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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
:എച് 3-349/ 2021 06-09-2021
 
 ആലവ താലകില   പാറകടവ വിേലജില  പളിയനം കരയിൽ േതലപിളി വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

പൗേലാസ മകൻ ടി പി പൗേലാസ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാറകടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന എൽേദാ േപാൾ , പളിയനം കരയിൽ

േതലപിളി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പാറകടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-07-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനിയമ പൗേലാസ (രണാം ഭാര് ) ഭാര് 56

2 എൽേദാ േപാൾ മകന 44

3 സനി െജയിംസ മകള 50
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
:എ ച് 3 -7350/ 2021 25-09-2021
 
 ആലവ താലകില   കീഴമാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക കടി മകൻ വി െക അബൾ ജാബിർ

 കീരംകനൻ കരയിൽ െവളകഴി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴമാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഹമദ ജാസിം , കീരംകനൻ കരയിൽ

െവളകഴി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  കീഴമാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2010 -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. 

 
:എച് 3 -7544/ 2021 17-09-2021
 
  ആലവ താലകില   മറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഔേസഫ േറാകി  പിരാരർ കരയിൽ

കാചപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മറര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിൻെസൻറ , പിരാരർ കരയിൽ കാചപിളി വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-11-1983  -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 ൈസഫ ജാബിർ ഭാര് 40

2 അഹമദ ജാസിം മകന 20

3 ആമിൻ ജിസാൽ മകന 18

4 വി െക കടി അചന 85

5 ഹാജറ കടി അമ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി മകള 70

2 േജാസ മകന 67

3 േസവ്ർ മകന 65

4 േമരി മകള 62

5 െജസി മകള 59
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:എച് 3 -6615/ 2021 10-09-2021
 
 ആലവ താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏല്ാകടി  െതകം ഭാഗം കരയി

ൽ  പതൻ  പരയകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാർജ േജാസഫ , െതകം ഭാഗം

കരയിൽ പതൻ പരയകൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െതകംഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:എച് 3 -6617/ 2021 10-09-2021
 
 ആലവ താലകില   െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലപൻ എ െക മകൻ സനിൽ എ വി

 ശീമലനഗരം  കരയിൽ  അരിവാൾകടി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരഖ ഇ സി ,

ശീമലനഗരം കരയിൽ അരിവാൾകടി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െതകംഭാഗം 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. 

 
:എച് -6616/ 2021 10-09-2021
 
 ആലവ താലകില   െചാവര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസപാേനാസ മകൻ പൗേലാസ

എസപാേനാസ പസനപരം കരയിൽ മഴവേഞരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

6 ആൻ്റണി മകന 56

7 വിൻെസൻറ മകന 54

8 േമാളി മകള 50

9 ഷീബ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസി മകള 64

2 േജാർജ േജാസഫ മകന 61

3 ഷീല മകള 56

4 െജയസൺ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖ ഇ സി ഭാര് 47

2 േജ്ാതിക എ എസ മകള 22
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ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചാവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിലി പൗേലാസ ,

പസനപരം കരയിൽ മഴവേഞരി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചാവര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 ലിലി പൗേലാസ ഭാര് 49

2 ആൻേറാ എം പി മകന 19

3 ആൻസി എം പി മകള 17

4 അന എം പി മകള 15

8484 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

 
:എച് 3 -6181 -2021 10-09-2021
 
 ആലവ താലകില   അങമാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െജ േജാസഫ മകൻ മാതയ പടയാടിൽ

 അങമാലി കരയിൽ പടയാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങമാലി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിബിൻ മാതയ , അങമാലി കരയിൽ

പടയാടിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2021 -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. 

 
:എച് 3 -6096/ 2021 10-09-2021
 
 ആലവ താലകില   മലയാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ മകൻ നിഖിൽ പി എസ

നടവടം കരയിൽ പളിയാന വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലയാറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിത് , നടവടം കരയിൽ പളിയാന വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2020 -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 േഗസി മാതയ ഭാര് 64

2 മായ മാതയ മകള 34

3 െമറി മാതയ മകള 30

4 ജിബിൻ മാതയ മകന 28

5 ജീന മാതയ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിത് ഭാര് 27
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
:എച് 3 -7173/ 2021 31-08-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചകടൻ നായർ  എടതല

കരയിൽ  ശീവിഹാർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി െക ചനേശഖരൻ നായർ ,

എടതല കരയിൽ ശീവിഹാർ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ആലവഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2011 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മകൻ

രവീനൻനായർ  മരണെപടിടളതാണ    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 ചനേശഖരൻ നായർ മകന 70

2 മേനാഹരൻ മകന 65

3 ശാരദ മകള 60

4 രാജൻ മകന 59

5 വികമൻ മകന 55

6 സകമാരൻ മകന 54

7 ഗിരിജ മകള 52

8 ഗീത രവീനൻനായർ   രവീനൻനായരെട ഭാര് 64

9 സന് രവീനൻനായർ        "
"

മകള 44

10 സര് രവീനൻനായർ            "
"

മകള 39
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