
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 50

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  21

Tuesday, 21st December 2021

1197 ധനു 6

6th Dhanu 1197

1943 അ്ഗഹായനം 30

30th Agrahayana 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്2-12267/2021 02-12-2021
 
 െകാചി  താലകില  ഇടെകാചി വിേലജില കാടകടിയിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം പരീത

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന

അസീസ െക ഡി  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-06-2011-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 ഐഷ ഭാര് 82

2 സഹറ മകള 61

3 അസീസ െക പി മകന 59

4 സലിം െക പി മകന 57

5 ഹസീന മകള 53

6 രഹ മകള 51

7 നജീബ മകന 48
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്2-11539/2021 26-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീഷ ടി ഡി  നനനം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് വിജി വി ആർ േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -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:എച് 2-11468/2021 26-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാനമതി  സി സി 14/1388   വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ലാൻറ  ൈടബയണൽ  ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട പൗതൻ രേഥാതമൻ േബാധിപിച അേപക   േതാപംപടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-1998 -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:എച്2- 11495/2021 26-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാരടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എസ  സേനാഷ  സി സി XI

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജി വി ആർ ഭാര് 46

2 അതൽ റി  ജി മകന 12 `

3 ആഷന  റി  ജി മകള 12

4 വിശാലാകി മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉദയേരഖ (മരണെപട മകൻ രാഘവൻെറ  മകൾ ) പൗതി 56

2 രേഥാതമൻ       ( ടി മകൻ ) പൗതൻ 54

3 രസന            ( മകൾ ) പൗതി 51

4 രഞ            (ടി മകൾ ) മകള 49

21st December 2021Revenue Department17411
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



/546  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സന് സേനാഷ േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2014 -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:എച് 2-11338/2021 26-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതല കിളികാർ, ആർ എൻ  കിളികാ

ർ   സി സി  8/2156  വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതരെട  മകന പശാന് കിളികാർ േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

02-11-2020 -ലം 8-6-2018 -ലം  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:എച് 2-11610/2021 26-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷരൻ പി ആർ  കിടങേനഴത്

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സനിൽകമാർ പി പി േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2021 -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 സന് സേനാഷ ഭാര് 40

2 സൗരവ സേനാഷ മകന 7

3 വിലാസിനി  ശീധരൻ മാതാവ 64

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വീണ ശീനിവാസ മകള 53

2 േരഖ നവിൻ മകള 48

3 പശാന് കിളികാർ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനിൽകമാർ പി പി മകന 50
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നമര:എച്2-11372/2021 26-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഞാറകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയപാലൻ  കേരാളിൻ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ലത േബാധിപിച അേപക   ഞാറകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-06-2021 -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:എച് 2-11558/2021 26-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജഷ പി ടി  പാലപറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   എംബസിയിൽ ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് കവിത േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   17-06-2021 -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:എച്2-114672021 26-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യേശാദ  സി സി 4/1143  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള ഗിരിജ  േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2007 -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

2 സജിത് കമാർ കപ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലത ഭാര് 56

2 അജിത് മകന 31

3 സജിത് മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കവിത ഭാര് 43

2 കഷേണന മകള 23

3 ഗൗരി നനന മകന 19
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 2-1913/2021 26-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസവ്ർ  ആഞിലികപറമിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന േജാസി ദാസ എ എകസ േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-1995 -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:എച് 2-10805/2021 26-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   കമളങി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി േജാൺ  കടതിപറംബിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

   പേരതയെട മകെന ഭാര് േമരി േജായസ െക െജ േബാധിപിച അേപക   കമളങി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021 -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 അേശാകൻ മകന 56

2 ഗീത മകള 54

3 ഗിരിജ മകള 52

4 പമീള മകള 50

5 േദവകി (മരണെപട മകൻ ശശീനൻെറ  ഭാര് ) മകെന ഭാര് 52

6 സതീഷ        (ടി മകൻ ) പൗതൻ 35

7 സഞജിത്      (ടി ടി ) പൗതൻ 31

8 സന്          (ടി മകൾ ) പൗതി 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസലിൻ െക എ ഭാര് 82

2 േമാളി േജാൺ മകള 59

3 േമരി േജാൺ മകള 56

4 ആനറ്  േറായ മകള 52

5 േജാസി ദാസ എ എകസ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജായസ െക െജ മകെന ഭാര് 34
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2 അൻവിൻ  േജാസഫ െക െജ പൗതൻ 11

3 കിസവിൻ േജാൺ  െക െജ പൗതൻ 9
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്2 -11540/2021 26-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഡാണാൾഡ ബേറാസ

െകാലംപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന േഡാണി  ബേറാസ  േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2020 -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 േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്2-10891/2021 26-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   കമളങി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐഡ  െസബാസ്ൻ  കകരിയിൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന െസൽവം െസബാസ്ൻ േബാധിപിച അേപക   കമളങി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2006 -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:എച് 2- 10843/2021 30-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസററ്ൻ  കേനൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന െജബിൻ  േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   08-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലസ  ബേറാസ ഭാര് 54

2 മരിയ  ഡികസി  ബേറാസ മകള 26

3 േഡാണി  ബേറാസ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസൽവം െസബാസ്ൻ മകന 73
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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:എച്2-11618/2021 30-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാരടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െമൽവിൻ പീറർ െക വി

െകാചാനപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് െജസന േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   07-05-2021 -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. 

 
നമര:എച്2 -11616/2021 30-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാരടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയശങർ എസ എസ  സി സി

10/1807 എ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന രാഹൽ െജ എസ  േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -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 േജാസഫ മകന 45

2 മാർേഗറ് മകള 43

3 ആൻറണി ജൻസൻ മകന 42

4 േരരി െസബാസററ്ൻ മകള 40

5 െജബിൻ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െജസന േജാസഫ ഭാര് 39

2 മരിയ  ജലിയ െക എം മകള 13

3 ജവാൻ േജാസ െക എം മകന 8

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ചനപഭ ഭാര് 49

2 േരഷ െജ എസ മകള 23

3 രാഹൽ െജ എസ മകന 19
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നമര:എച്2-10839/2021 30-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബദ എ എ  ഹൗസ നമർ 1  ജി

സി ഡി എ  േകാളനി  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന സൈനജ േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

08-2012 -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:എച്2-11785/2021 30-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വി േജാസഫ  െചനാട്  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന െജയസൺ  സി െജ  േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   17-12-2011 -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:എച്2-9755/2021  30-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   പതവയപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻറണി  പനതറ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന േജാസഫ പി എകസ േബാധിപിച അേപക   പതവയപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-1969 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

4 പഷ മാതാവ 84

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വാഹിദ ഭരതാവ 50

2 സൈനജ മകന 31

3 സറമി മകള 29

4 സൈഹബ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െജയസൺ  സി െജ മകന 51

2 േജാൺസൺ സി െജ മകന 48

3 േമരി െജനറ് മകള 41
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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 ബിജിത്        (സേഹാദരെന   മകൻ ) - 80

2 ഫിേലാമിന        (ടി മകൾ ) - 54

3 േജാസഫ പി എകസ  (ടി മകൻ ) - 50

4 േഗസി         (സേഹാദരിയെട മകൻെറ  ഭാര് ) - 58

5 ൈബറൻ        (ടി ടി  മകൻ ) - 34

6 ൈബയി        ( ടി  ടി മകൾ ) - 30
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F®v 2˛11155/2020. 2021 \hw_¿ 27.

1˛6˛2021˛se 22˛mw \º¿ tIcf k¿°m¿ Kk‰v (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v

em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ t]Pv \º¿ 4076˛¬ {]kn-≤oIcn®n´p≈ F®v 2˛11155/2020˛mw \º¿

]ckyØn¬ tcJs∏SpØnbn´p≈ ]tcXs‚ t]cv “iio{µ≥, ]n. Un.” F∂Xn\p ]Icw

“iio{µ\mY≥, ]n. Un.,” F∂v XncpØn hmbnt°≠XmWv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)

sIm®n. Xl-io¬Zm¿.
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