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NOTICE

 
നമര:എച് 2-9899 / 2021 10-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കളീറസ െജ പി  ജതൻപറമിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആനകല്ങൾ ലഭികന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതകളീറസ , , േബാധിപിച അേപക   പളിപറം 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 2-10660 / 2021 03-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണി  െകാചകളതിതറ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഇടെകാചി വിേലജില   പേരതയെട മകള ബീന െക എസ , , േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-06-1998 -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:എച്2-10645/ 2021 03-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   എം െക േഗാവിനൻ , മാളികപറമി

ൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ലാൻറ ൈടബയണൽ ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കൗസല് േബാധിപിച അേപക   േതാപംപടി വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വത കളീറസ ഭാര് 60

2 ടാലിറ് ബിേനഷ മകള 33

3 ആൻസി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 യമന മകള 52

2 ബീന െക എസ മകള 44
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

10-1998  -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:എച്2-10674/ 2021 03-11-2021
 
  െകാചി   താലകില   ഇടെകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരീത  ഉളാടംപറമ്  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടെകാചി

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഈസ , , േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2017 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:എച്2-10661 / 2021 28-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     ടി എ സബൻ , കിടങേനഴത്

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഇടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ മകന മേനാജ െക എസ , , േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-03-2007 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കൗസല് ഭാര് 87

2 എം ജി േഗാപാലകഷൻ മകന 67

3 എം ജി കേലഷ മകന 57

4 ഡിന സതീഷ   പേരതനായ മകൻ സതീഷിെൻറ ഭാര് 43

5 േദവിക സതീഷ (പേരതനായ മകൻ സതീഷിെൻറ മകൾ) പൗതി 21

6 എം ജി സധീഷ മകന 51

7 സജിത എം ജി മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീവി മകള 68

2 കദീജ മകള 65

3 അബ മകന 59

4 കൽസ മകള 61

5 ൈസനബ മകള 55

6 ഈസ മകന 52

7 ഷറഫദീൻ മകന 49
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 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:എച്2-10734 / 2021 03-09-2021
 
 െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   വി െക േരവമ  പയപിളി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െക എസ എഫ ഇ -ൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടവനകാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി പി പസാദ , , േബാധിപിച അേപക   എടവനകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്2 -11122/ 2021 03-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ     സി െക അഷറഫ , േതവേഞരി

പറമ്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്       ആർ  ടി  ഒ  -ൽ   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നഹാസ സി എ , , േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-10-2019  -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 മിനി െക എസ മകള 51

2 മായ െക എസ മകള 48

3 മേനാജ െക എസ മകന 47

4 െക എസ സനിൽ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി പി പസാദ ഭരതാവ 68

2 ശാലിനി പി പി മകള 35

3 േരാഹിണി പി പി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഐഷ ബീവി ഭാര് 59

2 നഹാസ സി എ മകന 35

3 മാഫി എച് എസ   പേരതയായ മകൾ നാസിലയെട ഭരതാവ 42

4 ഫാതിമ റിസവാന (പേരതയായ മകൾ നാസിലയെട മകൾ) പൗതി 17
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നമര:എച്2-10841 / 2021 10-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാൻസിസ െസഡിക ഡേകാേതാ

,  െടസ് വില വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടീസ ഡിേകാേതാ , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-05-2021  -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:എച്2-6238 / 2021 10-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ എം െക  മറപിളി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിപറം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന എം എ ശീകമാർ , , േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-11-2018  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്2-10840/ 2021 10-11-2021
 
  െകാചി   താലകില   രാേമശ്രം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ     വി  േജാസഫ േസവ്ർ  ,

െവളേതപളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സീവൻ േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം

5 റിയാേമാൾ എൻ എം( പേരതയായ മകൾ നാസിലയെട
മകൾ)

പൗതി 14

6 നസീറ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടീസ ഡിേകാേതാ ഭാര് 61

2 ടാൻസെറഡ േജാകി േഡാേകാേതാ മകന 43

3 െകവ െസടിക ഡിേകാേതാ മകന 40

4 കേരാളിൻ േമരി േറാഡികസ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയകമാരി എസ ഭാര് 81

2 എം എ ശീകമാർ മകന 52

3 ശീലത രേമഷ മകള 56
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-08-2021  -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:എച്2-10842/2021 10-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    എം െജ േജാസഫ  മാളിേയകൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളി േജാസഫ , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം 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

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 െതേരസ േജാസഫ ഭാര് 53

2 സീവൻ േജാസഫ മകന 28

3 െസഫിന സാൻലി േജാസഫ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി േജാസഫ ഭാര് 63

2 നിഷാേമാൾ ലാൽ മകള 44

3 നിത മകള 42

4 നിയ മകള 36
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2 -11182/ 2021 11-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാരടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസമൺ ആനണി  സി സി 1/

1373  േജാസവില  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േഫാരടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക എ േജാസഫ , , േബാധിപിച

അേപക   േഫാരടെകാചി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അേന്ഷണം  നടതിയതിൻപകാരവം  ബനെപട

തേദശസ്യംഭരണ സാപനതിൽനിനം ലഭിച  മരണ സർടിഫികറ് പകാരവം  ടിയാന   08-05-2014 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 -11287/ 2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക മഹമദ ഹാജി  പാമിേനഴത

്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െപാതവായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടവനകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി എം അബദൾ കരീം സഹറദീൻ , , േബാധിപിച

അേപക   എടവനകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സീന പളത് മകള 76

2 േറാസലിൻ േജാൺ മകള 72

3 മരിയ േജായി േതാടകത് മകള 70

4 െക എ േജാസഫ മകന 65

5 ലീല മരിയ മകള 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നഫീസ ഭാര് 86

2 ഫാതിമ മകള 64

3 അബദൾ കരീം സഹറദീൻ മകന 61

4 അബദൾ മജീദ മകന 57

5 െമാഹിയദീൻ മകന 54
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നമര:എച് 2 -6416/ 2021 02-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഞാറകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ധനഞയൻ എം എ  മതങാട് വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഞാറകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ധനപ ധനഞയൻ , , േബാധിപിച അേപക   ഞാറകല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2020 -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 -10594/ 2021 02-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി പി െജയിൻ  കാടേവലികകത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതയെട മകന െനവിൻ െക ജി , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-07-2021  -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. 

 
നമര:എച് 2 -10632/ 2021 02-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി െജ േജാർജ്  തേറപറമിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കർമിലി  എ വി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2005 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

6 മീന മകള 51

7 രഹന മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ ഭാര് 68

2 ധന് ധനഞയൻ മകള 32

3 ധനപ ധനഞയൻ മകന 30

4 െജയൻ രാജ   (ആദ് ഭാര്യിെല മകൻ) മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െനവിൻ െക ജി മകന 40

2 നവ് െക ജി മകള 37

07th December 2021Revenue Department15641
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 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 -10637/ 2021 02-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നജമ  സി സി 12/ 1274 എ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതാപംപടി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അബദൾ ഗനി േസട് , , േബാധിപിച അേപക   േതാപംപടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

08-2018  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 2 -9756/ 2021 02-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   പതൈവപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ബി േസവ്ർ  പണാരപറമിൽ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പതൈവപ്  വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസഫ പി എകസ , ,  േബാധിപിച അേപക   പതൈവപ്  വിേലജ

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

04-2015  -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 കർമിലി എ വി ഭാര് 52

2 െഗൻ േജാർജ് മകന 23

3 ഗിലസ േജാർജ് മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൾ ഗനി േസട് ഭരതാവ 73

2 െഷമിം എ ജി മകന 49

3 ഹസീല റഷീദ മകള 47

4 ഹസീം േസട് മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ േസവ്ർ ഭാര് 75

2 േജാസഫ പി എകസ മകന 51

3 എലിസബത് മകള 50

15642 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:എച് 2 -10743/ 2021 10-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എകസ പീറർ  ൈതകടതിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി െജ ലാലി , , േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-02-2021  -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 വി െജ ലാലി ഭാര് 58

2 അഞന പീറർ മകള 28

3 അഥീന പീറർ മകള 22
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2 -11516/ 2021 25-11-2021
 
  െകാചി   താലകില    എളങനപഴ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െകാചണി  േഗാപാലൻ

അമപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വാടർെമേടാ  സലം  ഏെറടകന  ഓഫീസിൽ

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എളങനപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകള സാഗരി

സദാനനൻ , , േബാധിപിച അേപക   എളങനപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-1997 -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 സാഗരി സദാനനൻ മകള 65

2 വിമല രാജൻ മകള 74

3 ജലജ എ ജി മകള 61

4 വിേനാദ എ ജി മകന 53

5 ആദർശ എ എ (െചറ മകൻ ) പൗതൻ 35
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്2-11557/2021 26-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   നായരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഭമി എ െക  െതാടവകര വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സൈപ ഓഫീസിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

നായരമലം വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിനിൽകമാർ  േബാധിപിച അേപക   നായരമലം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2015 -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 ബീന മകള 60

2 ബിനിൽകമാർ മകന 51

3 സാബ മകന 49

4 ബിനിത മകള 46

5 ബിേനായ മകള 44

07th December 2021Revenue Department15645
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്2-11870/2021 30-11-2021
 
  െകാചി   താലകില    ഞാറയല വിേലജില  കണപേശരി  വീടിൽ  താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  വി

േവലായധൻകടി  എനയാളെട അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന മണിലാൽ െക വി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-09-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 മണിലാൽ െക വി മകന 56

2 അമത െക വി മകള 53
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2-10955/2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിലീപ കമാർ, ൈതവീടിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് േകാമളം   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  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 അവകാ

ശ 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:എച്2-10902/2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വിജയൻ ,  തിരവാതിര വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് സേരാജിനി െക േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 2-10846/2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക േമാഹൻ,  പാലാട് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതെൻറ  മകള വനന േമാഹൻ    േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േകാമളം ഭാര് 55

2 ദിപിൻ ഡി മകന 35

3 ദീപി ദിലീപ മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക െക സേരാജിനി ഭാര് 51

2 സജ വിജയൻ മകള 29

3 വി സധി മകന 23
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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 2-10931/2021 19-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനി,  കാടിതറ വീടിൽ  എനവരെട

 അവകാശിക്  ടഷറിയിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട

മകന ബിനിൽ േജാസഫ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   09-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 2-11019/2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ജി നാരായണ ൈപ , സി സി -4/891

 വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന രഞിത് എൻ ൈപ േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  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

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 2-11095/2021 12-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന ഭാര് 57

2 വനന േമാഹൻ മകള 32

3 തങമ മാതാവ 82

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിനിൽ േജാസഫ മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദാനന ൈപ എൻ മകന 46

2 രാേജഷ എൻ ൈപ മകന 43

3 രഞിത എൻ ൈപ മകന 40
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 െകാചി  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അചയതൻ െക ആർ,  കണങനാട്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറിയിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന അനപ െക അചയതൻ   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2021 -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. 

 
നമര:എച് 2-10845/ 2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ബി േജാസഫ , പളിപറമിൽ വീടി

ൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് െഡലീല   േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021  -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. 

 
നമര:എച്2-10844/2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസലീന വി െജ , വേളാംതയിൽ

വീടിൽ    എനവരെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട സേഹാദരി ബിന േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   22-07-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി െക സേനതഭായ ഭാര് 79

2 േമഘ െക അചയതൻ മകള 43

3 മമത െക അചയതൻ മകള 42

4 അനപ െക അചയതൻ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഡലീല ഭാര് 62

2 ലിജി േജാസഫ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എച്2-1108/2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി ശിവൻ,  പടന പറമ് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ഉമാവതി വി ആർ   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:എച്2-10980/ 2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈബജ െക ബി,  േകയിപറമിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് സീന ൈബജ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021  -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. 

 

1 ബീന ഫാൻസിസ സേഹാദരി 49

2 ആനണി ഫാൻസിസ സേഹാദരൻ 44

3 ബിന സേഹാദരി 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉമാവതി ആർ ഭാര് 73

2 ഉേമഷ െക എസ മകന 51

3 ശാനകമാരി മകള 54

4 ഷാനിവാസ െക എസ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാംബവി മാതാവ 78

2 സീന ൈബജ ഭാര് 47

3 അകയ ബാഹേലയൻ മകന 18

4 അനപമ ൈബജ മകള 17
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2-10974/2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില  നായരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക നളിനി, നളിനിമനിരം വീടിൽ

എനവരെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ പതനാഭപിള  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   10-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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:എച്2-10975/2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   നായരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എ േമരി , വാഴപിളി  വീടിൽ

എനവരെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന േതാമസ എം വാഴപിളി   േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാൾ   21-02-2021  -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. 

 
നമര:എച്2- 11010/2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി     വിേലജില        താമസിചവരെവ        അനരിചേപായ  ഭവനചനൻ    എന

ന ഭവേനനൻ ,  ഓളിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പതനാഭപിള ഭരതാവ 79

2 ബിന പി മകള 47

3 സിന പി മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിൻസി എം വാഴപിളി മകള 53

2 ലീന എം വാഴപിളി മകള 52

3 േതാമസ എം വാഴപിളി മകന 47

4 ലിജി എം വാഴപിളി മകള 42

07th December 2021Revenue Department15651
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് പീതി ഭവേനനൻ  േബാധിപിച അേപക   ബനധെപട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്2-11207/2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതിബായി  ഡി േഖാന , CC-8 /2082

 വീടിൽ   എനവരെട   അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന നിതിൻ േദവ ഷി േഖാന  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  31-08-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പീതി ഭവേനനൻ ഭാര് 55

2 അന  സലിംകമാർ മകള 35

3 ജിന അഭിലാഷ മകള 33

4 ടിന ഒ ബി മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിലീപ ഡി േഖാന മകന 77

2 വിേരഷ ഡി േഖാന മകന 74

3 ജിേതന ഡി േഖാന മകന 69

4 നിതിൻ േദവ ഷി േഖാന മകന 67

5 ൈസേലഷ േദവ ഷി േഖാന മകന 65

6 ഹാൻസ എച് െമാമയ മകള 73

7 േജ്ാതി ശീകിഷൻ മകള 68

8 നിത ഭേവഷ ഷാ മകള 59

9 ജിേതന കമാർ ഷാ (മരണെപട മകൾ മഞള െജ ഷായെട
ഭർതാവ )

മകളെട ഭർതാവ 70

10 േഹമന് ജിേതന ഷാ (മരണെപട മകൾ മഞള െജ ഷായെട
മകൻ )

പൗതൻ 46

15652 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്2-10923/2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എൻ ലളിതാംബാൾ  ആൻറ  എസ

്  സ്ാമിനാഥൻ,     CC-8/2302,  വീട    എനിവരെട    അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ഹാജരാകന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാേഞരി വിേലജില   പേരതരെട മകള  പാർവതി സൗമ്

സ്ാമിനാഥൻ   േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില വി  എൻ ലളിതാംബാൾ     17-09-2021    തീയതിയിലം   എസ

സ്ാമിനാഥൻ 2-6-2019-തീയതിയിലം  മരണെപടതായം പേരതരെട 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:എച്2-10928/2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ ടി വി,  േതാടതാൻ  വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടവനകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വനജ  േബാധിപിച അേപക   എടവനകാട വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്2-11181/2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില േഫാർട്െകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാളമൻ എ െജ,  അറകൽ വീട

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകനതിന        അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  േഫാർട്െകാചി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  പാർവതി സൗമ് സ്ാമിനാഥൻ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വനജ ഭാര് 67

2 സജനകമാരൻ മകള 38

3 സൗമ്കമാരൻ മകള 36
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വിേലജില   പേരതനെറ മകള അൽേഫാൺസ പഭ േസാളമൻ   േബാധിപിച അേപക  േഫാർട്െകാചി വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി സംഗീത േസാളമൻ മകള 45

2 അൽേഫാൺസ പഭ േസാളമൻ മകള 42
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