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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച്2-6965/2021 06-08-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിലാസിനി കഷൻ  ചിറയിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിന    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇടെകാചി

വിേലജില   പേരതയെട മകന അജയൻ , ചിറയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    29-01-2018 -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 -2020/2021 03-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില സി സി 14/1969 വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ്

നിേകാളാസ ഡിേകാസ    എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള േഷർളി വിജയ , സി സി 14/1969 വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2001  -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 വതല മകള 66

2 വനജ മകള 63

3 അജയൻ മകന 61

4 ഗിരീഷ മകന 53

5 ചനിക (മരണെപട മകൻ രവിയെട ഭാര്
)

മകെന ഭാര് 68

6 മിനി (ടി മകൾ ) പൗതി 49

7 ൈഷജ (ടി മകൻ) പൗതൻ 48

8 ഷിജ (ടി മകൻ) പൗതൻ 47

9 സനിൽകമാർ ബി (മരണെപട മകൾ
േബബിയെട മകൻ )

പൗതൻ 48

10 സനിത (ടി മകൾ) പൗതി 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 പേമല ലാവ െലറി മകള 75

2 െറമിജകസ ഡിേകാസ മകന 74

3 േകാൺസൻസ മരിയ ബഞമിൻ മകള 71

4 േഷർളി വിജയ മകള 70

5 ജസീന ജയേജാർജ് െമനസ മകള 68

6 ൈഹസിന് െഫർഡിനൻറ മകന 63

7 സാംസൺ എന സാം ഡിേകാസ മകന 62

8 സിനിയ മകള 59

9 ബീന (മരണെപട മകൻ ബർടം
ഡിേകാസയെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 58

10 ദിവ് െബർടം (ടി മകൾ ) പൗതി 35
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച് 2 -8600/ 2021 10-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാർടെകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിദംബരം എസ  സി സി 10 / 119

5  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േഫാർടെകാചി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമംഗലി എസ , സി സി 10 /  1195 വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക

േഫാർടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-10-2020  -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. 

 
:എച് 2 -7955/ 2021 08-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാർടെകാചി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജസി അലൻ  സി സി -XI/ 49

1 വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േഫാർടെകാചി  വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാവിൻ അലൻ , സി സി -XI/ 491 വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

േഫാർടെകാചി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമംഗലി എസ മകള 62

2 സഗനി ചനൻ മകള 55

3 സഗണ എസ മകള 60

4 ശാനമാൾ മരണെപട മകൻ
സനേരശെൻറ

ഭാര് 57

5 സനന സനേരശൻ     "                 " മകള 21

6 സ്ാതി സനേരശൻ      "                " മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാവിൻ അലൻ മകന 35

2 മരിയ േജാബിത എ െജ മകള 32
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:എച് 2 -7634/ 2021 08-09-2021
 
  െകാചി   താലകില   കമളങി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  ജി   ബാലൻ  വലിയവീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമളങി

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീകമാർ വി ബി , വലിയവീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കമളങി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2001 -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. 

 
:എച് 2 -8347/ 2021 09-09-2021
 
 െകാചി  താലകില േഫാർടെകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ ആൻ്റണി  കടികാട്

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മത്െഫഡിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േഫാർടെകാചി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനി നിമി , കടികാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  േഫാർടെകാചി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-02-2021  -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. 

 
:എച് 2 -8672/ 2021 09-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   നായരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െജ േമരി  അറകൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നായരമലം

വിേലജില   പേരതയെട മകന ആൻൂസ , അറകൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   നായരമലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-01-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലഖ ഭാര് 48

2 ശീകമാർ വി ബി മകന 26

3 േഗാകൽ കമാർ വി ബി മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി നിമി ഭാര് 32

2 എവിറ േജാസഫ മകള 9

3 ആേരാൺ ഇമാനവർ മകന 6
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസൈഫൻ എന േജാസി മകള 65

2 ആനി മകള 63

3 ടീസ മകള 60

4 ജാസമിൻ മകള 57

5 പിൻസി മകള 55

6 േയശദാസ മകന 51

7 ആൻൂസ മകന 49

19th October 2021Revenue Department8441
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എ ച് 2 -8155/ 2021 09-09-2021
 
  െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാനനൻ  അമാടി ഹൗസിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന പദീപകമാർ , അമാടി ഹൗസിൽ , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ ച് 2 -8334/ 2021 09-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമത ലാൽ ചനിലാൽഷാ  സി സി 5/

6990 ലക്മി അപാർട്െമൻറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിശാൽ അമത ലാൽ ഷാ , സി സി 5/ 6990 ലക്മി

അപാർട്െമൻറ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:എ ച് 2 -8005/ 021 07-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാർടെകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െഹൻടി ടി െജ  സി സി -9/ 281

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആവശ്തിനം ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േഫാർടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇഗേനഷ്സ േജാൺസൺ , സി സി -9/ 281 വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   േഫാർടെകാചി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പദീപകമാർ മകന 55

2 പകാശ ബാബ മകന 50

3 പസാദ എസ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിശാൽ അമത ലാൽ ഷാ മകന 44
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മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-09-2018  -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. 

 
:എ ച് 2 -6760 / 2021 07-09-2021
 
 െകാചി  താലകില േഫാർടെകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ മഹാസിൻ  കരികഴി വീടി

ൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

േഫാർടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ അമ ഷീജ , കരികഴി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േഫാർടെകാചി  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ ച് 2 -7871/ 2021 07-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരിേസവ്ർ  മാളിേയകൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം

വിേലജില   പേരതയെട മകന ആൻ്റണി എം എകസ , മാളിേയകൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

06-2010  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇഗേനഷ്സ േജാൺസൺ മകന 51

2 േസാഫിയ േമരി മകെന ഭാര് 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദാവദ അചന 45

2 ഷീജ അമ 41

3 ദിൽഷാന എ ഡി സേഹാദരി 25

4 ദിൽഷാദ എ ഡി സേഹാദരൻ 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആൻ്റണി എം എകസ മകന 61

2 പീറർ മകന 70
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3 സന്ാവ മകന 55

4 തങമ മകള 53

5 േതാമസ ആൻ്റണി         മരണെപട
മകൾ ചിനമയെട

ഭരതാവ 69

6 െറജി േമാൻ
മരണെപട മകൾ ചിനമയെട

മകന 41

7 ആൻ്റണി  അലകസ
മരണെപട മകൾ ചിനമയെട

മകന 45

8 േതാമസ ആൻഡിൻ       മരണെപട
മകൾ ചിനമയെട

മകന 46
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എ ച് 2 -7870 / 2021 07-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി പി വർഗഗീസ  പരതികാട് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന സീഫൻ പി വി , പരതികാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2015 -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. 

 
:എ ച് 2 -6761/ 2021 07-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാലകഷണൻ വി എൻ  േവടതറ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിബ വി ബി , േവടതറ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2008 -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 സീഫൻ പി വി മകന 41

2 േപൾസി പി വി മകള 39

3 പാകൺ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിത ഭാര് 60

2 ഷിബ മകന 42

3 ൈഷജ മകന 40

4 ൈഷബി മകള 38
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച്2 -7218/2021 02-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   പതൈവപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക ധനഞയൻ  െകാചതറ

വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഫാമിലി  െപൻഷൻ ലഭികനതിന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതൈവപ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രതീേദവി ഒ െക , െകാചതറ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021 -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 -7248/ 2021 02-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   കമളങി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഗസിൻ  പരിയാതേശരി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമളങി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാശാമ , പരിയാതേശരി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കമളങി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

05-2017  -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 -3782/ 2021 02-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലി െജയിംസ  െകാടി വീടിൽ

എനവരെട   അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീേദവി ഒ െക ഭാര് 70

2  ഡാർവിൻ െക ഡി മകന 45

3 ഡീഷർ െക ഡി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാശാമ ഭാര് 57

2  േമരി  നിമി മകള 27
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രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതയെട മകള െജൻസി െക െജ , െകാടി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    16-

12-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എച് 2 -7247/ 2021 02-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   കമളങി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻ്റണി നിബിൻ  പരിയാതേശരി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമളങി വിേലജില   പേരതനെറ അമ േശാശാമ , പരിയാതേശരി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

കമളങി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-11-2020  -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. 

 
:എച് 2 -7149 / 2021 02-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈവ  അേലാഷ്സ  ചരവിള വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അേലാഷ്സ േയശദാസ ബാബ , ചരവിള വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

രാേമശ്രം  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

1 െജൻസി െക െജ മകള 38

2 വർഗീസ  െജറി മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാശാമ അമ 57

2 േമരി നിമി സേഹാദരി 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേലാഷ്സ േയശദാസ ബാബ മകന 52

2 ആൻ്റണി  അേലാഷ്സ മകന 48
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:എച്2 -7176 / 2021 02-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപചൻ എം വി  cc 14/ 378 വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ലാൻറ ൈടബയണലിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന എം എ സദാനനൻ , cc 14/ 378 വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-11-2000  -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 -7306 / 2021 02-10-2021
 
  െകാചി   താലകില    നായരമലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ആകാശ  േഗാപാലൻ

മാനംകേണഴത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഇൻഷറൻസ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നായരമലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െജയിൻ ആകാശ , മാനംകേണഴത്

വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   നായരമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021 -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. 

 
:എച് 2 -6668 / 2021 02-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   കഴപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി  വേസരിതാഴത്  വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പങജാകി ഭാര് 96

2 ചനമണി മകള 69

3 സേരനൻ മകന 65

4 ഉഷ മകള 62

5 എം എ സദാനനൻ മകന 60

6 സജീവൻ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയിൻ  ആകാശ ഭാര് 41

2 വതല  േഗാപാലൻ അമ 72

3 ൈനന ആകാശ മകള 15

4 നികിത ആകാശ മകള 11
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കഴപിളി വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽകമാർ വി  എ ,  വേസരിതാഴത്   വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക

കഴപിളി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   15-03-2021  -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. 

 
:എച് 2 -7806 / 2021 02-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   കമളങി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ  ചളികൽ വീടിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമളങി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിമി , ചളികൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കമളങി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-12-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിതകമാരി മകള 60

2 ആശാലത വി എ മകള 58

3 അനിൽകമാർ വി എ മകന 55

4 അമിളി വി എ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിമി ഭാര് 44

2 അലീന ഫിേലാമിന സി എം മകള 21

3 ആദർശ നികേളാസ സി എം മകന 19
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