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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2-12170/2021 03-12-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവപസാദ പി യ  പടിഞാറിടത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാതവായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പളിപറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഹൻസ , , േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ

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

10-2021  -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 2-11689/ 2021 30-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഏളങനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീറർ എം െജ  മേതടത് വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  ,ബാങ്  എനിവിടങളിൽ     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏളങനപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജകബ േതാമസ േറാഷിൻ േബാധിപിച അേപക

ഏളങനപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-10-2021  -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:എച്2-12489/2021 04-12-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എം െഷരീഫ , മമല പറമിൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതാപംപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷാമില , േബാധിപിച അേപക   േതാപംപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹൻസ ഭാര് 51

2 ശീരാഗ പി മകന 26

3 രാഗാഞലി പി എസ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജകബ േതാമസ േറാഷിൻ മകന 45
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അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2019  -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. 

 
നമര:എച്2-10620/2021 30-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈകപത് േരാഹിണി  ഈഴവത് വീടി

ൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  കടിശിക  ലഭികന   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പളിപറം  വിേലജില   പേരതയെട മകള ഷീബ ,  ,  േബാധിപിച അേപക

പളിപറം  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-08-1996  -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:എച്2-11690/2021 30-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഏളങനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എലിസബത് േതാമസ  മേതടത്

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി  ,ബാങ്  എനിവിടങളിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എളങനപഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന േജകബ േതാമസ േറാഷിൻ , , േബാധിപിച അേപക

എളങനപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാമില ഭാര് 55

2 ഷഫീല മകള 35

3 ഷനബ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജകബ േതാമസ േറാഷിൻ മകന 45

28th December 2021Revenue Department18517
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2-11654/2021 30-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒ പി െസബാസ്ൻ  ഓടതംപറമിൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല  േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2019  -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. 

 
നമര:എച് 2-11788/2021 30-11-2021
 
  െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസവ്ർ , ചിറകപറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം

വിേലജില   പേരതനെറ മകള ടീസ നിഷ , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല ഭാര് 50

2 ഏയഞൽ േമരി െസബാസ്ൻ മകള 25

3 അലീന െസബാസ്ൻ മകള 23

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിജ ആൻറണി മകന 48

2 ടീസ നിഷ മകള 42

3 മരിയ നിഷ          (മരണെപട മകൻ േജാസഫ ബാടിെൻറ
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 43

4 േമരി െമലീസ േജാസഫ  (മരണെപട മകൻ േജാസഫ
ബാടിെൻറ മകൾ )

പൗതി 14

5 അടീന േജാസഫ        (മരണെപട മകൻ േജാസഫ
ബാടിെൻറ മകൾ )

പൗതി 11

18518 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:എച്2-11787/2021 30-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ പി േബബി  നീലംകാവ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സാറാ  േബബി   േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2019  -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. 

 
നമര:എച്2-11668/2021 30-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഞാറകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രംഭ കറമൻ  മളവാതകൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഞാറകല

വിേലജില   പേരതയെട മകന രേമശൻ എം െക േബാധിപിച അേപക   ഞാറകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-9-2021  -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:എച്2-11669/2021 30-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഞാറകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എ കരണാകരൻ  പതിഭ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   തശർ  േകാർപേറഷൻ ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഞാറകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീകാന് േബാധിപിച അേപക   ഞാറകല വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറാ േബബി ഭാര് 74

2 മരിയ േബബി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതീശൻ എം െക മകന 63

2 രജനി മകള 59

3 ജയലകി മകള 57

28th December 2021Revenue Department18519
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന ടി വി ഭാര് 71

2 പശാന് െക മകന 43

3 ശീകാന് െക മകന 36

4 ശീനാഥ െക മകന 36
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2 -11691/ 2021 30-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഏളങനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങചി പഷരൻ  അതാനികപറമി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   ൈലഫ  പദതിയിൽ  ഹാജരകനതിനേവണി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏളങനപഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന അച സദർശൻ , , േബാധിപിച അേപക   ഏളങനപഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    17-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയനയാൾ

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അച സദർശൻ മകന 21

28th December 2021Revenue Department18521
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