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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-11859/2021 18-01-2022
 
പറവര താലകില കടങൂര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിലകമാര, െക.എന.പതനാഭപിളള മക

ന,  സൗഗനികം,  േതാപില  വീട,  കിഴേക  കടങൂര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ   സർടിഫികറിനായി   കടങൂര  വിേലജില  പേരതെന ഭാര്  ഗീത.ബി,

സൗഗനികം,   േതാപില വീട,   കിഴേക കടങൂര  േബാധിപിച  അേപക  കടങൂര വിേലജ ഓഫീസര  മഖാന

തിരം  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:ബി3-11866/2021 19-01-2022
 
 പറവര താലകില വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസവ്ര.ഒ.െജ, ഔേസാ മകന, ഓടതകല

വീട,  തണതംകടവ,  വരാപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    വരാപഴ  വിേലജില  പേരതെന  ഭാര്  േഗസി  േസവ്ര,  ഓടതകല വീട,

തണതംകടവ, വരാപഴ  േബാധിപിച അേപക   വരാപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2021 -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. 

 
നമര:ബി3-11498/2021 20-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീത.ബി ഭാര് 52

2 കാേവരി അനില മകള 25

3 ശാനകമാരി മാതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗസി േസവ്ര ഭാര് 65

2 ൈഷബ േസവ്ര മകന 42

3 ൈബജ േസവ്ര മകന 41

4 ൈഷനി മകള 37
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 പറവര താലകില പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.എസ.സേരഷ ബാബ, ശീധരന മകന,

കളതില  വീട,  പറവതറ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പറവര  വിേലജില    പേരതെന സേഹാദരി  ഗീത  േഗാപി,  േഗാപി  ഭാര്,

അരിവാളകടി വീട,  പറവര േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ   ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ  വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   12-06-1985  -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:ബി3-9507/2021 20-01-2022
 
കണയനര താലകില  എളംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസന നായര, എസ.ഉണികഷന

നായര ഭാര്,  സായ കപ, എളംകളം,  കടവന, കണയനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പതനേവലികര വിേലജില   പേരതയെട  മകന

േഡാ.സധീര  നായര,  സായ കപ,  പതനേവലികര േബാധിപിച  അേപക   പതനേവലികര,  എളംകളം  വിേലജ

ഓഫീസരമാര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി

വസന നായര   26-12-2019  -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. 

 
നമര:ബി3-11499/2021 20-01-2022
 
 പറവര താലകില പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതാകി, ശീധരന ഭാര്, കളതില വീട,

പറവതറ, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പറവര വിേലജില   പേരതയെട മകള ഗീത േഗാപി,  അരിവാളകടി  വീട,  പറവതറ, പറവര

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി പതാകി   10-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.എസ.ശശിലത സേഹാദരി 72

2 അംബികാവതി സേഹാദരി 67

3 രതം സേഹാദരി 66

4 ഗീത േഗാപി സേഹാദരി 59

5 േപമ.െക.എസ സേഹാദരി 57

6 പമീള ശശി സേഹാദരി 56

7 പീത സേഹാദരി 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധീര നായര മകന 53

2 സതീഷ നായര മകന 51
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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:ബി3-11861/2021 19-01-2022
 
  പറവര താലകില   വരാപഴ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ.ടി.ജി,  െഗാരളിയന മകന

, തണിപറമില വീട, േദവസ്ംപാടം, വരാപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വരാപഴ  വിേലജില    പേരതെന ഭാര്  നിത്.എം.ബി,  തണിപറമില വീട,

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

റിേപാരടം മരണ  സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന     14-10-2021 -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. 

 
നമര:ബി3-11862/2021 19-01-2022
 
 പറവര താലകില വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ന.സി.എ, അനപന.സി.എല

മകന,  െചറിയകടവില  വീട,  എടമാടം,  വരാപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് എം.എ.ബിജിറ്,

െചറിയകടവില വീട, എടമാടം, വരാപഴ, േബാധിപിച അേപക   വരാപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.എസ.ശശിലത മകള 72

2 അംബികാവതി മകള 67

3 രതം മകള 66

4 ഗീത േഗാപി മകള 59

5 േപമ.െക.എസ മകള 57

6 പമീള ശശി മകള 56

7 പീത മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിത്.എം.ബി ഭാര് 42

2 ശീലകി.ടി.പി മകള 21

3 ശീരഞിനി.ടി.പി മകള 19
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നമര:ബി3-11864/2021 19-01-2022
 
 പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.െക.കടപന േമപാടത് വീട, മണംതരത്

,  വരാപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതെന മകന ടി.െക.െപാനപന, േമപാടത് വീട, മണംതരത്, വരാപഴ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-1992 -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:ബി3-11863/2021 19-01-2022
 
 പറവര താലകില   വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐബിന േജാരജ്, വരഗീസ.എം.െജ മകന

, മലേശരി വീട, മണംതരത്, വരാപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വരാപഴ  വിേലജില   പേരതെന പിതാവ വരഗീസ.എം.െജ,  മലേശരി  വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2021 -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം.എ.ബിജിറ് ഭാര് 65

2 ഷാജന ആനണി.സി.എസ മകന 40

3 േജാസഫ ൈഷസണ മകന 37

4 േറാസി ഷിനി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി.െക.െപാനപന മകന 76

2 ടി.െക.ശശിധരന മകന 72

3 സാലിന.എം.െക മകന 66

4 രഞിത്.എം.െക മകന 56

5 വിദ്ാ ചനന മകള 77

6 ഗിരിജ മകള 66

7 ൈലല മകള 61

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വരഗീസ എം.െജ പിതാവ 66

01th February 2022Revenue Department4245
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 
നമര:ബി3-8934/2021 19-01-2022
 
 പറവര താലകില മതകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.ആര.ശശി രാഘവന മകന, ൈതപറമില

   വീട,  മടപാതരത്,  മതകനം എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മതകനം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് യമന, ൈതപറമില വീട, മടപാതരത്,

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

റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   19-04-2018 -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:ബി3-11971/2021 19-01-2022
 
 പറവര താലകില ഏഴികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.മാലതി,  ആര.ശിവശങരന നായര ഭാര്,

േജ്ാതിസ  വീട,  എഴികര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏഴികര വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ കമാര എസ, േജ്ാതിസ വീട,

എഴികര േബാധിപിച അേപക   ഏഴികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില   ടി   ടി.മാലതി   22-07-2021 -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:ബി3-8472/2021 19-01-2022
 
  പറവര താലകില വരാപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി  ഗംഗാധരന,  ഗംഗാധരന ഭാര്,

ൈതേവലികകം വീട, മണംതരത്, വരാപഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരാപഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന അവനീഷ.ടി.ജി,  ൈതേവലികകം വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി  മണി ഗംഗാധരന   27-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 യമന ഭാര് 52

2 േദവിക.എസ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആര.ശിവശങരന നായര ഭരതാവ 83

2 എസ.അനിത മകള 47

3 എസ.സീമ മകള 45

4 എസ.സേനാഷ കമാര മകന 40

4246 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



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 അവനീഷ.ടി.ജി മകന 47

2 അനിഷ മകള 45
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-4013/2021 21-01-2022
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അറയല വീടില പേതാസ മകന എ.പി.

ചാേകാ പറവതറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഞമ ചാേകാ, േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

03-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി3-10399/2021 21-01-2022
 
  പറവര താലകില  േചനമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിലി െസബാസ്ന ഞാറകാടില

വീട,മനേകാടം,   േചനമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചനമംഗലം   വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ െസബാസ്ന  എന.ഒ,

ഞാറകാടില മനേകാടം  േചനമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   േചനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021 -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:ബി3-11108/2021 05-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഞമ ചാേകാ ഭാര് 74

2 മിനി ഫിലിപ് മകള 53

3 െഎവി എ.സി മകന 51

4 ജിനി രാജന മകള 49

5 പേതാസ എ.സി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസബാസ്ന എന.ഒ ഭരതാവ 69

2 സിന മകള 42

3 സിെജാ മകന 39
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 പറവര  താലകില  പറവര  വിേലജില  താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ   അബള റഹ മാന, S/o   കഞമഹമദ

, െകാലിയില വീട, പറവതറ, പറവര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പറവര വിേലജില  പേരതെന മകന ഹാരിസ റഹ മാന.െക.എ, െകാലിയില വീട,

പറവതറ, പറവര, േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന

റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില   ടിയാന   10-12-2017 -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:ബി3-11655/2021 10-01-2022
 
 പറവര താലകില ആലങാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരിജ, W/o േഗാപി, േമേചരി വീട, ഒളനാട

,  ആലങാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ആലങാട വിേലജില പേരതയെട മകന അനീഷ േഗാപി,  േമേചരി  വീട,  ഒളനാട,  ആലങാട

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി ഗിരിജ   05-03-2020 -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:ബി3-6841/2021 05-01-2022
 
  പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമകടി,   ബാലകഷന ഭാര്,

ചാനവിനകാട വീട, തതപിളളി, േകാടവളളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതയെട മകന ബാബ, ചാനവിനകാട വീട,തതപിളളി,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി അമകടി 27-05-2021 -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 ആരിഫ ഭാര് 58

2 ഹാരിസ റഹ മാന.െക.എ മകന 38

3 സഈദ.െക.എ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനീഷ േഗാപി മകന 24
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നമര:ബി3-7557/2021 22-01-2022
 
 പറവര താലകില േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയമ, ജാഫര ഭാര്, പറേകാട്, മനാര

വീട,  കിഴേകപം,  േകാടവളളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളളി  വിേലജില   പേരതയെട മകന മഹമദ െഷഫീക്, പറേകാട്, മനാര

വീട, കിഴേകപം, േകാടവളളി േബാധിപിച അേപക   േകാടവളളി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി മറിയമ 02-08-2021 -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:ബി3-6072/2021 20-01-2022
 
പറവര താലകില േചനമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കാസിം.സി.വി,   േവലായധന   മകന,

ചനേശരില  വീട,  വലിയപലംതരത്,  േചനമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചനമംഗലം വിേലജില   പേരതെന മകന ബിജ കാസിം,

ചനേശരില വീട, വലിയപലംതരത്, േചനമംഗലം  േബാധിപിച അേപക  േചനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2010  -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 ബാബ മകന 56

2 ൈഷല മകള 57

3 വനജ മകള 59

4 സഗതന മകന 67

5 േവണേഗാപാല മകന 69

6 നമിത (മരണെപട മകന കാരതിേകയന-െന മകള) പൗതി 14

7 േരവതി (മരണെപട മകന രവീനന.സി.ബി യെട മകള) പൗതി 27

8 വിഷ (മരണെപട മകന രവീനന .സി.ബി യെട മകന) പൗതൻ 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ െഷഫീക് മകന 49

2 അമിളി ജാഫര മകള 48

3 അനിത ജാഫര മകള 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിജ കാസിം മകന 52
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നമര:ബി3-9543/2021 12-01-2022
 
 പറവര താലകില േകാടവളളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അബബകര.െക.എം,  െക.സി.െമായ

മകന,  കേലാത്  വീട,  കിഴേകപം,  േകാടവളളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േകാടവളളി   വിേലജില    പേരതെന  മകന

ഷംസദീന.െക.എം, കേലാത് വീട, കിഴേകപം, േകാടവളളി  േബാധിപിച അേപക   േകാടവളളി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2010 -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:ബി3-11654/2021 10-01-2022
 
പറവര താലകില  േചനമംഗലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക.െക.േജായ, കണപന  മകന, കാടങല

വീട,  കരിമാടം,  േചനമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േചനമംഗലം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ഗിരിജ.പി.വി, കാടങല വീട, കരിമാടം,

േചനമംഗലം േബാധിപിച അേപക    േചനമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021 -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. 

 
നമര:ബി3-8885/2021 19-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഫിയ ഭാര് 55

2 തസ നിന.െക.എ മകള 34

3 സജ ന മകള 33

4 സയ റ മകള 29

5 നറ മകള 27

6 അബള സലിം.െക.എം സേഹാദരൻ 71

7 ഷംസദീന.െക.എം സേഹാദരൻ 70

8 അബള ജലീല.െക.എം സേഹാദരൻ 67

9 സേലഖ.െക.എം സേഹാദരി 63

10 സഹറ.െക.എം സേഹാദരി 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ.പി.വി ഭാര് 62

2 ലകി.െജ മകള 36

3 രശി.െജ മകള 34
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  പറവര  താലകില  വരാപഴ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷന.എം.സി,  ചന മകന,

മടപിളളികാരന  പറമില  വീട,  േദവസ്ംപാടം,  വരാപഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വരാപഴ  വിേലജില   പേരതെന ഭാര്  സരസ്തി

ബാലകഷന, മടപിളളികാരന പറമില വീട, േദവസ്ംപാടം, വരാപഴ, േബാധിപിച അേപക   വരാപഴ വിേലജ ഓഫീസര

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

1 സരസ്തി ബാലകഷന ഭാര് 74

2 ബാലചനന.എം.ബി മകന 55

3 െബനസി.എം.ബി മകന 53

4 ബിന ചനേബാസ മകള 50
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Ernakulam District

 
Paravoor Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി3-15/2022 27-01-2022
 
 പറവര താലകില  ആലങാട വിേലജില  േകാടപറം കരയിൽ വീപാട് വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാപ

ു  മകൻ വി  പി  നീലകണൻ എനയാളെട   അവകാശികെള  സാപിചകിടനതിനായി  പേരതനെറ  മകന ജയകഷൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-05-2014-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയകഷൻ വി എൻ മകന 26

2 ജാനകി നീലകണൻ ഭാര് 72
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