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NOTICE

 
:എച് 2-8211/ 2021   10-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   കമളങി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ വി സധാകരൻ  ഇടപറമിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   കമളങി  ഗാമപഞായത്  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കമളങി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇ എസ  സനൽകമാർ , ഇടപറമിൽ

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കമളങി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-03-2021  -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. 

 
:എച് 2 -8853 / 2021 14-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി േജാസഫ  നറികട് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പളരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േപാൾഗിൽസ എൻ െജ , നറികട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളരതി

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. 

 
:എച് 2 -8711/ 2021  14-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സ്യംപഭ ഭാര് 76

2 ശീവളി മകള 48

3 സനൽകമാർ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപാൾഗിൽസ എൻ െജ മകന 57

2 അബഹാം സനിൽ മകന 56

3 െബറ്സി മകള 53

4 െജയസൽ േജാസഫ മകള 46
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 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിേനഷ െക എം  േതാപപറമിൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ,എം എ സി ടി ,എനിവിടങളിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാലിനി െക എം , േതാപപറമിൽ വീടിൽ

, േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-08-2021 -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. 

 
:എച് 2 -3068 /2021  20-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െലനിൻ പി  ചാമരത്  വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഇടെകാചി  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി ഇടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ മകള സജയ സധീർരാജ , ചാമരത്  വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021  -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. 

 
:എച് 2-8854 / 2021  14-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക റി ഓസിൻ  കാടിപറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പളരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആനറ്  മിനി , കാടിപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളരതി വിേലജ

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

12-2009  -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 പി ആർ വസിനി അമ 56

2 ശാലിനി െക എം ഭാര് 34

3 നിേവദ് ലകി ടി ഡി മകള 7

4 നിരഞൻ േദവ ടി ആർ മകന 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരള ഭാര് 68

2 സജയ സധീർരാജ മകള 40
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:എച് 2-7464/ 2021   21-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാർടെകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ പീറർ  െപാൻേവലി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      േഫാർടെകാചി  വിേലജില   പേരതയെട മകന ആനണി , െപാൻേവലി വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക     േഫാർടെകാചി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2015 -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 -8980/ 2021  14-09-2021
 
  െകാചി   താലകില   രാേമശ്രം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസി  േപാൾ േകാനളി

േകാനളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഐറിൻ േജാസി േപാൾ, േകാനളി വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2014  -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 ആനറ്  മിനി മകള 54

2 േജാസഫ െസബാസ്ൻ @െനൽസൺ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഫലികസ മകന 62

2 േജാസഫ മകന 59

3 ആനണി മകന 56

4 േജാർജ് മകന 53

5 മിനിേമാൾ േസവ്ർ (മരണെപട മകൻ
ഫാൻസിസ െന  ഭാര് )

മകെന ഭാര് 56

6 അമൽ ഫാൻസിസ (       "
"    മകൻ )

പൗതൻ 25

7 അലീന ഫാൻസിസ  (   "
"      മകൾ )

പൗതി 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐറിൻ േജാസി േപാൾ ഭാര് 66

2 സിന േജാസി േകാനളി മകള 40

02th November 2021Revenue Department9991
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:എച് 2 -8870 / 2021 14-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ നാരായണ  ൈപ  CC-8/1714A

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാേജഷ ൈപ എൻ , CC-8/1714A വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021  -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 -8955/ 2021  14-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐഷാബി     CC-3/1008 വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടാേഞരി വിേലജില   പേരതയെട മകന അഫൽ െക എ , CC-3/1008 വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

12-2006  -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 2-8702/ 2021   14-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി രാധാകഷ  കമത്   CC-4/1174

,ശീനിവാസ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  ,എൽ  .ഐ  ,സി  ഓഫീസ  ,ബാങ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിേനാദ ആർ

കമത് ,  CC-4/1174 ,ശീനിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2021 -ല മരണെപടതായം

3 ഷാനാ േജാസി േകാനളി മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സന്  എൻ ൈപ ഭാര് 64

2 രാേജഷ ൈപ എൻ മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഷറഫ െക എ ഭരതാവ 56

2 ഷബീർ െക എ മകന 32

3 അഫൽ െക എ മകന 22

4 അജമൽ െക എ മകന 22
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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. 

 
:എച് 2-8944/ 2021   14-09-2021
 
  െകാചി   താലകില   മടാേഞരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വനാബായി   തറകൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   മരണാനനര സഹായനിധി  ലഭികനതിന   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാേഞരി വിേലജില   പേരതയെട മകന അരൺ ൈപ തറകൽ ശിവാനന ൈപ ,

തറകൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജ്ാതി ആർ കമത് മകള 53

2 വിേനാദ ആർ കമത് മകന 52

3 ശീേദവി ആർ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അരൺ ൈപ തറകൽ ശിവാനന ൈപ മകന 49

2 അനിത റി എസ മകള 47
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച് 2 -8784/2021 23-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഞാറകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ നിഖിൽ  േകാേലാത് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ ടി ഒ ,എൽ ഐ സി  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഞാറകല വിേലജില   പേരതനെറ അചന െക െജ േജാർജ് , , േബാധിപിച അേപക   ഞാറകല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-04-2021  -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. 

 
:എച് 2 -7911 / 2021 27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   വി േഗാവിന നായക  സി സി 8 / 1181

വീടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഔേദ്ാഗിക   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള േശാഭ േഗാവിന നായക , ,  േബാധിപിച അേപക

മടാേഞരി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    15-01-2013  -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 -8723 / 2021 27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   പതൈവപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഖാദർ  ബംഗാവ പറമിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതൈവപ്  വിേലജില   പേരതനെറ മകള നബീസ , , േബാധിപിച അേപക   പതൈവപ്  വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െജ േജാർജ് അചന 59

2 ജാകസി ൈപലി ഭാര് 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ േഗാവിന നായ് മകള 62

2 സേരഷ േഗാവിന നായ് മകന 53
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

06-1998  -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. 

 
:എച് 2 -9022 / 2021 27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമയൻ െക എൻ  കിഴകം മറിയിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാർപേറഷൻ  ഓഫിസിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജനി ഡി ഡി , , േബാധിപിച അേപക

ഇടെകാചി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2019  -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 -9056 / 2021 27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എം െസബാസ്ൻ  സി സി13 / 83

5  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിബ മാനവൽ , , േബാധിപിച അേപക   േതാപംപടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-08-2021  -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 സഹറ മകള 67

2 നബീസ മകള 60

3 ൈസനബ മകള 57

4 റംലത് മകള 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രജനി ഡി ഭാര് 59

2 ശീേദവി െക എസ മകള 33

3 ശീകാന് െക എസ മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:എച് 2 -9001 / 2021 27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീത ബാബരാജ  അനംകളങര വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീരാജ ബാബരാജ , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-05-2021  -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 -9002 / 2021 27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ഒ  േജാൺ  അനാതരതിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാഷി േജാൺ , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2016  -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 -9011 / 2021 27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   പതൈവപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജപൻ വി െക  െവളാനി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതൈവപ്  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി , , േബാധിപിച അേപക   പതൈവപ്  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

1 േമഴസി െസബാസ്ൻ ഭാര് 62

2 േമരി െജൻസി മകള 38

3 ഷിബ മാനവൽ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീരാജ ബാബരാജ മകന 33

2 ശീവിദ് ബാബരാജ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസലിൻ േജാൺ മകന 57

2 േതാംസൺ േജാൺ മകന 55

3 േജാഷി േജാൺ മകന 53

4 മിനി േജാൺ മകള 51

5 േബബി േജാൺ ഭാര് 70
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021  -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. 

 
:എച് 2 -9079 / 2021 27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജേയഷകമാർ ലകികാന്  മാതഛായ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാർപേറഷൻ  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസാനാൽ ജേയഷ ലകികാന് , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2013 -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 -9075 / 2021 27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഏളങനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ടി േജാസഫ ,പമീന േജാസഫ

ൈവപിേശരി വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ഏളങനപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസഫ േതാമസ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

ഏളങനപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില വി  ടി  േജാസഫ 08-04-2008 ലം പമീന േജാസഫ 12 -8  -2017  -ലം 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി ഭാര് 60

2 ബിേനായ വിആർ മകന 33

3 മായ വി ആർ മകള 37

4 മഞ വി ആർ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഹമലത ലകികാന് അമ 83

2 െസാനാൽ ജേയഷ ലകികാന് ഭാര് 52

3 നിഖിത ജേയഷ െപാേരച മകള 30

4 നിരാലി ജേയഷ െപാേരച മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:എച് 2 -7018 / 2021 27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   കമളങി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാശന എേഡ്ർഡ  ബാലമൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാർപേറഷൻ  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമളങി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന എവറസറ എേഡ്ർഡ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021  -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 -9078 / 2021 27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   പതൈവപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ എ േജാസ  ഓടതകൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതൈവപ്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആൻസിലിൻ േജാസ , , േബാധിപിച അേപക   പതൈവപ്  വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2008 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

1 വി െജ േജാസഫ മകന 68

2 വി െജ േപാൾ മകന 65

3 െജസി േജാസഫ മകള 63

4 േമബിൾ മകള 60

5 വി െജ സാൻലി മകന 58

6 വി െജ േസാളമൻ മകന 56

7 േജാഡിഫ േതാമസ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ എേഡ്ർഡ മകന 67

2 എവറസ്  എേഡ്ർഡ മകന 65

3 േറായി എേഡ്ർഡ മകന 63

4 േടാമി എേഡ്ർഡ മകന 62

5 ആൻപാപാളി മകന 58

6 ദീപേജാൺ മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആൻസിലിൻ േജാസ മകന 33
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:എച് 2 -7580 /2021 07-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   കഴപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ ടി എസ  െതേകടത് വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 കഴപിളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനപ ടി എ , െതേകടത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഴപിളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-

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. 

 
:എച് 2-7633 / 2021  07-09-2021
 
  െകാചി   താലകില   കമളങി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ടി  മാതയ   ആലങൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   K.S.E.B  യിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  കമളങി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലിസി , ആലങൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കമളങി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-02-2021  -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 -7872 / 2021 07-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനന ഭാര് 58

2 അനപ ടി എ മകന 35

3 അനില ടി എ മകള 35

4 വിനീത ടി എ മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിസി ഭാര് 68

2 പീത േതാമസ മകള 49

3 വിേനാദ മാതയ മകന 48

4 പീമി മാതയ മകള 47

02th November 2021Revenue Department9999
____________________________________________________________________________________________________________________________
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 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാന ടി സി  ൈതപറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിത സാന  , ൈതപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   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. 

 
:എച് 2-7579 /2021   07-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   കഴപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ ടി അഗസിൻ  കഴപിളി വിേലജിൽ

എലവതങൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇൻഷറൻസ െകയിം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴപിളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനി അഗസിൻ , കഴപിളി വിേലജിൽ

എലവതങൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കഴപിളി 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 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. 

 
:എച് 2-7643 /2021   07-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഹിമതനിസ പി എം   CC-8/138B

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറിയിൽ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി വിേലജില   പേരതയെട മകന അസീബ , CC-8/138B വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

േതാപംപടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ അമ 72

2 അനിത സാന ഭാര് 50

3 അതൽ സാന മകന 26

4 അഞന സാന മകള 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി അഗസിൻ ഭാര് 56

2 അേഞാ അഗസിൻ മകന 29

3 അൻസ  അഗസിൻ മകള 24

10000 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എച് 2-7654 / 2021  07-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അൽേഫാൺസ  പി ടി  പളിമടിൽ

പറമ്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   േകാർപേറഷൻ ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ടി ൈവ  േജാസഫ , പളിമടിൽ പറമ്

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േതാപംപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-05-2021  -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 2-8156/ 2021   10-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക സേരനൻ  കളപരയൽ  വീടി

ൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    രാേമശ്രം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജയകമാർ െക എസ ,  കളപരയൽ  വീടിൽ  ,

േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം 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 അനബ  എം എ മകന 43

2 അസീബ എം എ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി െക േയശദാസ ഭരതാവ 43

2 ടി ൈവ േമരി മകള 30

3 ടി ൈവ േജാസഫ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിതകമാരി മകള 57

2 അജയകമാർ െക എസ മകന 55

3 മധ െക എസ മകന 48

4 അമിളി െക എസ മകള 49

02th November 2021Revenue Department10001
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:എച്2-8659/ 2021    10-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   പതവായപ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഷരാജി സി എസ  കളതിതറ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതവായപ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശീനിവാസൻ െക എസ , കളതിതറ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

പതവായപ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2020  -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. 

 
:എച് 2-8426/ 2021   10-09-2021
 
  െകാചി   താലകില    മടാേഞരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ടി  വി  കഷണപിള   CC-

6/331,േതാപിനകം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ടി െക ബാലൻ , CC-6/331,േതാപിനകം

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-04-1989  -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 ശീനിവാസൻ െക എസ ഭരതാവ 44

2 നിേകത െക എസ മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ മകള 66

2 ടി െക ബാലൻ മകന 63

3 വിജയലകി െക മകള 57

4 രാേജശ്രി (മരണെപട മകൻ രാജൻെന
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 55

5 രഞിത് രാജൻ ( "            "   മകൻ )പൗതൻ 34

6 രമ്ാരാജൻ (      "        "   മകൾ ) പൗതി 31

7 ശശിധരൻപിള (മരണെപട മകൾ കല
െക യെട ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 64

8 സബിൻ കമാർ എസ (    "             "
മകൻ )

പൗതൻ 33

9 അഖിൽ എസ (     "                     "
)

പൗതി 28

10 സീതാലകി മകള 52
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:എച് 2-8258/ 2021   10-09-2021
 
  െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റഫീഖ െക  ജതൻപറമ് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആശിതനിയമനതിന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െമഹർബാൻ , ജതൻപറമ് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

മടാേഞരി  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ (ജയന ) അമ 85

2 െമഹർബാൻ ഭാര് 48

3 സൽഫികർ മകന 26
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച് 2- 8703/ 2021  14-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിഹരമണി െക  CC-VI/1701 വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകള രമ് എച് , CC-VI/1701 വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എച് 2-8979 / 2021  14-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി വി രാജലകി  വടകംേതാടത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    രാേമശ്രം  വിേലജില   പേരതയെട മകന െക വി  എൻ സേരഷ ,  വടകംേതാടത്  വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021 -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. 

 
:എച് 2 -9010 / 2021 27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില  പതൈവപ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക പീതാംബരൻ  ചാക്ാമറി വീടിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാമതി എച് ഭാര് 71

2 കഷാംബാൾ മകള 49

3 രമ് എച് മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത രേമഷ മകള 56

2 െക വീരരാഘവകമാർ മകന 55

3 െക വി എൻ സേരഷ മകന 54
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 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പതൈവപ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷല ഇ വി , ചാക്ാമറി വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക  പതൈവപ്  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എച് 2 -7784 / 2021 27-09-2021
 
  െകാചി   താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  ജി  ഇനൻ  പതകാട വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ , പതകാട വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-06-2021 -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. 

 
:എച് 2-9058/ 2021   27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ െക എ  കടപരയൽ വീടിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാതവായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടവനകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതിക ബാബ , കടപരയൽ വീടിൽ  , േബാധിപിച

അേപക   എടവനകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-03-2020 -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 ൈഷല ഇ വി ഭാര് 67

2 േസാണ സി പി മകള 30

3 സര് സി പി മകള 30

4 സവ് സി പി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഭാര് 60

2 കഷപിയ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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:എച് 2-7372/2021    27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സബിേമാൻ പി ടി  പളികൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മകളെട  വിദ്ാഭ്ാസ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സന് െക പി , പളികൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

പളരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2018  -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. 

 
:എച് 2-8319 / 2021  27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിങിൾ ആേനാഷാേരാൺ  കരിശിങ

ൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ ടി ഒ യിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ആേനാഷാേരാൺ തമിപിള , കരിശിങൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2021 -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 -9000/ 2021  27-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എസ  ബാബരാജ  അനംകളങര

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീരാജ ബാബരാജ , അനംകളങര വീടിൽ , േബാധിപിച

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

1 ലതിക ബാബ ഭാര് 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സന് െക പി ഭാര് 39

2 കഷ പീയ പി  എസ മകള 7

3 കഷേണന മകള 4

4 ശകനള അമ 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആേനാ ഷാേരാൺ തമിപിള ഭരതാവ 42

2 ഡാരിയസ  തിേയാേഡാർ  എസ പിള മകന 12

3 ആേരാൺ സിയസ എസ പിള മകന 10
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2020  -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 2-8920 / 2021  27-10-2021
 
  െകാചി   താലകില    േഫാർടെകാചി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   മിജി  മാനവൽ  CC-

XI/1224,ആറാടകളങര വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഇൻഷറൻസ ഓഫീസിൽ ,ബാങ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േഫാർടെകാചി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മാനവൽ

എ എ , CC-XI/1224,ആറാടകളങര വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   േഫാർടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2021  -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 2-7840/ 2021   29-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാമണിഭായ പി എസ  വാദ്ാർ

പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഔേദ്ാഗിക   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതയെട മകള േയാഗിത എസ േഷണായ , വാദ്ാർ പറമിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീരാജ ബാബരാജ മകന 33

2 ശീവിദ്  ബാബരാജ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാനവൽ എ എ ഭരതാവ 47

2 ഓൾവിൻ ആനണി മകന 12

3 ആേരാൺ േജാർജ് മകന 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േയാഗിത എസ േഷണായ മകള 31
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച്2-10678/2021 26-10-2021
 
  െകാചി   താലകില   ഇടെകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നബീസ  പാറപറത് വീടിൽ

എനവരെട   അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട സേഹാദരി ൈസനബ െസയാലികടി േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

01-2019-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 കഞപാത െക സേഹാദരി 90

2 ആമിന ബീവി സേഹാദരി 84

3 ൈസനബ െസയാലികടി സേഹാദരി 82
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച് 2-9323/2021 04-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   കമളങി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എസ േമരി  അമലതങൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അഞ്  ലകം  രപയിൽ താെഴയള െപാതവായ ആവശ്തിന  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കമളങി  വിേലജില   പേരതയെട മകള ബീന എ എൽ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -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. 

 
:എകസി -9157 / 2021 04-10-2021
 
  െകാചി  താലകില   പളരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചിനമ േകാശി  കീളർ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അഞ് ലകം രപയിൽ താെഴയള െപാതവായ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളരതി വിേലജില   പേരതയെട മകന ആൻ്റണി േകാശി , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-06-2019  -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. 

 
:എച് 2 -9158 / 2021 04-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എം അബൾ ലതീഫ  കണങാലി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന എ എൽ മകള 57

2 ൈസമൺ ജഡ മകന 56

3 േമരി ബൗണി മകള 53

4 ജലിയൻ േജാസഫ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ േകാശി മകന 48

2 ആൻ്റണി േകാശി മകന 44
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വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അഞ്  ലകം  രപയിൽ  താെഴയള  െപാതവായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷംല ലതീഫ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-11-2012 -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. 

 
:എച് 2 -9341/ 2021 04-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക അംബജാകൻ , എം ഇ എസ

കയ നമർ 90/2 ,കഠാരിബാഗ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അഞ് ലകം രപയിൽ താെഴയള െപാതവായ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന

േപംജിത് സി എ , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2020 -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. 

 
:എച് 2 -9340 / 2021 04-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമാനന് ആർ എസ , നനനം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അഞ് ലകം രപയിൽ താെഴയള െപാതവായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    രാേമശ്രം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  വിന ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

രാേമശ്രം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021  -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 ഷംല ലതീഫ ഭാര് 54

2 ലിഷാൻ അഹമദ മകന 31

3 ലബന ബീഗം മകള 28

4 ലിയാഖത് അഹമദ മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േപമി പി െക ഭാര് 62

2 േപംജിത് സി എ മകന 39

3 അംജിത് സി എ മകന 40
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:എച് 2 -9339 / 2021 04-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രഘതമൻ  അനംകളങര വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അഞ് ലകം രപയിൽ താെഴയള െപാതവായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജേയഷ ആർ എസ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021  -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 വിന ഭാര് 44

2 സാഹിൽ അതിജ മകന 20

3 ശീരാം അതിജ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാേജഷ ആർ എസ മകന 49

2 ജേയഷ ആർ എസ മകന 47

3 വിന                   മരണെപട മകൻ ഉമാനനിെൻറ ഭാര് 44

4 സാഹിൽ അതിജ          മരണെപട മകൻ ഉമാനനിെൻറ മകന 20

5 ശീരാം അതിജ            മരണെപട മകൻ ഉമാനനിെൻറ മകന 16
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:എച് 2 -9610/ 2021 04-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി പി ബി  രാധാനിവാസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അഞ്  ലകം  രപയിൽ  താെഴയള  െപാതവായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പഭാത , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021 -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. 

 
:എച് 2 -9286 / 2021 04-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഏളങനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബരാജ ടി എസ  തിരനിലത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അഞലകം  രപയിൽ  താെഴയള  െപാതവായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏളങനപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2021 -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. 

 
:എച് 2 -9517 / 2021 04-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാബ മടവേശരി മണി , ,മടവേശരി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭാത ഭരതാവ 75

2 രാഹൽ പി പി മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാധവി െക െക അമ 92

2 ബിന ഭാര് 46

3 സിനര ടി ബി മകള 23

4 സാന ടി ബി മകള 20
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വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അഞ്ലകം  രപയിൽ  താെഴയള  െപാതവായ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി േസാണ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-08-2020 -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. 

 
:എച് 2 -9206 / 2021 04-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പി സണി  നീലംകാവിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക് അഞ് ലകം  രപയിൽ താെഴയള െപാതവായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േതാപംപടി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന എൻ എസ പാവ പസാദ  ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -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. 

 
:എച് ൨ -8204 / 2021 04-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ബാബ റാവ , ഗീതാഞലി വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അഞ് ലകം രപയിൽ താെഴയള െപാതവായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത ബി റാവ , , േബാധിപിച അേപക

േതാപംപടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2014 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േസാണ ഭാര് 40

2 േശയ െതേരസ മകള 14

3 ആദിത വർഗീസ മകന 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ എസ പാവ പസാദ മകന 65

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ബി റാവ ഭാര് 80

02th November 2021Revenue Department10013
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
:എച് 2 -9208 / 2021 04-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലിൻ ബാപ , പാേണാത് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അഞ് ലകം രപയിൽ താെഴയള െപാതവായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി വിേലജില   പേരതയെട മകന          പി ബി സാബ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021  -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. 

 

2 ലത ജനാർദനൻ മകെന ഭാര് 56

3 പകാശ ബി റാവ മകന 53

4 പണിത വിശ്നാഥ മകള 51

5 അനിത പഭ മകള 50

6 സന് മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി ബി സബ മകന 61

2 പി ബി ഷാജി മകന 58

3 പി ബി ബാബ മകന 55

4 പി ബി ആൻ്റണി ൈഷജ മകന 45
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച്2 -9383/ 2021 04-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരിപസാദ െക െക  കയതറ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അഞ ലകം രപയിൽ താെഴയള െപാതവായ ആവശ്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ മകന പദീപകമാർ െക എച്  േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    08-05-2021  -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. 

 
:എച് 2 -7828/2021 04-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാർട്െകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകൻ േതാമാകടി േഡവിഡ,

മകൻ  ബാരൺ  ഹൗസിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   അഞ  ലകം  രപയിൽ  താെഴയള  െപാതവായ

ആവശ്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന അരൺ േഡവിഡ

മകൻ േബാധിപിച അേപക   േഫാർട്െകാചി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2020 -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. 

 
:എച് 2 -9220/2021 04-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമള,  എറകാട വീടിൽ  എനയാളെട

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പദീപകമാർ െക എച് മകന 54

2 പീത െക എച് മകള 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അന േഡവിഡ മകൻ ഭാര് 76

2 അരൺ േഡവിഡ മകൻ മകന 48

3 ശാലിനി അന െഡാമനിക മകള 47

4 പണബ േഡവിഡ മകൻ മകന 44
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 അവകാശികൾക്   അഞ  ലകം  രപയിൽ  താെഴയള  െപാതവായ  ആവശ്ങൾക   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ രാജ േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    28-05-2021 -

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. 

 
:എച് 2 -9382/2021 04-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി റി േജാസഫ,  വലിയ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  അഞ ലകം രപയിൽ താെഴയള െപാതവായ ആവശ്ങൾക്    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന േജാൺ  േബാധിപിച അേപക  ഇടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജ ഭരതാവ 63

2 സൗമ് മകള 32

3 കീർതി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി െജ േതാമസ മകന 74

2 മാർെഗറ് മകള 72

3 ഫാൻസിസ േസവ്ർ മകന 70

4 െസബാസററ്ൻ മകന 68

5 േയശദാസ മകന 66

6 േമാളി മകള 64

7 ആനി മകള 60

8 േജാൺ മകന 61

9 ലാലി മകള 58

10 ഷാജി മകന 56

11 േഷർളി മകള 53
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
:എച്2-8358/2021 03-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ് ഡിസേകാസ സി സി

14/1960 വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള േഷർളി വിജയ , സി സി 14/1960 വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-02-2021 -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 പേമല ലാവ െലറി മകള 75

2 െറമിജാകസ ഡിസേകാസ മകന 74

3 േകാൺസൻസ മരിയ ബഞമിൻ മകള 71

4 േഷർളി വിജയ മകള 70

5 ജസീന ജയേജാർജ് െമൻറസ മകള 68

6 ൈഹസിന് െഫർഡിനൻറ മകന 63

7 സാംസൺ എന സാംഡിേകാസ 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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