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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 3 -7976/ 2021 16-10-2021
 
 ആലവ താലകില   െചങമനാട വിേലജില   െചങമനാട  കരയിൽ  താമസിചവരെവ   അനരിചേപായ    സി   ജി

കഞികഷൻ മകൻ സധാകരൻ സി െക  െചങേശരി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ബീന േദവി   േബാധിപിച അേപക

െചങമനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021  -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 ബീന േദവി ഭാര് 56

2 സബിൻ സി എസ മകന 33

30th November 2021Revenue Department14639
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്3-8129/2021 19-10-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവ ഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാദിർ പിള  മകൻ എം െക ഉമർ

എടതല കരയിൽ മകളത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവ  ഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉൈമബ  േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2021  -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. 

 
നമര:എച്3-7749/2021 13-10-2021
 
 ആലവ താലകില   മഞപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉറമീസ മകൻ ആൻറണി  ഉറമീസ  മഞപ

 കരയിൽ     വടേകപറതാൻ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മഞപ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിസി േപാൾ  േബാധിപിച അേപക

മഞപ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021  -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. 

 
നമര:എച്3-8016/2021 16-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉൈമബ ഉമർ ഭാര് -

2 ഉൈനസ മകന -

3 മഹമദ സേഹാദരൻ -

4 അലി സേഹാദരൻ -

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിസി േപാൾ ഭാര് 34

2 എലീസ ആൻറണി മകള 7

3 ക്ാതലിൻ ആൻറണി മകള 4

14640 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 ആലവ താലകില   കറകറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ ഭാര് ൈഷജി േതാമസ  കറകറ

ി  കരയിൽ കാളാംപറമിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറകറി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േതാമസ , , േബാധിപിച അേപക

കറകറി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2012  -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:എച്-8121/2021 18-10-2021
 
 ആലവ താലകില   കറകറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ ഭാര് െകാചേതസ്  കറകറി

കരയിൽ  ൈപനാടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറകറി വിേലജില   പേരതയെട മകന ലവിസ  േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക

കറകറി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2018  -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:എച്3-8122/2021 18-10-2021
 
 ആലവ താലകില   മകനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ടി േജാസഫ മകൻ മാർടിൻ എൻ െജ

 മകനർ കരയിൽ ഞാളിയത്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മകനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിൻസി മാർടിൻ , , േബാധിപിച അേപക

മകനര വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-08-2020  -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 െക ഒ  േതാമസ ഭരതാവ 50

2 േഗാഡവിൻ േതാമസ മകന 18

3 േഗാഡസൺ േതാമസ മകന 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വത വർഗീസ മകള 73

2 ലവിസ  േജാസഫ മകന 68

30th November 2021Revenue Department14641
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിൻസി മാർടിൻ ഭാര് 51

2 മിന െതേരസ മാർടിൻ മകള 24

3 മന േജാസഫ മാർടിൻ മകന 21
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്3-7126/2021 13-10-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവ െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി പാണരംഗദാസ ഭാര് എ വതല

 േതാടകാടകര കരയിൽ മനസ്ി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവ െവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന മേനാജ പി  േബാധിപിച അേപക

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന  15-4-2020-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:എച്3-7348/2021 13-10-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവ ഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ റഹാൻ മകൻ അബൾഖാദ

ർ  എ എ  എടതല കരയിൽ ആഞിലിമടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവ ഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നബീസ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    21-12-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ പി മകന 56

2 മേനാജ പി മകന 52

3 രാേധഷ  പാണരംഗദാസ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസ ഭാര് -

2 െസലിന മകള -

3 ബീന മകള -

4 ലതീഫ മകള -

5 മസ സേഹാദരൻ -

6 ഹമീദ    ( സേഹാദരിയെട മകൻ ) അനനിരവൻ -
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നമര:എച്3-8116/2021 17-10-2021
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക പദമനാഭൻ നായർ മകൻ ക

െ  പി  സതീശൻ   അകപറമ്  കരയിൽ  വർഷ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േഡാ.

വിനരാജ എസ , , േബാധിപിച അേപക   െനടമാേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2020  -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:എച്3-7870/2021 07-10-2021
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറമൻ മകൻ പി െക ചാതൻ

തരതിേശരി  കരയിൽ  െതകിനാംപറമ്   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െനടമാേശരി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന സജി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-1998 -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:എച്3-8034/2021 17-10-2021
 
 ആലവ താലകില   അങമാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാ. േജാസഫ പാേറകാടിൽ  പചാളം

കരയിൽ  SRM  േറാഡിൽ  വിൻെസൻഷ്ൽ  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങമാലി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ വർഗീസ ,

പീചനികാട കരയിൽ പാേറകാടിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർ വതല ഭാര് 69

2 േഡാ. വിനരാജ എസ മകന 45

3 വിനീത എസ  നായർ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 78

2 രാജ മകന 58

3 ലിസി മകള 56

4 സീത മകള 53

5 സശീല മകള 50

6 സജി മകന 48
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -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:എച്3-8141/2021 19-10-2021
 
 ആലവ താലകില  ചർണികര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ പി എസ  അേശാകപരം

കരയിൽ പരതികാടിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചർണികര  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശരത് പി വി  േബാധിപിച അേപക

ചർണികര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021  -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:എച്3-8143/2021 23-10-2021
 
  ആലവ  താലകില    ചർണികര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ബഹാരി  മകൻ  മരകാർകടി

തായികാടകര   കരയിൽ  െപായകര  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചർണികര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േഡാ. പി െക

ഹമീദ    േബാധിപിച അേപക   ചർണികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-01-1997  -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 വർഗീസ  പി സി സേഹാദരൻ 60

2 ഏല് സേഹാദരി 82

3 അനം എന അനമ സേഹാദരി 80

4 േതസിയാമ  എന അമിണി യാേകാബ സേഹാദരി 74

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല േവലായധൻ ഭാര് 51

2 ശാനിനി പി വി മകള 30

3 ശരത് പി വി മകന 25

4 ശ്ാം പി വി മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എച്3-8138/2021 19-10-2021
 
  ആലവ താലകില   െനടമാേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസഫ മകൻ ഫാൻസിസ

വാപാലേശരി കരയിൽ കേലലി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പൗളി,  ,  േബാധിപിച അേപക

െനടമാേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021  -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. 

 

1 േഡാ. പി െക ഹമീദ മകന 77

2 പി െക ബഷീർ മകന 73

3 പി െക കദീജമ മകള 81

4 പി െക സഹറ മകള 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പൗളി ഭാര് 57

2 എബിസൺ മകന 33

3 െഫമി മകള 28

14646 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്3-8119/2021 18-10-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവ ഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി േജാസഫ മകൻ െക െജ

േതാമസ    അേശാകപരം കരയിൽ േകാെടപറമിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    ആലവ  ഈസ്  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന

മകെഡാണാൾഡ േഗയിസ   േബാധിപിച അേപക   ആലവ ഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2021 -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:എച്3-7163/2021 21-10-2021
 
 ആലവ താലകില   അയമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ മകൻ ചാർളി പി വി  േപാട

കരയിൽ  പതേശരി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയമഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പിൻസി ചാർളി േബാധിപിച അേപക

അയമഴ 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. 

 
നമര:എച്3-8131/2021 19-10-2021
 
 ആലവ താലകില   മഞപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ  ജയിംസൺ  മകൻ എ വി േബബി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േഗയിസ െക എകസ ഭാര് 73

2 മകെഡാണാൾഡ േഗയിസ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിൻസി ഭാര് 40

2 എലിസബത് ചാർളി മകള 18

3 അഭിയ ചാർളി മകള 16

4 ആൻ്റണി സി പതേശരി മകന 10
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 മഞപ കരയിൽ അറയപറമിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മഞപ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആഷബി എ േബബി   േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്3-8134/2021 19-10-2021
 
 ആലവ താലകില   മകനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി മകൻ പൗേലാസ  മകനർ

കരയിൽ  േതലപിളി   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മകനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാശാമ  േബാധിപിച അേപക

മകനര വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-1980  -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:എച്3-8130/2021 19-10-2021
 
 ആലവ താലകില   പാറകടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി മകൻ അവരാചൻ പി എം

പളിയനം കരയിൽ പാറയൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറകടവ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി അവരാചൻ  േബാധിപിച അേപക

പാറകടവ വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വൽസ േബബി ഭാര് 69

2 ആഷലി എ േബബി മകള 48

3 ആഷബി എ േബബി മകന 45

4 ആഷമി എ േബബി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാശാമ  പൗേലാസ ഭാര് 87

2 മതായി ടി പി മകന 66

3 എല്ാസ  ടി പി മകന 63

4 വർഗീസ ടി പി മകന 60

5 ബാബ ടി പി മകന 57

6 ൈബജ ടി പി മകന 54

7 എൽേദാസ ടി പി മകന 49
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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:എച്3-8118/2021 18-10-2021
 
  ആലവ താലകില   കറകറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാസി േഡവിസ  കറകറി കരയിൽ

െപരിയപാടൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറകറി വിേലജില   പേരതയെട മകന ജിേഷാ പി േഡവിസ   േബാധിപിച അേപക   കറകറി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്3-8036/2021 17-10-2021
 
 ആലവ താലകില   തറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാപ മകൻ െക പി രാജൻ  തറവർ കരയി

ൽ െകാഷായി വീടിൽ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തറവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രതീഷ രാജൻ   േബാധിപിച അേപക   തറവര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി അവരാചൻ ഭാര് 63

2 ബാബ അബഹാം മകന 43

3 സമ അബഹാം മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഡവിസ പി സി ഭരതാവ 80

2 ജിേഷാ പി േഡവിസ മകന 44

3 െജഫിൻ പി േഡവിസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര ഭാര് 69

2 രതീഷ രാജൻ മകന 39

3 സധീഷ രാജൻ മകന 38
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F®v3˛4449/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 25.

27˛9˛2021˛se 30˛mw  \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq kπnsa‚dn jo‰n¬ 25˛mw t]Pn¬ {Ia \º¿ 3 Bbn {]kn≤oIcn® ta¬ \º¿
]c -ky -Øn¬ ]tcXs‚ ho´ v t]c v ‘\nct∏¬’ F∂Xn\v ]Icw ‘Ipt∏°pgn \nct∏¬’
F∂v Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

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