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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-8674/2021 16-11-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലിയാര എം എ മകന െമായീന കട

ി  എം.എ   എരമതല  കരയില  മനയില  വീടില   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അലഹാദ എം

എം,  എരമതല കരയില മനയില വീടില ,  േബാധിപിച അേപക   ആലവഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18/10/2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകള 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസലികത് േമായിനകടി ഭാര് 54

2 അനപ എം െമായീന മകന 34

3 അലഹാദ എം എം മകന 26

4 അലീഷ െമായീന മകള 20

22nd February 2022Revenue Department6519
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-1127/2022 18-02-2022
 
  ആലവ താലകില   കറകറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാക മകന അേനാണീസ എ.സ

ി കടമേശരി കരയില ആേടാകാരന വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറകറി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി അനീറ എം.ബി  , കടമേശരി കരയില

ആേടാകാരന വീടില , േബാധിപിച അേപക   കറകറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  9/12/2021-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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി അനീറ എം.ബി ഭാര് 38

2 അലകിന അേനാണീസ മകള 9

3 അഡ വിന അേനാണീസ മകള 7
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:h3-1050/2022 15-02-2022
 
 ആലവ താലകില   ആലവഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരഫറസ ഖാന എടതല കരയില

, െറമി മനസില വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലവഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നജമനീസ , എടതല കരയില, െറമി മനസില വീടില,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നജമനീസ ഭാര് 62

2 താരിഖ അലി.എസ മകന 41

3 െതൗഫിഖ അലി സരഫറസ ഖാന മകന 37

22nd February 2022Revenue Department6521
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:h3-1051/2022 15-02-2022
 
  ആലവ താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാരത ശീമലനഗരം കരയില

കിഴകംകടി വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സബഹണ്ന െക.എ, ശീമലനഗരം കരയില

കിഴകംകടി വീടില, േബാധിപിച അേപക   െതകംഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021  -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:H3-8974/2021 15-02-2022
 
 ആലവ താലകില   മഞപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലമ പൗേലാസ  പതനപളി കരയില

 ഐക്നാടന വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മഞപ വിേലജില   പേരതയെട മകന േജകബ, പതനപളി കരയില ഐക്നാടന വീടില,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -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 സബഹണ്ന െക.എ ഭരതാവ 67

2 സംഗീത മകള 34

3 സകന് മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ കര്ാേകാസ മകള 63

2 കഞാമ മകള 61

3 വരകി എ പി (പയസ ) മകന 60

4 മറിയാമ മകള 52

5 േജകബ മകന 51

6 ജിനി ബിജ മകള 46
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-854/2022 07-02-2022
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   മാതയ വർകി  അകപറമ് കരയിൽ

കാചപിളി വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള കഞേമാൾ മാതയ , അകപറമ് കരയിൽ കാചപിളി

വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   െനടമാേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021 -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:H3-857/2022 16-02-2022
 
 ആലവ താലകില   ആലവഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   കഷൻകടി   എൻ എ ഡി കരയിൽ

ഗാമപറമിൽ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലവഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിവരാജ , എൻ എ ഡി കരയിൽ  ഗാമപറമിൽ വീടിൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22/8/2001 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ മാതയ ഭാര് 50

2 കഞേമാൾ മാതയ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശിവരാജ മകന 63

2 ഷിനി േവലായധൻ മകള 44

3 ഷാനവാസ കഷൻകടി മകന 53

4 അനില ജി.െക മകള 55

5 ഗിരിജ മകള 59

6 ജി.െക േകാമളം മകള 67

7 ശാനാ ജി.െക മകള 69
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നമര:H3-317/2022 11-02-2022
 
 ആലവ താലകില   ആലവെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണപിള മകൻ ആനനൻ

േതാടകാടകാരാ കരയിൽ ഉഷസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ ആനനൻ , േതാടകാടകാരാ

കരയിൽ ഉഷസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആലവെവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  14/10/2021 -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. 

 
നമര:H3-8139/2021 18-02-2022
 
  ആലവ താലകില   കീഴാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഗസി എബഹാം മകന അഗസിന

എരമതല കരയില പാലാടി വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എലസി, എരമതല കരയില പാലാടി വീടില

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08 /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:H3-828/2022 18-02-2022
 
 ആലവ താലകില   െചങമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.ജി േജാസഫ  െനടവനര കരയില

 ൈതപറമില വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങമനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക.െജ േമരി  , െനടവനര കരയില ൈതപറമില വീടില

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   1/11/2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  - അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ആനനൻ ഭാര് 56

2 ആഷ ആനനൻ മകള 32

3 അനഷ ആനനൻ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എലസി ഭാര് 68

2  േജാഷി പാലാടി അഗസിന മകന 43

3   ഷിജ അഗസിന മകന 40

4 ഷിജി ഷാജന മകള 42
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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:H3-7296/2021 18-02-2022
 
 ആലവ താലകില   ചരണികര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അടിമ മകന അബള ഖാദര  തായികാട

ു  കരയില  പരിയാരത്  വീടില   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചരണികര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിറാജദീന പി.എ, തായികാട കരയില

പരിയാരത് വീടില , േബാധിപിച അേപക   ചരണികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   1/6/2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.െജ േമരി ഭാര് 68

2 േടാണി േജാസഫ മകന 44

3 ടീന േജാസഫ മകള 40

4 െടനി േജാസഫ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 താചി ഭാര് 70

2 ൈലല മകള 47

3 ൈഷല മകള 45

4  െഷമീന മകള 43

5 സിറാജദീന പി.എ മകന 41
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-704/2022 14-02-2022
 
 ആലവ താലകില   ആലവഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാജ െക.ജി എടതല കരയിൽ

കലിങപറമിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലവഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഞ പി.ടി , എടതല കരയിൽ കലിങപറമിൽ  വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31/12/2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  -  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 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. 

 
നമര:H3-7545/2021 15-02-2022
 
 ആലവ താലകില   െചാവര െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   എല. ശാരദാമ സായി

േജ്ാതി  വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീേദവി ശീകമാര  , സായി േജ്ാതി വീടില, േബാധിപിച

അേപക   െതകംഭാഗം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    26/7/2021 -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 ഓമന േഗാപാലകഷണൻ മാതാവ 64

2 മഞ പി.ടി ഭാര് 41

3 െക.എസ  ആദർശ കഷ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹരി എ മകന 54

2 ശീേദവി ശീകമാര മകള 51

3 ജയകഷന എ മകന 49
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-9402/2021 16-02-2022
 
 ആലവ താലകില   ചരണികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മജ െക.ബിജ നസത് േറാഡ കരയില

 കാടപറമില വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചരണികര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ബിജ േജാസഫ,  നസത് േറാഡ  കരയില

കാടപറമില വീടില, േബാധിപിച അേപക  ചരണികര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  30/8/2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിജ േജാസഫ ഭരതാവ 48

2 േജായല ബിജ മകന 14

3 മരിയ ബിജ മകള 14

4 െകസിയ ബിജ മകള 11
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