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Ernakulam District

 
Paravur  Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3-443/2021 13-09-2021
 
 പറവര താലകില   ഏലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാമളവലി വി െക w/oേഗാപാലപിള

മഞമൽ കരയിൽ വടകമന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലര വിേലജില   പേരതയെട മകന രഞിത വി ജി , മഞമൽ കരയിൽ വടകമന

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഏലര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-06-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി3-3247/2021 08-09-2021
 
  പറവര താലകില   ആലങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  എൻ ശിവൻ s/oനാരായണൻ

തിരവാൂർ  കരയിൽ  പാലയകാപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലങാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽകമാർ സി

എസ ,  തിരവാൂർ കരയിൽ പാലയകാപറമിൽ വീടിൽ ,  േബാധിപിച  അേപക   ആലങാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2015 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B3-6932/2021 08-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Silvi Broono w/o(L)KaithatharaMathai Broono Kaithathara

House Thuruthipuram Kara, Puthenvelikkara Village, Paravur  Taluk of Ernakulam District has filed an application  of a legal

heirship certificate to produce before Various purposes in respect of the legal  heirs of late Kaithathara Mathai Broono

Kaithathara House Thuruthipuram Kara who expired on 27-03-2021 and that it has been reported to this office that the

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരണക വി ജി മകള 45

2 രഞിത വി ജി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽകമാർ സി എസ മകന 51
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persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Kaithathara Mathai Broono. that it is proposed to

issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship

certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of

the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Paravur  within 30 days from the date of

publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will  not be

considered. 

 
SCHEDULE

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Silvi Broono Wife 53

2 Shamili K Broono Daughter 21

3 Sheethal Broono Daughter 16
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Ernakulam District

 
Paravur  Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3 -6840/ 2021 01-09-2021
 
 പറവര താലകില   േകാടവളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ സി ബി S/o ബാലകഷൻ

തതപിളി കരയിൽ ചാനവിൻകാട വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടവളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന രവീനൻ , തതപിളി കരയിൽ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -6907/ 2021 01-09-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐഷാ ബീവി W/o  സി എം അബൾറഹാൻ

പറവതറ കരയിൽ ,കരിയമിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷംഷീർ അബൾറഹിമാൻ , പറവതറ

കരയിൽ ,കരിയമിളി വീടിൽ , േ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 അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -4520/ 2021 08-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന രവീനൻ ഭാര് 53

2 േരവതി മകള 27

3 വിഷണ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി എം അബൾറഹാൻ ഭരതാവ 75

2 ഷംഷീർ അബൾറഹിമാൻ മകന 49

3 ഷബീർ അബൾറഹിമാൻ മകന 46

4 ഷംഹാസ ഉസാൻ മകള 44
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 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ െദാൈര സ്ാമി S/o സീതാരാമയർ

പറവതറ കരയിൽ െക െക മഠതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീധർ , പറവതറ കരയിൽ െക െക

മഠതിൽ , േബാധിപിച അേപക   പറവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 6845/ 2021 01-08-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസ ഇ വി S/o വീരാൻ  പറയകാട കരയി

ൽ ഇറകത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ സലാം , പറയകാട കരയിൽ ഇറകത് വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-1997 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 3 -7505/ 2021 20-09-2021
 
 പറവര താലകില   േചനമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജ പി എൻ S/o നാഗൻ  കിഴകംപറ

ം  കരയിൽ  ,േപേരപാടം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചനമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന വി എൻ , കിഴകംപറം കരയിൽ

,േപേരപാടം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േചനമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീതാരാമൻ മകന 43

2 ശീധർ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബൾ സലാം മകന 58

2 അബൾ അസീസ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:ബി 3 -7595/ 2021 18-09-2021
 
  പറവര താലകില   കരമാൂർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിലീപ കമാർ െക S/o രാജൻ േമ

േനാൻ   കരമാൂർ  കരയിൽ  ,കനപിളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരമാൂർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി െക സി

,  കരമാൂർ  കരയിൽ  ,കനപിളി  വീടിൽ  ,  േബാധിപിച  അേപക   കരമാൂർ   വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 ബിന വി എൻ ഭാര് 44

2 ഹരിത പി ആർ മകള 21

3 ഹരീഷ പി ആർ മകന 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി െക സി ഭാര് 50

2 അഭിജിത് െക മകന 19

3 അശ്നി െക മകള 15

19th October 2021Revenue Department8479
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Ernakulam District

 
Paravur  Taluk

 
NOTICE

 
:ബി3 5875/2021 31-08-2021
 
 പറവര താലകില   പറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാമണി മകൻ എം സഗതൻ  െകടാമംഗലം

കരയിൽ  കളവംപാറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറവര വിേലജില   പേരതനെറ മകെന ഭാര് സന് െക എസ , കളവംപാറ വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജീജ െക എസ മകള 51

2 സന് െക എസ (മരണെപട മകൻ
മേനാജ െക എസ െന ഭാര് )

മകെന ഭാര് 43

3 ുതി മേനാജ (മരണെപട മകൻ
മേനാജ െക എസ െന മകൾ )

പൗതി 16

4 ശീഗീത മേനാജ (മരണെപട മകൻ
മേനാജ െക എസ െന മകൻ )

പൗതൻ 12
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