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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 3-8133/2021 28-11-2021
 
 ആലവ താലകില  കീഴാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിംകടി  ടി എം,   കടമേശരി  കരയി

ൽ താഴത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  കീഴാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹലീമാബി , േബാധിപിച അേപക   കീഴാട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹലീമാബി ഭാര് 58

2 ൈഷഖ മകള 37

3 ഷറഫദീൻ മകന 34

4 ഷംസീന മകള 31
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3- 7541/2021 02-12-2021
 
 ആലവ താലകില   മഞപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വടകംഭാഗം കരയിൽ  േചറങ പാലാടി

വീടിൽ   കഞവറീത  എന്  വിളിചവരന  വറീത,ടിയാൻ  ഭാര്  അനം   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മഞപ വിേലജില    പേരതരെട  മകന

ഔേസഫ സി.െക , േചറങ പാലാടി വീട, വടകംഭാഗം കര, േബാധിപിച അേപക   മഞപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമ   20-05-1983,

07-12-1984  എനീ  തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം  പേരതരെട  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:H3-8697/2021 02-12-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഹമദ അബള  െനലികാതകഴി

വീടില  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലവഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബാസ്.എന.എ, െനലികാതകഴി വീടില, േബാധിപിച

അേപക   ആലവഈസ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-01-1987 -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 ഔേസഫ സി.െക മകന 84

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാതകടി മകള 76

2  നബീസ അബള മകള 71

3 അബാസ എന.എ മകന 66

4 അബള റഹാന മകന 61

5 സൈലഖ മകള 59

6 എ.എ.മരകാരകഞ് മകളെട ഭർതാവ 77

7 മജീബ.ഒ.എം പൗതൻ 49

8 ജിബി.ഒ.എം പൗതി 42

15710 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

07th December 2021Revenue Department15711
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:8623/21 02-12-2021
 
 ആലവ താലകില   െചങമനാട വിേലജില പതവാേശരി   കരയില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞപിള

മകന ബാവ പിള, മാനാടത്  വീടില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചങമനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാഫിക് ബാവ, മാനാടത്  വീടില,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-1981 -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 കദീജാ ബീവി മകള 73

2 ഐഷാ ബീവി മകള 71

3 റസിയ മകള 69

4 സഫിയ മകള 66

5 എം.ബി.ഇസായില മകന 62

6 റംല മകള 59

7 സാഫിക ബാവ മകന 51

8 സഹറ കഞപിള മകെന ഭാര് 59

9 നാദിഷ കഞപിള പൗതൻ 36

10 നാദിർഷ കഞപിള പൗതൻ 34

11 അഫിസ കഞപിള പൗതൻ 32
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്3-7297/2021 07-09-2021
 
 പറവർ താലകില ഏഴികര വിേലജിൽ ഏഴികര കരയിൽ പനകൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഔേസഫ

്  മകൻ  ജിബീഷ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് മരിയ േജാർജ് കനകഴി വീട അേശാകപരം കര ചർണികര വിലജ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-02-2021-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 മരിയ േജാർജ് ഭാര് 23

2 അന െതേരസ മകള 2
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-8757/2021 01-12-2021
 
 ആലവ താലകില   ആലവഈസ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നവാസ അബള തറകണതില

വീടില   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലവഈസ് വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഇസ നവാസ, തറകണതില വീടില , േബാധിപിച

അേപക   ആലവഈസ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-10-2021 -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:H3-8359/2021 03-12-2021
 
 ആലവ താലകില   മഞപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ കരിയന പാലികടത് വീടില

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മഞപ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി.പി.കരിയൻ , പാലികടത് വീടില, േബാധിപിച അേപക   മഞപ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

09-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീന നവാസ ഭാര് 56

2 അഫഷാന ഫാതിമ നവാസ മകള 33

3 ഇസ നവാസ മകള 29

4 ടി.എ അബള ഹമീദ സേഹാദരൻ 67

5 തറകണത് അബള ഫാതിമ സേഹാദരി 70

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി.പി കരിയൻ ഭരതാവ 71

2 ഷിേനായ കരിയൻ മകന 44

3 ഷിേജാ കരിയൻ മകന 43

4 ഷിബിൻ കരിയൻ മകന 39
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-8892/2021 04-12-2021
 
 ആലവ താലകില   തറവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആഗസി മകൻ മതായി  ചണനായി വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തറവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷല മതായി , ചണനായി വീട , േബാധിപിച അേപക   തറവര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2020 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷല മതായി ഭാര് 59

2 ഷാനി സി.എം മകള 37

3  ആൻ്റണി മാതയ മകന 34

4 േജാസഫ മാതയ മകന 22
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Ernakulam District

 
Aluva Taluk

 
NOTICE

 
നമര:H3-7643/2021 04-12-2021
 
 ആലവ താലകില   അങമാലി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപന രാമകഷന നായര, ടിയാന ഭാര

യ  എ.ജി.  സേരാജിനിയമ  രാമകഷമനിരം  വീടില  എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    അങമാലി  വിേലജില    പേരതരെട  മകന

എ.ആര.രാധാകഷന, രാമകഷമനിരം വീടില, േബാധിപിച അേപക   അങമാലി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകള യഥാകമം 15-02-2002, 28-01-2020 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതരെട  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 എ.ആർ രാധാകഷൻ മകന 68

2 ആർ. പദീപ കമാർ മകന 64

3 എ.ആർ ശീകമാർ മകന 61

4 ആർ.വിലാസിനി േമേനാൻ മകള 77

5 ആർ.ലീലാവതി മകള 75

6 എ എസ അംബിക മകള 72

7 ആർ.സഷമാേദവി മകള 66
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