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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച്2-7993/2021 07-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ െക ബി  െകാചപറമിൽ

വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിജ െക എം , െകാചപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-12-2020  -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. 

 
:എച്2-8273/2021 09-09-2021
 
  െകാചി   താലകില   പതൈവപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ   വലിയവീടിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  RTO ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതൈവപ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിത് പദീപ , വലിയവീടിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  പതൈവപ്  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-

04-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിജ െക എം മകന 44

2 ഷിഫി െക എം മകള 37

3 ഷിനി  െക എം മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല അമ 72

2 നിത് പദീപ ഭാര് 41

3 പവീൺ വി പി മകന 21

4 പവിത വി പി മകള 18
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച്2 -7114/2021  02-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   കമളങി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ സി െക  ചിറയിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കമളങി  വിേലജില   ധർമിണി ചനൻ  ചിറയിൽ

വീടിൽ , പേരതനെറ ഭാര് േബാധിപിച അേപക   കമളങി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-11-2020  -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 ധർമിണി ചനൻ ഭാര് 67

2 ജേയഷ മകന 47

3 ജയ മകള 49

12th October 2021Revenue Department8141
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച്2-8518/2021 10-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   കമളങി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി ആർ സധാകർ  ശീനിലയം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന     അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമളങി   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടി ൈഷലജ കസതരി , ശീനിലയം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക കമളങി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    07-06-2021-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. 

 
:എച്2-8533/2021 10-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാകസൺ  വലിയപറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഇൻഷറൻസ  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകന   ആവശ്തിന      അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിഷ ജാകസൺ , വലിയപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2021  -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. 

 
:എച്2-8646/2021 10-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തളിചാല സശീല അമ 78

2 ടി ൈഷലജ കസതരി ഭാര് 40

3 ടി സചിതശീവളി മകള 15

4 ടി ശിവാനി ശീപിയ മകള 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിഷ ജാകസൺ ഭാര് 33

2 അന ജാകസൺ വി െജ മകള 13

3 അയന ജാകസൺ വി െജ മകള 5
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 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹാവീർ പസാദ േഗായൽ  CC-14/129

1 H വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശിവലാൽ േഗായൽ , CC-14/1291 H വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-06-2021-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. 

 
:എച്2-8654/2021 10-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധാകരൻ  മരിേങാടിതറ വീടിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാതവായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടവനകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേദവ , , േബാധിപിച അേപക   എടവനകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

03-2017  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എച്2-8532/2021 10-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേലശൻ ടി എൽ  തണിയിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളരതി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലജ െക വി , , േബാധിപിച അേപക   പളരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-06-2021-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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ േഗായൽ ഭാര് 54

2 നവീൻ കമാർ േഗായൽ മകന 35

3 െഹാളിക േഗായൽ മകള 32

4 ശിവലാൽ േഗായൽ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലല ഭാര് 70

2 സജിത് എം എസ മകന 42

3 സമിത എം എസ മകള 40

4 സേദവ എം എസ മകന 35
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കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എച്2-8069/2021 09-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ എം ജി  മേരാടികൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഇടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിർമല , , േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-11-2020-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. 

 
:എച്2-8293/2021 09-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി വർഗീസ  അറകൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  KSEB-യിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടെകാചി

വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിൻഡലദാസ ,  േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021  -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. 

 
:എച്2-8066/2021 09-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാബിഡിേകാത  കടപളി വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടെകാചി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിൻജ പി പി  ,   േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാതാലാലൻ അമ 74

2 ൈഷലജ െക വി ഭാര് 51

3 രാഹൽ കിരൺ ടി െക മകന 24

4 േഗാകൽകിരൺ ടി െക മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എസ നിർമല ഭാര് 73

2 നിഷ എം ജി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിൻഡലദാസ മകള 49
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-05-2021-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. 

 
:എച്2-6875/2021 07-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഞാറകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഐ േപാൾ  േമനാേചരി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഞാറകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിൽവി േപാൾ , ,  േബാധിപിച അേപക   ഞാറകല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -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. 

 
:എച്2-8057/2021 08-09-2021
 
  െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ജി  മാതയ  CC-6/246 വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  KSEB-ൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െബനി സി എം , ,  േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിൽവി േപാൾ ഭാര് 54

2 അനിത േപാൾ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറായസൺ സി എം മകന 56

2 റീന േതാമസ മകള 54

3 െബനി സി എം മകന 52
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച്2-8056/2021 08-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി കഷമണിഭായ  CC-4/1110 വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വി േഗാവിനപഭ , , േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2021 -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. 

 
:എച്2-8052/2021 08-09-2021
 
  െകാചി   താലകില   കമലാഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ ഇനെസൻറ െക െജ

െകാലാശാണി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   MACT  യിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമലാഞി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ േസവ്ർ , , േബാധിപിച അേപക

കമലാഞി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-02-2021  -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. 

 
:എച്2-11819/2020  08-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എലിസബത്  കടവിപറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   PMSC  ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാസഫ െബനി , , േബാധിപിച അേപക   പളരതി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി േഗാവിനപഭ മകന 51

2 വി രഞിത മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ േസവ്ർ പി ഭാര് 54

2 ആലിൻേമരി െക െജ മകള 16
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ടിയാന    19-01-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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. 

 
:എച്2-8006/2021 08-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാരടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസി എ വി   CC-28/1612 വീടിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

േഫാരടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സീമ എ ബി , , േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-12-2020 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എച്2-7232/2021 03-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   കമലാഞി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവ ദയാനനഭട്  േമമന വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമലാഞി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രഞിനി ഡി ഭട് , , േബാധിപിച അേപക   കമലാഞി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2021 -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 െമറീന മകള 45

2 േജാസഫ െബനി മകന 44

3 എലിസബത് െബൻസി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീമ എ ബി മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിനി ഡി ഭട് ഭാര് 65

2 അഭിനിേവശ ഡി ഭട് മകന 43

3 അഭിജിത് ഡി ഭട് മകന 41
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:എച്2-8058/2021 09-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ യ ജവഹർ   CC-2/32 GCDA

േകാളനി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വഖഫ  േബാർഡ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആമിന ജവഹർ , , േബാധിപിച അേപക

മടാേഞരി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2018  -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. 

 
:എച്2-8292/2021 09-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ സി െക  ചിറയിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഇടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനരാഗ സി എം , , േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021 -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. 

 
:എച്2-7873/2021 07-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേവകാനനൻ  വടേകടത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാേമശ്രം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന െഷലി  വി  വി  ,  ,  േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എ ആമിന അമ 75

2 ആമിന ജവഹർ ഭാര് 45

3 െജസീല മകള 25

4 െജസീബ മകന 21

5 ജംഷാദ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചന േമാഹനൻ ഭാര് 76

2 ആസാദ സി എം മകന 53

3 ആശ പരഷൻ മകള 51

4 അനിൽകമാർ മകന 50

5 അനരാഗ സി എം മകന 46
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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 ശീേദവി വി വി മകള 55

2 െഷലി വി വി മകന 54

3 ബിജ വി വി മകന 50

12th October 2021Revenue Department8149
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