട, കരമാൂര, േബാധിപ

പിച അേപക  കരമാൂര വിേലജ    ഓഫീസര       മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന     09-06-2020 -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:ബി3-8251/2021 15-11-2021
 
  പറവര  താലകില    േകാടവളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എസ.െക.സനരനപിളള,

എന.െക.േവലായധനപിളള മകന, േശയസ് വീട, കിഴേകപം കര, േകാടവളളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതെന മകള

1 റഷീദ ബീഗം ഭാര് 71

2 കാസിം െക ബി മകന 53

3 ഷകീല െക ബി മകള 51

4 ഹാരിഷ െക ബി മകന 49

5 ഷിേനാദ െക ബി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിബ മകന 49

2 ൈഷജ മകന 48

3 ൈഷബി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 55
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സനില.എസ, േശയസ് വീട,  കിഴേകപം കര,  േകാടവളളി,  േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2021 -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:ബി3-466/2019 15-11-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.ഗൗരികടിഅമ, ശീധരന നായര ഭാര്,

മംഗലത് വീട,  െകടാമംഗലം,  പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതയെട മകന         ജി  േവണേഗാപാലനനായര,

മംഗലത് വീട, െകടാമംഗലം, പറവര, േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി െക.ഗൗരികടി അമ   04-04-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:ബി3-8114/2021 15-11-2021
 
 പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.വി.ചാനി, വേകാ മകന, കളങര വീട

, േതവരകാട് , വരാപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതെന മകന     വരഗീസ െക സി    (കളങര ചാനി വരഗീസ), കളങര വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2016 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനില എസ മകള 49

2 സനിത േതജസ പിളള മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി.േവണേഗാപാലന നായര മകന 74

2 എസ ലത മകള 58

3 സദീപ.ബി (മരണെപട മകന എസ ബാലചനനനായരെട
മകന)

പൗതൻ 44

4 സനീപ.ബി (മരണെപട മകന എസ ബാലചനനനായരെട
മകന)

പൗതൻ 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 കളങര ചാനി വരഗീസ മകന 62

2 റാേഫല െക സി മകന 59

3 റബി േഡവിഡ മകള 57

4 േമരി െക സി മകള 54

5 റിറി സാബ മകള 52

6 റീജി മകള 49
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-7857/2021 21-10-2021
 
  പറവര  താലകില  ആലങാട  വിേലജിൽ  കരിങാംതരത്  കരയിൽ  പറയംപറമിൽ  വീടിൽ   താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  നടരാജൻ പി  വി  മകൻ അജയൻ പി  എൻ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ദിവ് അജയൻ േബാധിപിച അേപക

ആലങാട  വിേലജ  ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-07-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിവ് അജയൻ ഭാര് 37

2 അദീന മകള 6

3 അതൽകഷ മകന 16

4 ജലജ മാതാവ 67
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-8399/2021 10-11-2021
 
പറവര താലകില കടങൂര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അമിണി രാഘവന വടേക   കണ്ാടത് വീ

ട, മപതടം, കടങൂര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവക

ാശ സർടിഫികറിനായി   കടങൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന   അനപ വി ആര, വടേക കണ്ാടത് വീട, മപതട

ം,  കടങൂര,  േബാധിപിച അേപക   കടങൂര   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി  അമിണി  രാഘവന  05-05-2012  -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  അതനസരിച

് 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:ബി3-8495/2021 10-11-2021
 
പറവര  താലകില  പറവര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  പി.എസ  േഗാപാലകഷന  നായര

േരാഹിണിയില  എം.നാരായണപിളള മകന, ടിയാന ഭാര് ശാരദ.ജി.നായര എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതരെട മകന

അഡ്.ജി.ബാലമരളീധരന, സതിയില, പറവര  േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി പി.എസ േഗാപാലകഷന നായര   28-04-

2019 -ലം, ശാരദ.ജി.നായര 18-6-2020 ലം മരണെപടതായം പേരതരെട 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 വി എ രാഘവന നായര ഭരതാവ 62

2 അരചന വി ആര മകള 34

3 അനപ വി ആര മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകമാരി മകള 64

2 േശാഭന മകള 61

3 ഉഷ മകള 59

4 ബാലമരളീധരന മകന 57

5 ആശ മകള 54
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നമര:ബി3-7636/2021 06-10-2021
 
 പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷന വലിയവീടില,കഷന മകന,

മടപാതരത്,  മതകനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില   പേരതെന മകന വി.ബി.സനിലകമാര, വലിയവീടില,

മടപാതരത്, മതകനം, േബാധിപിച അേപക   മതകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2021 -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:ബി3-7861/2021 21-10-2021
 
 പറവര താലകില   കടങൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധനപിളള,േകശവപിളള മകന,

ടി േവലായധനപിളള ഭാര് ചനിക.എം.ഡി, േതറയില പതന   വീട, കടങൂര എനവരെട അവകാശികൾക് വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   കടങൂര വിേലജില   പേരതരെട മകന

വിേനാദകമാര പി വി, േതറയില പതന വീട,  കടങൂര, േബാധിപിച അേപക കടങൂര വിേലജ ഓഫീസര മഖാന

്തിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി േവലായധനപിളള  14-05-

2021 -ലം, ചനിക.എം.ഡി 27-4-2021 ലം മരണെപടതായം പേരതരെട 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:ബി3-7501/2021 18-11-2021
 
പറവര  താലകില  േകാടവളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  േതസ്ാമ എന േതസ്ാമ േജാസ,

മേഞലി വീട, വളളവളളി, േകാടവളളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാസ എം െജ, മേഞലി വീട,

വളളവളളി, േകാടവളളി, േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി  േതസ്ാമ േജാസ   25-06-2021  -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി ഭാര് 86

2 അജിത മകള 58

3 സനിലകമാര വി ബി മകന 54

4 പിയ (മരണെപട മകന അനിലകമാറിെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 50

5 അനദീപ (മരണെപട മകന അനിലകമാറിെന മകന) പൗതൻ 22

6 ലകി (മരണെപട മകന അനിലകമാറിെന മകള) പൗതി 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിേനാദകമാര പി വി മകന 55
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പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:ബി3-8471/2021 20-11-2021
 
 പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ തളിയത്പറമില വീട, പതനപളളി

,  വരാപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതെന മകന തമി.ടി.എ, തളിയത്പറമില വീട, പതനപളളി, വരാപഴ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2013 -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:ബി3-7977/2021 20-11-2021
 
  പറവര  താലകില പറവര  വിേലജില താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  എ.ഓമന തമാടി,  പേരതനായ െക

േസാമവരമ ഭാര്  െചത്ാടമനയില,  പറവതറ,  പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതയെട മകന എസ.വിഭവരമ,

െചത്ാടമനയില, പറവതറ, പറവര, േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടി  എ.ഓമന തമാടി    22-12-2019  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസ എം െജ ഭരതാവ 66

2 െജമി േജാസ മകള 38

3 േജാമി േജാസ മകന 36

4 േജാബി േജാസ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ അപ ഭാര് 73

2 ഷാജി ടി എ മകന 51

3 മിനി ടി എ മകള 48

4 ടി എ ബിജ മകന 46

5 തമി ടി എ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:ബി3-8474/2021 20-11-2021
 
  പറവര താലകില  വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.െക.രംഗനാഥമലന,  പേരതനായ

പി.വി.കഷമലന മകന,   പതന വീട,  ചിറകകം,  വരാപഴ എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതെന മകന പി.ആര രേപഷ

മലന, പതന വീട, ചിറകകം, വരാപഴ, േബാധിപിച അേപക   വരാപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:ബി3-8473/2021 20-11-2021
 
 പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഇ ഭാസരന, കാടില വീട, മണനരത്

,  വരാപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതനെന മകന വിജയന െക ബി, കാടില വീട, മണനരത്, വരാപഴ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-1992 -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. 

 
നമര:ബി3-8717/2021 20-11-2021
 
 പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാപ േജാസഫ കാടപറമില വീട,

മടപാതരത്,  മതകനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

1 എസ.വിധവരമ മകന 53

2 എസ.വിഭവരമ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി.െക ശശികല ഭാര് 66

2 പി ആര രേപഷ മലന മകന 43

3 പി.ആര രജിത മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശിവദാസന െക ബി മകന 73

2 വിജയന െക ബി മകന 69

3 ലീല സകമാരന മകള 68

4 സനല രവി മകള 65

5 അംബിക മകള 58
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില    ഭാര് െറജി, കാടപറമില വീട, മടപാതരത്, മതകനം,

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

സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന    11-04-2015 -ല മരണെപടതായം  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:ബി3-8837/2021 20-11-2021
 
 പറവര താലകില   മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനന, ചാറകാട് വീട, മടപാതരത്

,  മതകനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില   പേരതെന മകന വിേവകാനനന.സി.സി, ചാറകാട് വീട,  മടപാതരത്,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-1983 -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:ബി3-1873/2021 11-10-2021
 
  പറവര താലകില   ഏലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബള ഹകീം,  െകാചണി  മകന,

െകാലംപറമില  കകവിലയില,  മഞമല,  ഏലര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലര വിേലജില   പേരതെന രണാം ഭാര് ജിബിത ഹകീം,

െകാലംപറമില കകവിലയില, മഞമല, ഏലര, േബാധിപിച അേപക   ഏലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2020  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറജി ഭാര് 77

2 ഇനഡറ് ഡയാന മകള 39

3 സരിത െസറ്ലാന മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജശ്രി മകള 57

2 വിേവകാനനന.സി.സി മകന 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിബിത ഹകീം (രണാം ഭാര്) ഭാര് 36
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2 അബിനാസ എ ഹകീം െക (രണാം ഭാര്യിെല മകന) മകന 12

3 െഫരഡിനന് കിേഫാരഡ (ആദ് ഭാര്യിെല മകന) മകന 14
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-9808/2021 23-11-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  നന്ാടകനം കരയിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകണികൽ വീടിൽ

പേരതനായ ൈപലികടി  കര്ാപിളി  മകൻ ആനണി  േപാൾ കര്ാപിളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന കര്ാപിളി ആനണി

േതാമസ  േബാധിപിച അേപക പറവര വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-11-2005-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:ബി3-9816/2021 23-11-2021
 
 പറവര താലകില   ഏലര വിേലജില  ഏലർ െതകംഭാഗം കരയിൽ വടേശരി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 േജാസഫ മകൻ വി  െജ  വർഗീസ ,  ടിയാൻ  ഭാര്  ഏലീശ്  വർഗീസ   എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതരെട   മകന വി  വി  ആനണി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം 18-03-2020, 22-8-2010 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം

പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 ൈസലമ ആനണി ഭാര് 81

2 ആനണി േപാൾ മകന 55

3 ആനണി േജാസഫ മകന 54

4 ആനണി സനിൽ മകന 52

5 ആനണി േതാമസ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ ആനണി മകന 60

2 വി വി വർഗീസ മകന 58

3 വി വി ആനണി മകന 49

4 ജിജി ബാബ മകള 46
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-9804/2021 23-11-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  െകടാമംഗലം കരയിൽ െചമകേശരി വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

കഞൻ മകൻ നേരനൻ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന സേരഷ കമാർ  േബാധിപിച അേപക പറവര വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  13-08-2002-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 ധേനഷ കമാർ മകന 57

2 േബബി നേരനൻ ഭാര് 80

3 ഷീല മകള 60

4 സേരഷ കമാർ മകന 59

5 ഷിബി മകള 55

6 സനിൽ കമാർ മകന 53

7 ദീപ മകള 47
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-8135/2021 29-09-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവല മകൻ ബഹൻ ടിയാൻ ഭാര് രാധ

െപരമടന  കരയിൽ  കണാതേശരിയിൽ  വീടിൽ   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതരെട  മകള െക ബി ഡാനി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    07-11-1983, 23-1-2011-എനീതിയതികളിലം മരണെപടതായം പേരതരെട

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 െക ബി ഡാനി മകന 63

2 ദിലീപ കമാർ െക ബി മകന 61

3 അപർണ ഹാരി  (മരണെപട മകൾ റഷീദ ഹാരിയെട മകൾ ) പൗതി 26

4 അനപമ ഹാരി ( ടി ടി ) പൗതി 25
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-8918/2021 22-11-2021
 
  പറവര താലകില മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാേഫല.െക.െജ, േജാസഫ  മകന

,  കേഞലിപറമില  വീട,  മടപാതരത്,  മതകനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മതകനം വിേലജില   പേരതെന ഭാര്  േമബിള,

കേഞലിപറമില വീട, മടപാതരത്, മതകനം, േബാധിപിച അേപക   മതകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2021  -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:ബി3-8462/2021 18-11-2021
 
  പറവര  താലകില   മതകനം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േറാകി,  അംേബാസ മകന

,  കേഞലപറമില  വീട,  മടപാതരത്,  മതകനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മതകനം  വിേലജില    പേരതെന  ഭാര്  േമരി,

കേഞലപറമില വീട, മടപാതരത്, മതകനം, േബാധിപിച അേപക   മതകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന     12-03-2003  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമബിള ഭാര് 61

2 ദീപി മകള 30

3 ഡിലന മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി ഭാര് 75

2 ഷീബ മകള 52

3 മിനി മകള 40

4 റാണി മകള 38

5 ലീന (മരണെപട മകന ൈഷസണ െന ഭാര്) മകെന ഭാര് 40

6 ആനണി  (മരണെപട മകന ൈഷസണ െന മകന) പൗതൻ 15
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നമര:ബി3-8046/2021 08-11-2021
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനന, അപ മകന, േതാടങല വീട

,  കിഴേകപം,  േകാടവളളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് സജിനി.െക.എന, േതാടങല വീട,

കിഴേകപം, േകാടവളളി, േബാധിപിച അേപക   േകാടവളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2014 -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:ബി3-8475/2021 20-11-2021
 
 പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.വി.േജകബ, പതേശരി വീട, പതനപളളി

,  വരാപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് എലസി േജകബ, പതേശരി വീട, പതനപളളി,  വരാപഴ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-10-2016 -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:ബി3-8829/2021 20-11-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.െക.േവലായധന ആചാരി, കഷന ആചാര

ി  മകന,  ചകചാംപറമ്  വീട,  പറവതറ,  പറവര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതെന മകന േഗാപാലകഷന

ആചാരി,  ചകചാംപറമ്  വീട,  പറവതറ,  പറവര,  േബാധിപിച  അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-07-2012  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിനി െക എന ഭാര് 58

2 നിബി രാമചനന മകന 32

3 നീത രാമചനന മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലസി േജകബ ഭാര് 72

2 ബിന േജകബ @ ബിന േഡവിസ മകള 51

3 സിന.പി.െജ മകള 49

4 ഇന േജകബ മകള 46

5 സന് േജകബ മകള 44
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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:ബി3-8758/2021 22-11-2021
 
പറവര   താലകില  കടങൂര  വിേലജില  താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ   ൈഷന.െക.ജി,  ഗംഗാധരന.ജി  മക

ന, പണവം, കറികാടകര, കടങൂര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടങൂര   വിേലജില   പേരതെന  ഭാര് വിജയലകി, പണവം, കറികാടക

ര, കടങൂര, േബാധിപിച  അേപക  കടങൂര വിേലജ  ഓഫീസര മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   03-05-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപാലകഷൻ ആചാരി മകന 62

2 െപാനമാള മകള 59

3 രാമലിംഗം ആചാരി മകന 56

4 ധനലകി.പി.വി മകള 51

5 മലിക സേരഷ മകള 49

6 സാവിതി മരളി മകള 46

7 സി.വി.ഷണമഖന മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി ഭാര് 47

2 ചനിക മാതാവ 74

3 ജയശങര.െക.എസ മകന 22

4 ഗൗരിശങര.എസ മകന 16
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