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NOTICE

 
നമര:H3 -8147 / 2021 12-11-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തരിയത മകൻ ടി.ടി.േദവസികടി

തളിയത് വീട,ആലവ,ആലവ െവസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള റാണി.ടി.ഡി , േതയാനത് വീട

,ആലവ,ആലവ െവസ് , േബാധിപിച അേപക   ആലവെവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  -  ൈമനര  താെഴയള

ലിസില   കമ  നമര   8  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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:H3 -7151  / 2021 12-11-2021
 
 ആലവ താലകില   തറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കടപൻ മകൻ ഷിബ.വി.െക  വേഴലിപറമിൽ

വീട  ,തറവർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തറവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപേമാൾ, വേഴലിപറമിൽ വീട ,തറവർ , േബാധിപിച അേപക

തറവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1  നെറ

സംരകണതിലാണ. 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാണി.ടി.ഡി മകള 68

2 െജസി .ടി.ഡി മകള 62

3 രാജി മകെന ഭാര് 50

4 ആദിൽ േജാേമാൻ പൗതൻ 18

5 ആർച പൗതി 21

6 അനിൽ േസാണി പൗതൻ 45

7 സജി പൗതൻ 43

8 ശീതൾ മകെന ഭാര് 39

9 േതാമസ പൗതൻ 12

10 േജാസഫ പൗതൻ 08

23th November 2021Revenue Department13523
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നമര:H3 -7260 / 2021 12-11-2021
 
 ആലവ താലകില   പാറകടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ  മകൻ ജിേസാൻ .എം.ടി

മേലപറമിൽ വീട ,േകാടേശരി , പാറകടവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറകടവ വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ മറിയാമ േതാമസ , മേലപറമിൽ വീട

,േകാടേശരി , പാറകടവ , േബാധിപിച അേപക   പാറകടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2021 -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:H3 -7859 /2021 12-11-2021
 
  ആലവ താലകില   അങമാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമ വർകി  ൈതപറമിൽ വീട

,പീചാനികാട ,അങമാലി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അങമാലി വിേലജില   പേരതനെറ മകന എൽേദാ .ടി.വി, ൈതപറമിൽ വീട ,പീചാനികാട ,അങമാലി 

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2020 -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 ദീപേമാൾ ഭാര് 40

2 േദവിക.വി.എസ മകള 19

3 വിനായക .വി.എസ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ േതാമസ മാതാവ 68

2 േജാബി.എം.ടി സേഹാദരൻ 45

3 േജാഷി .എം.ടി സേഹാദരൻ 43

4 ജിേനായ .എം.ടി സേഹാദരൻ 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ വർകി ഭാര് 85

2 എൽേദാ .ടി.വി മകന 59

3 േതാമസ.ടി.വി മകന 55

4 ബാബ.ടി.വി മകന 50

5 േമാളി മകള 45

6 ഏലിയാമ േബബി മകള 40
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നമര:H3 -7863  /2021 12-11-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനപൻ മകൻ പാപചൻ  പാപാളി

വീട,  അേശാകപരം ,ആലവ െവസ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന മാതയസ പാപാളി, പാപാളി വീട,

അേശാകപരം ,ആലവ െവസ് ,  േബാധിപിച അേപക   ആലവെവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-1996 -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:H3 -8148 /2021 12-11-2021
 
 ആലവ താലകില   കറകറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ  മകൻ തരിയൻ  േതലപിളി വീട

,പീചാനികാട ,കറകറി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറകറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത തരിയൻ , േതലപിളി വീട ,പീചാനികാട ,കറകറി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2013 -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:H3 -8149  /2021 12-11-2021
 
 ആലവ താലകില   പാറകടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ ഭാര് മിനി പദീപ  കറളയത്  വീട

് ,കറമേശരി ,പാറകടവ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാറകടവ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കറളയത് രാമകഷൻ പദീപ , കറളയത്  വീട

,കറമേശരി ,പാറകടവ  , േബാധിപിച അേപക   പാറകടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  െജർസൺ പാപാളി മകന 60

2 മാതയസ പാപാളി മകന 57

3 േജാസ പാപാളി മകന 55

4 ജിമി പാപാളി മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത തരിയൻ ഭാര് 52

2 താര തരിയൻ മകള 27

3 മീര തരിയൻ മകള 24
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നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ  നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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 കറളയത് രാമകഷൻ പദീപ ഭരതാവ 51

2 ലകി നിേവദ് മകള 10
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3 -8150 /2021 13-11-2021
 
 ആലവ താലകില   മലയാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ മകൻ േജാസ  വളികാവങൽ

 വീട ,മലയാറർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലയാറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിലി േജാസ , വളികാവങൽ  വീട ,മലയാറർ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2013  -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:H3 -8707  /2021 17-11-2021
 
 ആലവ താലകില   അങമാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ .പി.എ  പളതകടവിൽ  വീട

,നായേതാട  ,അങമാലി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങമാലി വിേലജില   പേരതനെറ പൗതൻ നിയാസ.പി.െക , പളതകടവിൽ  വീട

,നായേതാട ,അങമാലി  , േബാധിപിച അേപക   അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-1993 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിലി േജാസ ഭാര് 51

2 ആഷബിൻ  േജാസ മകന 22

3 അമല േജാസ മകള 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമി.പി എം മകള 69

2 സൈബദ ജമാൽ മകള 70

3 റഷീദ അബബകർ മകള 61

4 ഷാജിത ഇസായിൽ മകള 54

5 സഹറ കഞമകാർ മകെന ഭാര് 63

6 നിയാസ.പി.െക പൗതൻ 42

7 നിസാം .പി.െക പൗതൻ 33
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8 നിഹമ .പി.െക പൗതി 29
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3 -7873  /2021 12-11-2021
 
  ആലവ താലകില   മറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി ഭാര് തങമണി ശശി  പടകടി വീട

,മാണിക്മംഗലം  ,മറർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മറര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശശി.പി.െക ,  പടകടി  വീട  ,മാണിക്മംഗലം  ,മറർ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശി.പി.െക ഭരതാവ 65

2 നീത പജീദ മകള 37

3 നീന.പി.എസ മകള 31
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്3-8128/2021 19-10-2021
 
  ആലവ താലകില ആലവ ഈസ്  വിേലജില   െനാചിമ  കരയിൽ  ചിതേകാടത്  വീടിൽ    താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  െസയ മഹമദ മകൻ അബൾ റഹാൻ, ടിയാൻ ഭാര് ൈസനബ എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതരെട മകന അബൾ റഹാൻ അലി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം  25-06-2010, 29-9-2013 എനീ തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം

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 അബൾ റഹാൻ അലി മകന 65

2 മഹമദ മകന 56

3 ഹാജിറ മകള 59
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്3-7166/2021 13-10-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവ  െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െജ േജാസഫ  യ. സി. േകാേളജ

്  കരയിൽ  പതേശരി  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവ െവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജി േജാസഫ  േബാധിപിച

അേപക   ആലവ െവസ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -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:എച്3-8137/2021 19-10-2021
 
 ആലവ താലകില   െചങമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞ മഹമദ മകൻ അബൾ  കരീം

പറയാർ കരയിൽ ചനതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങമനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന നാസർ സി എ  േബാധിപിച അേപക

െചങമനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021  -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:എച്3-8136/2021 19-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി േജാസഫ ഭാര് 77

2 ഷാജി േജാസഫ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാബിയ ഭാര് 70

2 നാസർ സി എ മകന 50

3 റംല മകള 48

4 ആബിത മകള 46

5 സനജ മകള 44
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 ആലവ താലകില   കീഴമാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദണി മകൻ ബഷീർ  എടയപറം

കരയിൽ  കഴികാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്     വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കീഴമാട  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജാസിം െക ബി  േബാധിപിച അേപക

കീഴമാട   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2020  -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:എച്3-8140/2021 19-10-2021
 
 ആലവ താലകില   മറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പൗേലാ  ചാക  പിരാരർ കരയിൽ മളവരിക

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മറര വിേലജില   പേരതനെറ മകന എം സി േജാസ    േബാധിപിച അേപക   മറര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

12-2014  -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:എച്3-3757/2021 01-11-2021
 
 ആലവ താലകില   െചാവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ എം െക മകൻ തങപൻ  എം െക

 ശീമലനഗരം കരയിൽ മണതല വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചാവറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീകർ പസാദ എം ടി   േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീവി െക െക മാതാവ 70

2 െറജീന ഭാര് 44

3 ജാസിം െക ബി മകന 18

4 ജബിന മകള 18

5 ജംഷിദ െക ബി മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതസ് ചാക ഭാര് 60

2 എം സി േജാസ മകന 61

3 എം സി േപാളചൻ മകന 56
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ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്3-8032/2021 16-10-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവ  ഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഫസൽ െക എച്  െനാചിമ

കരയിൽ  കുകളം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവ ഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ െക  എച് ഹസൻ  േബാധിപിച

അേപക   ആലവ ഈസ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2019 -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:എച്3-7646/ 2021 13-10-2021
 
 ആലവ താലകില  വടകംഭാഗം/കിഴകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസഫ മകൻ സി ഒ

പൗേലാ   കാഞർ  കരയിൽ  ചിറയൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന സി പി േദവസി  േബാധിപിച അേപക

ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2004  -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 ലക്മി എം ടി മകള 24

2 ശീകർ പസാദ എം ടി മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക  എച് ഹസൻ പിതാവ 54

2 സീനത് മാതാവ 50

3 സജന എം എ ഭാര് 27

4 ൈഫസാൻ െക എഫ മകന 06

5 ൈഫഹ െക എഫ മകള 02

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി പി കര്ൻ മകന 66

2 സി പി േദവസി മകന 61

3 ലീലാമ  (മരണെപട മകൻ സി പി േജാസഫിെൻറ  ഭാര്) മകെന ഭാര് 65

4 േറാഷൻ  (മരണെപട മകൻ സി പി േജാസഫിെൻറ മകൾ ) പൗതി 36
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5 െഷറിൻ   (മരണെപട മകൻ സി പി േജാസഫിെൻറ മകൾ ) പൗതി 34

6 ഐറിൻ  (മരണെപട മകൻ സി പി േജാസഫിെൻറ മകൾ ) പൗതി 29

7 ആനി േപാൾ   (മരണെപട മകൻ സി പി േപാളിെൻറ  ഭാര്) മകെന ഭാര് 54

8 സിേനാ  േപാൾ   (മരണെപട മകൻ സി പി േപാളിെൻറ
മകൻ)

പൗതൻ 28

9 െസഫി േപാൾ   (മരണെപട മകൻ സി പി േപാളിെൻറ  മകൾ
)

പൗതി 26
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 3-8033/ 2021 16-10-2021
 
  ആലവ താലകില   അങമാലി  വിേലജില  നായേതാട കരയിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസഫ

മാതകടി   അതികാകഴി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ഏല്ാമ മാതകടി  േബാധിപിച അേപക   അങമാലി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശിയായി  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:എച് 3-8031/2021 16-10-2021
 
 ആലവ താലകില   കാലടി വിേലജില  കാലടി കരയിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻറണി  മകൻ  െക എ

േജാസ  കാളാംപറമിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് റാണി േജാസ   േബാധിപിച അേപക   കാലടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 3-8117/ 2021 17-10-2021
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  േമയാട  കരയിൽ  താമസിച  വരെവ അനരിച  േപായ  മതായി  െക

ഇ  മകൻ   എ  എം  വർഗീസ   അരീയകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േമരി വർഗീസ, േബാധിപിച അേപക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏല്ാമ മാതകടി ഭാര് 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാണി േജാസ ഭാര് 64

2 റാൽസ  േജാസ മകന 34

3 ലിയ േജാസ മകള 31
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െനടമാേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2020  -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:എച് 3-8118/2021 17-10-2021
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  േമയാട   കരയിൽ   താമസിച   വരെവ  അനരിചേപായ  പി വി

െസബാസ്ൻ  പാണംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന സിബി െസബാസ്ൻ  േബാധിപിച അേപക   െനടമാേശരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-07-2018  -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 വർഗീസ ഭാര് 73

2 െടനി  വർഗീസ മകന 49

3 ബിബിത വർഗീസ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക എം അനം ഭാര് 73

2 സിബി െസബാസ്ൻ മകന 46

3 സിന മാനവൽ മകള 48

4 സിസിലി േജാർജ് മകള 49

13536 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-11-21T07:05:13+0530
	Salim A




