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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2-9570/ 2021 08-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക  അബൾ റഷീദ,  C C-6/2201

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മടാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മസദിഖ റഷീദ , , േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-

06-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹറ അബദൾഖാദർ ഭാര് 57

2 റഹാസ റഷീദ മകള 34

3 അനസിം  റഷീദ മകന 31

4 മസമിൻ റഷീദ മകന 30

5 മസദിഖ റഷീദ മകന 28
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്2-10252/2021 23-10-2021
 
  െകാചി   താലകില   ഇടെകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഷാൺ സാവിേയാ െമനസ

െമറിലാന്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െകാചി  േകാർപേറഷൻ  ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാനിക െമറീന െമനസ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്2-10322/2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാനകി  പടികൽ വീടിൽ  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതയെട മകന സധീർ , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

08-2020  -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. 

 
നമര:എച്2-10281/2021 23-10-2021
 
  െകാചി   താലകില   രാേമശ്രം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരൻ  ഈടമൽ വീടിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാനിക െമറീന െമൻറസ ഭാര് 49

2 േഷാൺ സാവിേയാ െമൻറസ മകന 28

3 െസബാസ്ൻ ഷാൽവിൻ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധീർ സി പി മകന 57

2 ബിജ സി പി മകന 47

3 േശാഭന മരളീധരൻ മകള 55
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എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ, ഓഫീസിൽ ഹാജർകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പാവനമരളീധരൻ ,  ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പാവന മരളീധരൻ ഭാര് 70

2 അന മരളീധരൻ മകള 44

09th November 2021Revenue Department11271
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2 -9570 / 2021 08-10-2021
 
 െകാചി  താലകില  കമളങി   വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി വി േജാസഫ  വലിയപറമിൽ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഫിഷറീസ വകപിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമളങി  വിേലജില   പേരതനെറ മകന വർഗീസ േജാസഫ , , േബാധിപിച അേപക  കമളങി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-02-2005 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 2 -9465 / 2021 08-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എകസ േജാർജ്  ,തചപളി വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകാർപേറഷൻ ഓഫീസിൽ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലാലി േജാർജ് , , േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-05-2021  -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 െജസി മകള 60

2 േബബി മകള 58

3 റാണി മകള 56

4 ജാസമി മകള 54

5 ഗീത മകള 52

6 േയശദാസ മകന 48

7 വർഗീസ േജാസഫ മകന 46

8 േജാസി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലാലി േജാർജ് ഭാര് 59

2 സിബി െസബാസ്ൻ മകള 41

3 േമരി സിജി മകള 35
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നമര:എച് 2 -9970 / 2021 08-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഞാറകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എൻ േബാസ , വടതറ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഞാറകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജഗതമ േബാസ , , േബാധിപിച അേപക   ഞാറകല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 2 -9608 / 2021 08-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബീന ടി എം  കളതിപറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ശശി െക ജി , ,  േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറംതേദശ സ്യംഭരണ സാപനതിൽ നിനം

അനവദിച മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-04-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 2 -9607 / 2021 08-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകനൻ എ എം  അറകൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജിത്  കമാർ എ എം ,  ,  േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജഗദമ േബാസ ഭാര് 83

2 േമാഹൻ േബാസ മകന 58

3 അശ്ിൻ േബാസ മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശി െക ജി ഭരതാവ 71

2 ദർശന മകള 34
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നമര:എച് 2 -9609 / 2021 08-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െജ േസവ്ർ  േകാടപറമിൽ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈലജ േജാസഫ , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021 -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. 

 
നമര:എച്2 -8366 / 2021 16-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ആർ കേലശൻ  കാകതറ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിശാൽ കണൻ , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-10-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 2 -8647 / 2021 16-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങം ഭാര് 77

2 അനിൽകമാർ എ എം മകന 49

3 മായാേദവി മകള 47

4 അജിത്കമാർ എ എം മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമബിൾ േസവ്ർ ഭാര് 77

2 ൈലജ േജാസഫ െക എകസ മകന 47

3 ടീസ ലീബ െക എകസ മകള 49

4 േമരി ജയ െക എകസ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐഷ ടി വി ഭാര് 64

2 വിശാൽ കണൻ മകന 36

3 വിേവക ഉണി മകന 37
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 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െജ െജയിംസ  പാലിയൻ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫിേലാമിന , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്2-9593/ 2021 16-10-2021
 
  െകാചി   താലകില   ഞാറകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻറണി   കളിയത്  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇൻഷറൻസ ഓഫീസിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഞാറകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി പി െജ , , േബാധിപിച അേപക   ഞാറകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-04-2021  -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 ഫിേലാമിന ഭാര് 70

2 െജയിംസ െജയസൺ മകന 41

3 ജാസമിൻ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി പി െജ ഭാര് 67

2 ൈബൻ കളിയത് മകന 41

3 ൈബറ് കളിയത് മകന 36

4 ടീന എ കളിയത് മകള 39
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നമര:എച് 2 -9594 / 2021 16-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഞാറകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ െസബാസ്ൻ  കളപറമത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഞാറകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി െജമ , , േബാധിപിച അേപക   ഞാറകല വിേലജ

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

03-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്2 -9722 / 2021 16-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാരടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എൻ ദിവാകരൻ  കഷകപ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    േഫാരടെകാചി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  െക ജയനിഭായ ,  ,  േബാധിപിച  അേപക

േഫാരടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2020  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി െജമ ഭാര് 65

2 സിേനാജ െസബാസ്ൻ മകന 37

3 സരജ െസബാസ്ൻ മകന 34

4 ഗീഷ െസബാസ്ൻ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ജയനിഭായ ഭാര് 74

2 എം ഡി അജയകമാർ മകന 53

3 എം ഡി ബിന മകള 51

4 എം ഡി ബീന മകള 49

5 എം ഡി വിജയകമാർ മകന 43
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നമര:എച്2-9581 / 2021 13-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   നായരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കിേഷാർ വി  ,വളവത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നായരമലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന കിേഷാർ , , േബാധിപിച അേപക   നായരമലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 2 -9579 / 2021 13-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   നായരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക ഇനിരാവലഭൻ  െകാടയാട്

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നായരമലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള മിനി േമേനാൻ െക , , േബാധിപിച അേപക   നായരമലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2020 -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. 

 
നമര:എച്2 -9580 / 2021 13-10-2021
 
  െകാചി   താലകില   നായരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ  ആലപാട്  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ജി  സി ഡി എ -ൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നായരമലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എലിസബത് , , േബാധിപിച അേപക   നായരമലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2021 -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 ബിന കിേഷാർ ഭാര് 41

2 മാളവിക കിേഷാർ മകള 16

3 മാനവ കിേഷാർ മകന 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ ഭാര് 71

2 മിനി േമേനാൻ മകള 50

3 മേനാജ േമേനാൻ െക മകന 48
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നമര:എച് 2 -5926 / 2021 13-10-2021
 
  െകാചി   താലകില   പളിപറം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകമാരൻ  മറികൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നായരമലം  സബ  ടഷറിയിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ മകന എം എസ സനിൽ , , േബാധിപിച അേപക   പളിപറം

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  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്2-8648/ 2021 16-10-2020
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ െക രേമഷ  ഉളാടംപറമിൽ വീടിൽ

  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീരാഗ , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2017  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്2 -10126 / 2021 13-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത് ഭാര് 62

2 ഫിേലാമിന ൈപമി മകള 36

3 േമരി എയമി മകള 33

4 ആനി പവിത മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം എസ സനിൽ മകന 49

2 എം എസ സനിത മകള 47

3 എം എസ വിനിത മകള 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീന രേമഷ ഭാര് 52

2 ശീരാഗ സി ആർ മകന 20

3 സരഭി രേമഷ മകള 26

4 അമിണി അമ 85
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 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലിൻ സണി  പാണ്ാലകൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി വി സണി , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി വി സണി ഭരതാവ 72

2 മാർഗറ് മകള 49

3 ആൻറണി ദാസ മകന 41

4 വിമൽ വിൻെസൻറ മകന 35
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