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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച്2-9324/2021 20-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാബ എം എസ  തണിപറമിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശരത എം എസ  േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-08-2021  -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 ശരത എം എസ മകന 34

26th October 2021Revenue Department9257
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച് 2-8966/2021   14-09-2021
 
  െകാചി   താലകില   കഴപിളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണി  പി   ജിതാലയം വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  െപൻഷൻ ആനകല്  ങൾകം   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴപിളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത േജാണി ,  ജിതാലയം വീടിൽ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-07-2021 -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 ലത േജാണി ഭാര് 52

2 ജിത േജാണി മകള 27

3 ജിത േജാണി മകന 23
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച്2-8500/2021 10-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാർടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിന വിലകേശരി  മാനളി

വിഹാർ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മരണാനനര  ആനകല്ങൾ  ലഭികന   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി  പേരതെൻറ ഭാര്  ദിവ്  എം  എസ േബാധിപിച  അേപക േഫാർടെകാചി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-09-2020-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 സേരാജിനി അമ 65

2 ദിവ് എം എസ ഭാര് 34

3 അർണവ ഷിന മകന 7

26th October 2021Revenue Department9259
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച്2-8359/2021 10-09-2021
 
  െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നസീമ,എ,  ജാഫന മൻസിൽ

എനവരെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട

ഭരതാവ മാഹിൻ ടി  എ ,  ജാഫന മൻസിൽ േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ   26-04-2021  -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. 

 
:എച്2-8484/2021 10-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   പതൈവപ് വിേലജിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ ആർ ജയരാജ,  ൈകതമന വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരകനതിന    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്

ഗീത െക എം, ൈകതമന വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   പതൈവപ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:എച്2-8412/2021 10-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബജാകൻ,  െനടേനടത് വീടിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാഹിൻ ടി എ ഭരതാവ 78

2 ജിയാസ ടി എം മകന 41

3 ജൈനദ ടി എം മകന 48

4 ജാഫന ടി എം മകള 46

5 െജസീറ ടി എം മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത െക എം ഭാര് 55

2 ശീജിത് ജയരാജ മകന 30

3 ജിതിൻ ജയരാജ മകന 26
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 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന ദീേപഷ, െനടേനടത് വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   എടവനകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന  18-07-2021  -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. 

 
:എച്2-8271/2021 10-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െക വിജയൻ,  െതെകതാമരപറമി

ൽ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സനിൽകമാർ ടി വി, െതെകതാമരപറമിൽ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  23-07-2018 -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. 
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  െകാചി   താലകില    േഫാരടെകാചി   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി  ജി  സകമാരൻ,

പതൻപരയൽ  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന സേമഷ, പതൻപരയൽ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി  വിേലജ

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

08-2017  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീേപഷ മകന 44

2 ദീപി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിൽകമാർ ടി വി മകന 53

2 മിനികഷണ രാജ ടി െക മകള 51

3 വിജി ടി വി മകള 49

4 ജിജി ടി വി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എസ സഭാഷ മകന 51
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 െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വതലാഭായി,  േനടേനടത് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ദീേപഷ  േബാധിപിച അേപക   എടവനകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  08-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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. 

 

2 പി എസ സധീഷ മകന 45

3 പി എസ സേമഷ മകന 44

4 പി എസ സാബ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീേപഷ മകന 44

2 ദീപതി മകള 48
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