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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
:എച് 3 -7138 / 2021 31-08-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ മകൻ സബഹണ്ൻ എം എ

 അേശാകപരം കരയിൽ ചറപാടത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന എം എസ ലാല , , േബാധിപിച

അേപക   ആലവഈസ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2017 -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 എം എസ സജീവൻ മകന 57

2 ൈഷനി ഉദയൻ മകള 55

3 എം എസ ലാല മകന 53
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
:എച്-3  7881 / 2021 30-10-2021
 
 ആലവ താലകില   കിഴകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ .എം .െക  മാതംപറമിൽ വീട

്  കാഞർ  കിഴകംഭാഗം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ    ആവശ്ങൾക്    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിനേമാൾ .എം.ആർ ,  നടപറമിൽ

വീട നീലീശ്രം കാലടി , േബാധിപിച അേപക   കിഴകംഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണെപട 

 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. 

 
:എച്-3  8372  / 2021 30-10-2021
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.െക.കര്ൻ മകൻ പി.െക.ഇടി മാതയ

 ൈപനാടത്  വീട  െപായാടേശരി  െനടമാേശരി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിൻ മാതയ,

ൈപനാടത് വീടെപായാടേശരി െനടമാേശരി , േബാധിപിച അേപക   െനടമാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  --

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള 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 ജയനി രവീനൻ ഭാര് 79

2 സിനേമാൾ .എം.ആർ മകള 47

3 േകശവദാസ.എം.ആർ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അചാമ ഭാര് 72

2 ജിൻ മാതയ മകന 45

3 ജിൻസി മാതയ മകള 32
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
:എച് 3 -7543 / 2021 17-09-2021
 
 ആലവ താലകില   കീഴമാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ മകൻ തിലകൻ  കടമേശരി

കരയിൽ  മാരായിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴമാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലജ , ,  േബാധിപിച അേപക

കീഴമാട   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021  -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 ൈഷലജ ഭാര് 57

2 ഷിനി േമാൾ മകള 35

3 ഷിമി ബിജ മകള 37
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
:എച്3-7884/2021 13-10-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ പി മായൻകടി മകൻ അബൾ കരീം

        േതാടകാടകര  കരയിൽ  എളമന  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന  കഞേമാൻ ,

, േബാധിപിച അേപക   ആലവെവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-09-2021  -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. 

 
:എച്3-7882/2021 01-10-2021
 
  ആലവ താലകില   വടകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഭതനാഥൻ മകൻ രാജ പി

കാഞർ  കരയിൽ  പതാലയം  (വാരനാട്  )  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാജലകി എ

എസ , ,  േബാധിപിച അേപക   വടകംഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ ഭാര് 66

2 സബീന മകള 40

3 സജീന മകള 38

4 കഞേമാൻ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചനമതി വി എസ അമ 85

2 രാജലകി എ എസ ഭാര് 50

3 ൈവഷവ വി ആർ മകന 20

4 േദവിക വി ആർ മകള 17
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F®v3˛5388/2020. 2021 sk]v‰w-_¿ 10.

16--˛2-˛2021˛se 7˛mw \º¿ tIcfm Kk-‰n¬ (hmeyw -X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`m-KØn¬ 1233˛-mw \º¿ t]Pn¬ {Ia-\-º¿ 18 -˛ -Bbn {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿
]c-ky-Ønepw 31-˛3-˛2020-˛se  tIcf Kk‰v \º¿ (13)-˛¬ (hmeyw IX ]m¿´v III) jo‰n¬ 2634˛-mw
t]Pn¬ {Ia \º¿ 3˛-Bbn {]kn-≤o-I-cn® 13705/19 \º¿ ]c-ky-Ønepw, Ah-Im-in -I-fmbn
‘B≥ tdmkv ]n≥lntdm (`mcy˛24), FØ¬ s]tcc (am-Xm-hv-˛59) F¬Un t]tcc (k-tlm-Z-c≥-˛37)’
F∂n-h-cmWv Ah-Im-in-Iƒ F∂v XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Beph. Xl-io¬Zm¿.
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