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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-8356/21 06-12-2021
 
  ആലവ താലകില   ആലവ ഈസ്  വിേലജില,   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ  റി.വി,  തചേനത്

വീടിൽ,എടതല  കരയില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലവ ഈസ് വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദാരിയെട മകന രാമചനന,

തചേനത്  വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   ആലവ ഈസ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാരി    27-09-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

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:H3-8365/21 07-12-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവ െവസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമാള െക. ആർ,  രാമവിലാസ

വീടില   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലവെവസ് വിേലജില   പേരതയെട മകന ശങരനാരായണൻ, രാമവിലാസ വീടില , േബാധിപിച

അേപക   ആലവെവസ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2014 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭവാനിയമ സേഹാദരി 85

2 കമലാകിയമ സേഹാദരി 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശങരനാരായണൻ മകന 53

14th December 2021Revenue Department16793
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-7538/2021 07-12-2021
 
 ആലവ താലകില   അങമാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈമകൾ.എച്  പളിമടപറമിൽ വീടില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

അങമാലി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീന, പളിമടപറമിൽ വീടില , േബാധിപിച അേപക   അങമാലി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-

12-2013  -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 സീന ഭാര് 42

2 കിസീന ൈമകൾ മകള 17

3 എൽസ ൈമകൾ മകള 12
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നമര:H3-8129/2021 19-10-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാദിർ പിള മകൻ  എം െക ഉമർ

, മകളത് വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലവഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉൈമബ ഉമർ, മകളത് വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക

ആലവഈസ് 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉൈമബ ഉമർ ഭാര് 55

2 ഉൈനസ എം.യ മകള 37

3 മഹമദ സേഹാദരൻ 75

4 അലി സേഹാദരൻ 70

14th December 2021Revenue Department16795
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