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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-731/2022 09-02-2022
 
 ആലവ താലകില   മലയാറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാകണി യ.ടി  മലയാറര കരയില

ഊരകാടന വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലയാറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസല േതാമസ, മലയാറര കരയില ഊരകാടന വീടില ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30/1/2020 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസല േതാമസ ഭാര് 61

2 അനില ചാേകാ മകള 34

3 അന ചാേകാ മകള 32

15th February 2022Revenue Department5681
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-80/2022 09-02-2022
 
 ആലവ താലകില   ആലവഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ പി.േജാരജ  എടതല കരയില

 പതപറമില വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലവഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എലസി േജാണ  , എടതല കരയില പതപറമില

വീടില , േബാധിപിച അേപക   ആലവഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18/5/2008 -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 എലസി േജാണ ഭാര് 46

2 എലവിന ബിജ മകന 20
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-8152/2021 09-02-2022
 
  ആലവ താലകില   കീഴാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷഹാ മജീബ  ചാലകല കരയില

നാലകണതില വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  കീഴാട  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മജീബ എന.ൈവ, ചാലകല കരയില നാലകണതില

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

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   9/1/2018 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മജീബ എന.ൈവ ഭരതാവ 48

2 റീം ഫാതിമ മകള 18

3 മഹമദ ഇരഫാന മകന 14

4 എന.എം  ജമീല മാതാവ 67

15th February 2022Revenue Department5683
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-76/2022 08-02-2022
 
 ആലവ താലകില   െചങമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.െക നളിനാകന നായര, ടിയാൻ ഭാര

യ  ജി  ശാരദാമ  േദശം  കരയില  തരതികാല  വീടില   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങമനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജിേമാന

ടി.എന  , േദശം കരയില തരതികാല വീടില , േബാധിപിച അേപക   െചങമനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   യഥാകമം 4/3/2013 ,

10/2/2010 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാജിേമാന ടി.എന മകന 45

2 ഷീല ടി.എന മകള 53

3 ഷീബ ടി.എന മകള 51
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-908/2022 10-02-2022
 
 ആലവ താലകില   ആലവെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.എ െസയമഹമദ ഭാര് െക.കദീ

ജ ആലവ കരയില  കാടാംപിളി വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള അദീന എസ.മഹമദ,  ആലവ

കരയില  കാടാംപിളി വീടില , േബാധിപിച അേപക   ആലവെവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28/3/2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭരതാവം മാതാപിതാകളം

മരണെപട  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:H3-9423/2021 09-02-2022
 
  ആലവ താലകില   െചാവര െതകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദാലി  എ.എസ

ശീമലനഗരം  കരയിൽ  േകാണതാന  വീടില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചാവര െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഖാലിദ

മഹമദാലി  , ശീമലനഗരം കരയിൽ േകാണതാന വീടില, േബാധിപിച അേപക   െതകംഭാഗം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10/2/2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േദശിനി അനിത മകള 56

2 അേറാഷ് എസ.മഹമദ മകള 47

3 അദീന എസ.മഹമദ മകള 47

4 റാബിയ സേഹാദരി 89

5 അഗമ സേഹാദരി 85

6 സാജിത സേഹാദരി 62

7 റഷീദ സേഹാദരി 78

8 മഹമദ അഷറഫ സേഹാദരൻ 75

9 ജമാലദീന സേഹാദരൻ 70
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ മഹമദാലി ഭാര് 62

2 ഖാലിദ മഹമദാലി മകന 42

3 ഐഷ മകള 37

4 ഷമീര മകന 40
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-9117/2021 05-02-2022
 
 ആലവ താലകില   ചരണികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷന തായികാടകര കരയില

 കഷാലയം വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചരണികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മായ രാധാകഷന , തായികാടകര കരയില കഷാലയം

വീടില , േബാധിപിച അേപക   ചരണികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന   27/8/2018  -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 മായ രാധാകഷന ഭാര് 48

2 കാരതിക െക.ആര മകന 27

3 േരാഹിത െക.ആര മകന 21

15th February 2022Revenue Department5687
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-7571/2021 01-02-2022
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   െക.ഒ േജാരജ  മളേശരി കരയി

ൽ കണമഴ വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി േജാരജ, മളേശരി കരയിൽ കണമഴ വീടില ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  27/08/2020  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാരജ് ഭാര് 69

2 േമേജാഷ േജാരജ മകന 45

3 ജേയാഷ േജാരജ മകന 43
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-9042/2021 21-01-2022
 
 ആലവ താലകില   ആലവെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമായ മകന മഹമദാലി ടി.എം

േതാടകാട്കര കരയില തലകാട വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവെവസ് വിേലജില    മകന മഹമദ ബഷീര, േതാടകാട്കര കരയില

തലകാട വീടില, േബാധിപിച അേപക   ആലവെവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-09-2021  -ല  മരണെപടതായം   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 ഫാതിമ മഹമദാലി ഭാര് 69

2 െനസീമ മകള 50

3 ൈസനബ മകള 47

4 മഹമദ ബഷീര മകന 45

5 സൈബദ മകള 42
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-9401/2021 07-02-2022
 
 ആലവ താലകില   െനടമാേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരിയമ എം ഇനസദനം വീടില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െനടമാേശരി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഇനേസനന ബി.നായര , ഇനസദനം വീടില , േബാധിപിച അേപക

െനടമാേശരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   9/10/2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭരതാവ 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 ഇനേസനന ബി.നായര മകന 65

2 ജയപകാശ ബി.നായര മകന 63

3 കഷകമാര ബി. മകന 58
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-9180/2021 09-02-2022
 
 ആലവ താലകില   ആലവെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബളഖാദര മകന അലി.എ.എ

െനാചിമ കരയില ആയത് വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഖലീല എ.എ. , െനാചിമ കരയില

ആയത് വീടില , േബാധിപിച അേപക   ആലവെവസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  31/8/2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള മരണെപട  ൈ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 റസിയ ഭാര് 48

2 ഖലീല എ.എ. മകന 18

3 അമീര എ.എ. മകന 15
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-7400/2021 08-02-2022
 
  ആലവ താലകില   മഞപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആേനാ എം.എ  മഞപ കരയില

മഴവേഞരി വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മഞപ വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ ആഗസി എം.പി , മഞപ കരയില മഴവേഞരി വീടില ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14/5/2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആഗസി എം.പി പിതാവ 61
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-9115/2021 05-02-2022
 
 ആലവ താലകില   കീഴാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കണന കാളി ഭാര് േപങന കാളി കടമേശര

ി  കരയില  കനകാലിേമചില  കപടയില  വീടില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കീഴാട വിേലജില   പേരതയെട മകള കാരത്ായനി,

കടമേശരി കരയില കനകാലിേമചില കപടയില വീടില, േബാധിപിച അേപക   കീഴാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    2/4/2009  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട 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 കാരത്ായനി മകള 71
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-180/2022 14-02-2022
 
 ആലവ താലകില   ആലവെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനന എന.ആര  കടതിങല വീടില

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ആലവെവസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന സി.െക , കടതിങല വീടില , േബാധിപിച അേപക   ആലവെവസ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    9/12/2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാവ 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 ശാന സി.െക ഭാര് 56

2 അജി ചനന മകന 31

3 അന ചനന മകള 36

4  അഞ ചനന മകള 28
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-8144/2021 02-02-2022
 
 ആലവ താലകില   കറകറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിനസണ  വരഗിസ കരയാംപറമ് കരയില

 മറപിളി വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറകറി വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ വരഗിസ.എം.റി, കരയാംപറമ് കരയില മറപിളി വീടില ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   8/9/2021 -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:H3-691/2022 25-01-2022
 
 ആലവ താലകില   ചർണികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ഇബാഹിം  തായികാടകര കരയിൽ

വടകംമറി വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചർണികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈബദ ഇബാഹിം , തായികാടകര കരയിൽ വടകംമറി

വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   ചർണികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20/6/2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വരഗിസ.എം.റി പിതാവ 71

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൈബദ ഇബാഹിം ഭാര് 56

2 ലജിത ഫാതിം മകള 32

3 മഹമദ ഹാഫിസ മകന 30

15th February 2022Revenue Department5695
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-9415/2021 24-01-2022
 
 ആലവ താലകില   ആലവെവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.െക സശീല  ആലവ കരയിൽ

െചറാടപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലവെവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന സി.വി ലാല , ആലവ കരയിൽ െചറാടപറമിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18/7/1995 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവം മാതാപിതാകളം 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:H3-8373/2021 21-01-2022
 
 ആലവ താലകില   െചങമനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരൻ, ടിയാൻ ഭാര് മീനാകി

തടാംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചങമനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജയൻ ടി.ഡി , തടാംപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    യഥാകമം  27/11/2006,24/11/2019  -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:H3-661/2022 25-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി.വി ലാല മകന 54

2 സി.വി ഉദയൻ മകന 58

3  സി.വി ഗീത മകള 56

4 സി.വി അനിൽകമാർ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയൻ ടി.ഡി മകന 39

2 മധ ടി.ഡി മകന 48

3  രശി ടി.ഡി മകള 43
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 ആലവ താലകില   ആലവഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആതിര സേരഷ  എടതല കരയില

 ലകിവിലാസ വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലവഈസ് വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ ശീകല, എടതല കരയില ലകിവിലാസ വീടില ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17 /11 /2018 ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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 തിേലാക വി.നായര മകന 3

2 വിേജഷ വി.നായര ഭരതാവ 32
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-8362/2021 14-02-2022
 
 പറവര താലകില ആലങാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞനമരയാര മകന മജീദ എം.െക

മങംതരത് വീടില  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  െചാവര  െതകംഭാഗം വിേലജില   പേരതനെറ മകള സജിേമാള എം.എം ,  അേപലി  വീടില ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   8/8/2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിജി മകള 40

2 സജിേമാള എം.എം മകള 37

3 റഷീദ അനനിരവൻ 49

4 മനാഫ അനനിരവൻ 44

5 മനഷാദ അനനിരവൻ 43

6 നൗഷാദ അനനിരവൻ 54

7 സിദിക് അനനിരവൻ 47

8 ജമാല അനനിരവൻ 55

9 നസീര അനനിരവൻ 53

10 സൈബര അനനിരവൻ 45

11 ബഷീര അനനിരവൻ 50

5698 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:h3-728/2022 07-02-2022
 
 ആലവ താലകില   അങമാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.എന ഉണികഷന നായേതാട

കരയില  മണാറത്  വീടില   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അങമാലി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജാത ഉണികഷന, നായേതാട

കരയില മണാറത് വീടില , േബാധിപിച അേപക   അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന    3/8/2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ  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 യേശാദ നാരായണന നായര മാതാവ 81

2  സജാത ഉണികഷന ഭാര് 51

3  ആതിര ഉണികഷന മകള 26
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