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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്2-10279/2021 25-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   കമളങി വിേലജില െനടംപറമിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാനവൽേപാൾ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന

എൻ പി ആനണി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  24-03-1993-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 90

2 േബബി േമാനിക മകള 70

3 എൻ പി ആനണി മകന 64

4 െകാച േതസ് മകള 61
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F®v2˛8005/2021. 2021 sk]v‰w_¿ 7.

19˛10˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 41, (hm-eyw˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ sIm®n Xmeq°n¬ 7˛9˛2021˛mw XobXnbn¬ \º¿ F®v2˛8005/2021
\ºcmbn {]kn≤oIcn® ]ckyØn¬ Nne kmt¶XnI ImcWßfm¬ ]niIpIƒ kw`hn®n´p≠v.
Ah Xmsg∏dbpw {]Imcw Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

Ah-Im-in-I-fpsS ]´n-I-bnse {Ia \º¿ 2, tkm^nb tacn°v ]tcX\pam-bp≈ _‘w
“aIs‚ `mcy” F∂p≈Xv  “aIƒ” F∂p Xncp-Øn- {]kn≤oIcn°p∂p.
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2 -7148/2021 02-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീറർ െജയിംസ  പാപിളി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന േടാണി േജാസ , പാപിളി വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-09-2020 -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. 

 
നമര:എച്2-7368 / 2021 02-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   കഴപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വി േപാൾ  മാളിേയകൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ     ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കഴപിളി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആലീസ േപാൾ , മാളിേയകൽ വീടിൽ, േബാധിപിച അേപക   കഴപിളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െജ വിേരാണി ഭാര് 72

2 േടാണി േജാസ മകന 44

3 റീന ബലന് മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ േപാൾ ഭാര് 63

2 ഏഴസല േപാൾ മകള 40

3 വർകി േപാൾ മകന 36

4 െതേരസ േമരി ബിേജായ മകള 35
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