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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്2-13726/2021 20-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ടി ആൻറണി , സിസി 12/758 എ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതാപംപടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േതാമസ ആൻറണി േബാധിപിച അേപക   േതാപംപടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2000 -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 2-14113/2021 20-01-2022
 
  െകാചി   താലകില    േതാപംപടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എം  ചനകാന്  നായിക

,  പസാദനിവാസ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഇന പസാദ നായിക  േബാധിപിച അേപക   േതാപംപടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-06-2021  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ ആൻറണി മകന 68

2 തങമ പൗേലാസ മകള 67

3 അനമ ലാസർ ആലപാട് മകള 65

4 റീതാമ േജാണി മകള 62

5 ജീേമാൻ ആൻറണി മകന 60

6 ഷീല വർഗീസ മകള 57

7 ഷാജി ആൻറണി മകള 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീതചനകാന് ഭാര് 53

2 ഇനപസാദ നായിക മകന 26

3 സര്പസാദ നായിക മകന 21
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നമര:എച്2-422/2022 20-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസേലഷ എൽ േലാധ്  സി സി 6/

1214 െക-5 വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 മടാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മമത  എസ േലാധ് േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മമത എസ േലാധ് ഭാര് 45

2 ലബധി എസ േലാഡായ മകള 18

3 േദഷ എസ േലാഡായ മകള 10
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്2-298/2022 20-01-2022
 
  െകാചി   താലകില    എടവനകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാഷകമാർ  ടി  എസ

ൈതകടതിൽ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാതവായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടവനകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന പശാന് ടി െജ , , േബാധിപിച

അേപക   എടവനകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-10-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഭദ സി െജ മാതാവ 90

2 േപമ വി എ ഭാര് 63

3 പശാന് ടി െജ മകന 36

4 ുതി ടി െജ മകള 33

08th February 2022Revenue Department4825
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:1199/2022 29-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   ഏലങനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിന േവണേഗാപാൽ  കണേശരി

വീട   മാലിപറം  എളങനപഴ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാതവായ  ആവശ്ങൾക്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഏലങനപഴ  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ

േവണേഗാപാലൻ. െക.െക., കണേശരി വീട  മാലിപറം , എളങനപഴ , േബാധിപിച അേപക   ഏലങനപഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

11-2021  -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. 

 
നമര:14210/2021 03-01-2022
 
  െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി.െക.സഭാഷിണി  തടാപറമിൽ

പളരതി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    രാേമശ്രം  വിേലജില   പേരതയെട  മകന സനൽബാബ.  ടി.വി.,  തടാപറമിൽ പളരതി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2015 -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. 

 
നമര:10582/2020 14-12-2020
 
  െകാചി  താലകില   പളരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ േജാർജജ  വടേശരി വീട

െകാലേശരി േറാഡ  െപരമടപ്   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േവണേഗാപാലൻ. െക.െക. ഭരതാവ 68

2 ൈവശാഖ േവണേഗാപാൽ മകന 34

3 അഖില േവണ.െക. മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനൽബാബ. ടി.വി. മകന 55
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളരതി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ േമരി േജാസഫ , വടേശരി വീട

െകാലേശരി േറാഡ  െപരമടപ് , േബാധിപിച അേപക   പളരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-09-2020 -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:14028/2021 30-12-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.െജ. ബാബ  െവളിപറമിൽ വീടി

ൽ നസറത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗാഡിസ ബാബ , െവളിപറമിൽ വീടിൽ നസറത് ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-01-2013 -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:14166/2021 03-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   െചലണം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ  പനകൽ വീട സൗത്

െചലാനം  ,എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േകാർപേറഷൻ  ഓഫീസിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചലണം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േമരിദാസ , പനകൽ വീട സൗത്

െചലാനം ,  േബാധിപിച അേപക   െചലണം 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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാസഫ മാതാവ 64

2 ബീന സേഹാദരി 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗാഡിസ ബാബ ഭാര് 74

2 ഫിേയാണ മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗസി ഭാര് 62

2 േജാർജ്കടി മകന 44
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നമര:14149/2021 03-01-2022
 
  െകാചി  താലകില   പളരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമ.സി.എ  കിഴേകടത് വീട ,

കിഴേകടത്  േറാഡ  പളരതി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മരണാനര  ആനകല്ങൾ  ലഭികനതിന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

അലി ,  കിഴേകടത് വീട ,  കിഴേകടത് േറാഡ പളരതി , േബാധിപിച അേപക   പളരതി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-05-2021 -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. 

 

3 പി.െജ. ആനണി മകന 40

4 സീന.പി.െജ. മകള 32

5 േമരി മകള 42

6 െജയനമ മകള 41

7 േയശദാസ മകന 35

8 േമരിദാസ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അലി ഭാര് 78

2 സജിനി മകള 58

3 സനിത മകള 55
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്2-13423/2021 20-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കീർതി കമാർ മേനക ജി,  CC 5/840

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ സേഹാദരൻ ദിലീപ കമാർ മേനകജി േബാധിപിച അേപക  ബനെപട 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

ഗവൺെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്2-11698/2021 20-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   കമളങി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഒ േസവ്ർ,  പളികൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകള ഷീല  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021  -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:എച്2-11503/2021 20-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദിലീപ കമാർ മേനകജി സേഹാദരൻ 71

2 ജാേവാർചന് എം ഷാ സേഹാദരൻ 73

3 മേഹനകമാർ മേനകജി സേഹാദരൻ 66

4 ഇനിര ലാൽജി സേഹാദരി 68

5 വീണ മേഹഷ ൈമേഗരി സേഹാദരി 64

6 ദീപി ഹരീേഷാത സേഹാദരി 63

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല മകള 53

2 ജാൻസി മകള 51

3 ഫിേലാമിന മകള 48
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 െകാചി  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ വി േജകബ,  അറകൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് എസ എ േമരി (ലസി േജകബ),  േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-04-2021  -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 എസ എ േമരി (ലസി േജകബ) ഭാര് 63

2 ജിേജാ േജകബ മകന 31

3 സാംസൺ േജകബ മകന 28
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2-13953/2021 24-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   േഫാരടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സശീലാേദവി എച്.  എച്,  സി സ

ി  10/1114എ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട സേഹാദരി ജയലകി  േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2017 -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 2-14042/2021 22-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   കഴപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജി കരണാകരൻ,  കളങര വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ശാന കരണാകരൻ േബാധിപിച അേപക   കഴപിളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2021 -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-14043/2021 22-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയലകി സേഹാദരി 61

2 വരലകി സേഹാദരി 61

3 േശഖർ സേഹാദരൻ 54

4 മനിയപൻ   (മരണെപട സേഹാദരിയെട മകൻ) - 28

5 മേഹഷ          (ടി ടി ) - 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന കരണാകരൻ ഭാര് 71

2 രാേജഷ െക െക മകന 47

3 രാേജശ്രി  ജയൻ മകള 44

4 രാഖി ശീജിത് മകള 41
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 െകാചി  താലകില   കഴപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പദീപ എം എൻ,  മണപറമിൽ വീട

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആർ ടി  ഒ  -ൽ     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ പദീപ  േബാധിപിച അേപക   കഴപിളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021 -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 -13166/2021 22-01-2022
 
  െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകിയമ  േതാടങൽ വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള ഗീത ടി ജി േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2008 -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:എച്2-13165/2021 22-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ നായർ,  േതാടങൽ

വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകൾ  ഗീത ടി ജി േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം തേദശ സ്യംഭരണ സാപനതിൽ നിനം ലഭിച മരണ  സർടിഫികറ് പകാരവം  ടിയാന   25-11-

1987  -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 ഷീബ പദീപ ഭാര് 56

2 നിഖിൽ എം പി മകന 27

3 അഖിൽ പദീപ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി ജി ചനേശഖരൻ മകന 76

2 ടി ജി കല്ാണി മകള 74

3 വതല ടി ജി മകള 69

4 ഗീത ടി ജി മകള 64

5 ശീകമാർ ടി ജി മകന 59
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നമര:എച്2-11789/2021 22-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എ േജാണി,  തണതിൽ  വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് െജസി േജാണി േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം തേദശ സ്യംഭരണ സാപനതിൽ നിനം ലഭിച  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്2-705/2021 22-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺസി േജാൺസൺ,  പാവലിചി

റ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതയെട ഭരതാവ േജാൺസൺ പി എ േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ  നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   03-05-2021

-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ടി ജി ചനേശഖരൻ മകന 76

2 ടി ജി കല്ാണി മകള 74

3 വതല ടി ജി മകള 69

4 ഗീത ടി ജി മകള 64

5 ശീകമാർ ടി ജി മകന 59

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െജസി േജാണി ഭാര് 64

2 ആൻേമരി  െജനിഫർ (മരണെപട മകൻ െജർസൺ ടി െജ
യെട മകൾ )

പൗതി 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാൺസൺ പി എ ഭരതാവ 54

2 േജാേമാൾ പി െജ മകള 24

3 േജാഷന പി െജ മകള 21

4 േജാഷവ േജാൺസൺ മകന 12
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2-512/2022 22-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   പളരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േലാനൻ മാനവൽ @ സി എൽ

മാനവൽ,  െചനാട്  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് അൽേഫാൺസ മാനവൽ  േബാധിപിച അേപക   പളരതി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021 -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 2-259/2022 22-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആദിത്കഷണ,  ചകാലകൽ വീടി

ൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് MACT-യിൽ ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ

മാതാവ പിൻസി പദീപ കമാർ  േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശിയായി 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 2-593/2021 22-01-2022
 
  െകാചി  താലകില   ഞാറകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ബി േജാസഫ,  കപിതാൻ

പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ മകന സനിൽ േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക   ഞാറകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-01-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച്

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അൽേഫാൺസ മാനവൽ ഭാര് 65

2 വിപിൻ േജാൺ സി എം മകന 35

3 േമരി വിമ സി എം മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പിൻസി പദീപ കമാർ മാതാവ 45
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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 2-587/2022 22-01-2022
 
 െകാചി താലകില െചലാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറാസാരി െക എകസ,  ചിറേമൽ വീടിൽ

 എനവരെട   അവകാശികൾക്  ആശിത നിയമനതിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ േസവ്ർ സി ഒ േബാധിപിച അേപക   െചലാനം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-12-2021 -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 2-452/2022 22-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷഹീർ െക എം,  CC-14/603 വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്

നിഷാേമാൾ എസ ഇ  േബാധിപിച അേപക   േതാപംപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസല ഭാര് 81

2 സനിൽ േജാസഫ മകന 47

3 സീന മകള 52

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േസവ്ർ സി ഒ ഭരതാവ 54

2 അമൽ േജാസഫ മകന 25

3 ആഷിക േസവ്ർ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നിഷാേമാൾ എസ ഇ ഭാര് ൪൭

2 മഹമദ ജഗൽ ഹൻസ രാജ െക എസ മകന 25

3 അയിമൻ േഷഖ മകള 22

4 അബൾ മഹയമിൻ മകന 15

5 റഖിയ മഹമദ മാതാവ 75
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നമര:എച്2-13610/2021 24-01-2022
 
 െകാചി താലകില േഫാർടെകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േഗസി മാനവൽ,  േമൽപാറ വീടിൽ

 എനവരെട  അവകാശികൾക് െപാത  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന ബിേനായ മാനവൽ എം എം  േബാധിപിച അേപക   േഫാർടെകാചി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-03-2009  -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 2-14192/2021 24-01-2022
 
  െകാചി   താലകില   കഴപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി  േജാൺ,  കണമഴ വീടിൽ

എനവരെട   അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട

സേഹാദരി ലിലി േജാസ േബാധിപിച അേപക   കഴപിളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2021  -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 ബിേജായ മകന 42

2 ബിേനായ മാനവൽ എം എം മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിസറർ ആനി േജാസഫ സേഹാദരി 74

2 ലിലി േജാസ സേഹാദരി 71

3 േസാഫി േജാൺ സേഹാദരി 69
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NOTICE

 
നമര:എച് 2-453/2022 22-01-2022
 
 െകാചി താലകില േതാപംപടി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മാർഗറ് േജാസഫ, CC-12/1276A വീടി

ൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട

ഭരതാവ പി െജ േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക   േതാപംപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-12-2020 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി െജ േജാസഫ ഭരതാവ 72

2 േസാണി പി േജാസഫ മകള 41

3 ഹണി പി േജാസഫ മകള 38
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2-177/2022 24-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ ചനേശഖരൻ  ,സി സി 6/ 268

ഓർചാർഡ അപാർട്  െമന് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി സരസ്തി  േബാധിപിച അേപക

മടാേഞരി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2021  -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 2-1018/2022 27-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   കഴപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ വി സി  ,വടതറ വീടിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  അനക;ല്ങൾക്     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഴപിളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷബി  േബാധിപിച അേപക   കഴപിളി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2021 -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 2-643/2022 24-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   കഴപിളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാസേദവൈപ െക ആർ  െകാേനരി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാതവായ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കഴപിളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എം ജി വിമല  േബാധിപിച അേപക   കഴപിളി വിേലജ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി സരസ്തി ഭാര് 64

2 ശിവരാമകഷൻ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷബി ഭാര് 52

2 േഗാപിഷ മകള 27

3 അയപദാസ മകന 18
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ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 2-860/2022 24-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   ഏളങനപഴ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി പി റാേഫൽ  ,വാടകൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈസനിക  െവൽഫയർ ഓഫീസിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏളങനപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫിേലാമിന േമരി  േബാധിപിച അേപക   ഏളങനപഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    13-06-2020  -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 2-878/2022 24-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എ മജീദ  ,സി സി 13/ 761 വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി

വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിഷാദ ടി  എം  േബാധിപിച അേപക   േതാപംപടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-12-2021  -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 എം ജി വിമല ഭാര് 62

2 അമൽേദവ െക വി മകന 32

3 അരൺേദവ െക വി മകന 29

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫിേലാമിന േമരി ഭാര് 85

2 േജാസഫ വി ആർ മകന 60

3 േപാൾ ഫാൻസിസ മകന 58

4 എൽസി വി ആർ മകള 53

5 അംേബാസ വി റാേഫൽ മകന 53

6 ആനണി വി ആർ മകന 50
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നമര:എച് 2-14128 /2021 22-01-2022
 
  െകാചി   താലകില   പതൈവപ്  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െക  സചിതാനനകമത്  ,

ൈകതവളപിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതൈവപ് വിേലജില   പേരതനെറ മകന രവി എസ കമത് േബാധിപിച അേപക   പതൈവപ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം തേദശസ്യംഭരണ സാപനതിൽ നിനം 

അനവദിച മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-1993 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 റാഫിയ ഭാര് 63

2 െറജിൻസ മകള 41

3 റിഷാദ മകന 40

4 റിസനി മകള 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സലഭ ഭായ ഭാര് 88

2 റീത െജ പഭ മകള 68

3 ലത ഭായ എസ മകള 67

4 രവി എസ കമത് മകന 65

5 ബീന ആർ ൈപ മകള 63

6 ഷീല ആർ ഭട് മകള 61

7 സേരഷ എസ കമത് മകന 58
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Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2-719/2022 22-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക വി ഐസക്, കളരികൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ

മകന ആൻ്റണി െക ഐ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021 -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:എച് 2-450/2022 22-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷകീല ബഷീർ, CC-11/291 വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട

മകള േനഹ ബഷീർ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021  -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:എച് 2-360/2022 20-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എ അേശാകൻ, തണിപിളിൽ വീട

്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അൽേഫാൺസിയ െക ഐ മകള 55

2 ആൻ്റണി െക ഐ മകന 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ബീവി മാതാവ 78

2 പി എച് മഹമദ ബഷീർ ഭരതാവ 55

3 നീത ബഷീർ മകള 29

4 േനഹ ബഷീർ മകള 18

5 പി എ നജീബ സേഹാദരൻ 52
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പേരതനെറ മകള അജിതകമാരി ടി എ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-10-2021 -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:എച് 2-451/2022 22-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ സി എകസ, CC-11/1781 A

,  െചടിേവലികകത് വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് െസബീന േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2021 -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:എച് 2-939/2022 25-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ആർ പദീപകമാർ, ചങേനഴത് വീട

്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

ഭാര് മായ െക എസ  േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-11-2021  -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 പി െക വാസനി ഭാര് 74

2 ടി എ അജിതകമാരി മകള 54

3 ടി എ രാജീവ മകന 52

4 ടി എ സജീവ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസബീന േജാസഫ ഭാര് 64

2 േമരി രശി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മായ െക എസ ഭാര് 58

2 അർജൻ സി പി മകന 24
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നമര:എച് 2-967/2022 25-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക അബൾറസാഖ, പഞപാടത്

വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാതവായ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് സൗഫിയ േബാധിപിച അേപക  ബനെപട 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. 

 
നമര:എച് 2-11109/2022 20-01-2022
 
  െകാചി   താലകില   രാേമശ്രം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഒറിലിയൻ ബി  ഫിഗെരെഡാ,

വിലഗീൻസ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് െപെടാെനല ഫിഗെരെഡാ  േബാധിപിച അേപക   ബനെപട വിേലജ

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

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൗഫിയ ഭാര് 43

2 ഷാേരാൺ െസാക് മകന 19

3 പി ആർ മഹമദ ഖയിസ മകന 15

4 പി ആർ മഹമദ മസദി മകന 12

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െപേടാെനല ഫിഗെരെഡാ ഭാര് 75

2 റവ. സിസർ കളീറ സേഹാദരി 84

3 െബവലിൻ േജാസഫ ഫിഗെരേഡാ (മരണെപട സേഹാദരൻ
അബിലിേയാ ഫിഗെരേഡായെട മകൻ)

- 57

4 ഷീബ െഫർണാണസ  (മരണെപട സേഹാദരൻ അബിലിേയാ
ഫിഗെരേഡായെട മകൾ)

- 54

5 ജാസമിൻ ഡിേകാേത (മരണെപട സേഹാദരി ജഡിറ്
റിബേലായെട മകൾ)

- 53

6 െസറീന റിബേലാ  (മരണെപട സേഹാദരി ജഡിറ്
റിബേലായെട മകൾ)

- 47
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NOTICE

 
നമര:577/2022 17-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. െജ അഗസിൻ  CC-13/1027 B

െകായകാരപറമിൽ   കരേവലിപടി  െകാചി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാതവായ  ആവശ്ങൾക്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന

.െമയേജാ  െക .അഗസിൻ ,  CC-13/1027 Bെകായകാരപറമിൽ  കരേവലിപടി  െകാചി  ,  േബാധിപിച അേപക

േതാപംപടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021  -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:1236/2022 02-02-2022
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. ആർ. േവലായധൻ  CC-IV/762സ്പ

്ന  വീട  േനാർത്   െചറളായി  മടാേഞരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപാതവായ  ആവശ്ങൾക്

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മടാേഞരി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന

െക.വി.മേനാജകമാർ , CC-IV/762സ്പ വീട േനാർത്  െചറളായി മടാേഞരി , േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    22-10-1993  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസി അഗസിൻ ഭാര് 75

2 .െമയേജാ  െക .അഗസിൻ മകന 47

3 മാജി േഗാപകമാർ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.കാർത്ായനി ഭാര് 73

2 െക.വി. േമാഹൻ മകന 54

3 െക.വി. ബാബരാജ മകന 51

4 െക.വി.മേനാജകമാർ മകന 47

5 െക.വി. സ്പന  എന  സ്പന  േദവദാസ മകള 45
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നമര:14263/2021 03-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാർവതി രാമനാഥൻ  ലകി വീടിൽ.

പനിയിൽ  പറമ്  .  പാലസ  േറാഡ  ,  മടാേഞരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മടാേഞരി  വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ

െക.ജി.രാമനാഥൻ , ലകി വീടിൽ. പനിയിൽ പറമ് . പാലസ േറാഡ , മടാേഞരി , േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    10-08-2009  -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:924/2022 22-01-2022
 
  െകാചി  താലകില   ഏലങനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓ.എ.ആൻൂസ  ഓളിപറമ

്പിൽ  വീടിൽ  എളങനപഴ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപൻഷൻ  ആനകല്ങൾക്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലങനപഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അന  േമഴസി

പി.െജ.,  ഓളിപറമിൽ വീടിൽ എളങനപഴ ,  േബാധിപിച അേപക   ഏലങനപഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-12-2019  -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:178/2022 07-01-2022
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം. എസ , രാജലകി  CC-6/1871

ശാസാനഗർ മടാേഞരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   േപാസാഫിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാേഞരി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഹരിഹര സബഹണ്ൻ , CC-6/1871

ശാസാനഗർ മടാേഞരി , േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.ജി.രാമനാഥൻ ഭരതാവ 87

2 ആർ കഷകമാർ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അന  േമഴസി പി.െജ. ഭാര് 65

2 െജറാൾഡിൻ  ഒ. എ. മകള 34

3 േമരി ശിഖ മകള 32
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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:12545/2021 04-12-2021
 
  െകാചി   താലകില    നായരമലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േജാസഫീന  ൈസമൺ

ആഞാടപറമിൽ നായരമലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നായരമലം വിേലജില   പേരതയെട മകള സിമി , ആഞാടപറമിൽ നായരമലം ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021 -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 ഹരിഹര സബഹണ്ൻ മകന 64

2 െക.ആർ. ഗീത മകള 54

3 െക. തീർത ഗിരിനാഥൻ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ മകള 54

2 സിമി മകള 51

3 മിനി മകള 47
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:1383/2022 04-02-2022
 
 െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തളസി  പാണികശാലകൽ വീടിൽ,

എടവനകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  LBS ൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടവനകാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ൈകലാസൻ , പാണികശാലകൽ വീടിൽ, എടവനകാട , േബാധിപിച

അേപക   എടവനകാട  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:692/2022 18-01-2022
 
  െകാചി   താലകില   േഫാരടെകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹൈസനാർ  CC-3/59,

ഈരേവലി,  േഫാടെകാചി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േഫാരടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ മകന നൗഷാദ , CC-3/59, ഈരേവലി,

േഫാടെകാചി , േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-1974  -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 ൈകലാസൻ ഭരതാവ 81

2 െസൽവൻ മകന 49

3 അമത പൗതി 17

4 അമിത പൗതി 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഷരീഫ മകന 64

2 ലതീഫ മകന 62

3 അസ മകള 58

4 ഷംല മകള 55

5 മംതാസ മകള 55
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നമര:691/2022 18-01-2022
 
  െകാചി   താലകില   േഫാരടെകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ വിലിംഗടൺ

ഓടതകൽ  വീടിൽ മളവളപ്  െലയിൻ  േഫാർട്െകാചി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േഫാരടെകാചി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  മിനി

േജാസ.െക.െജ., ഓടതകൽ  വീടിൽ മളവളപ്  െലയിൻ  േഫാർട്െകാചി , േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി

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. 

 
നമര:994/2022 22-01-2022
 
  െകാചി   താലകില   രാേമശ്രം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.െക.  പതനാഭേമേനാൻ

കാരവളിൽ വീടിൽ, െകാചപളി േറാഡ, േതാപംപടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാധാകഷൻ. എം.പി., കാരവളിൽ

വീടിൽ, െകാചപളി േറാഡ, േതാപംപടി , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2018 -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:135/2022 07-01-2022
 
  െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമീൻ  പതൻൻവീടിൽ എസ .

6 െമഹബബ മകന 56

7 നൗഷാദ മകന 53

8 െനജമ മകെന ഭാര് 56

9 ഷൻജ പൗതൻ 35

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മിനി േജാസ.െക.െജ. ഭാര് 58

2 ഗിൽബർട്  േജാസഫ മകന 30

3 െമർവിൻ േജാസഫ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷൻ. എം.പി. മകന 53

2 പത.എം.പി മകള 56

3 ഗീത.എം.പി. മകള 57
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എൻ.െലയിൻ  കേടഭാഗം പളരതി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസബീന വി.ഐ , പതൻൻവീടിൽ എസ . എൻ.െലയിൻ

കേടഭാഗം പളരതി , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-12-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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 െസബീന വി.ഐ ഭാര് 38

2 അബൽ സമദ സേഹാദരൻ 60

3 നസീമ സേഹാദരി 58

4 സാലിഹ സേഹാദരി 56

5 ബഷറ സേഹാദരി 50

6 ഹാജറ സേഹാദരി 53

7 ദിയ െമഹർ മകള 10
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F®v2˛6668/2021. 2022 P\p-hcn 15.

2021 HIvtSm-_¿  19˛-mw  Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 41-˛¬ (hmeyw X ]m¿´v˛III)
I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ 8448, 8449 t]Pp-I-fn¬ {]kn-≤o-I-cn® ta¬ \º¿
]c-ky-Øn¬  A©v Ah-Im-in-I-fm-Wp-≈-Xv. F∂m¬ \mev Ah-Im-in-Isf Dƒs∏-´p-h-∂p-≈p.
Bb-Xn -\m¬ 4˛masØ Ah-Imin AP-bvIp -am¿, hn. F. aI≥ 53 hbkv F∂pw 5˛masØ
Ah-Imin Aºn-fn, hn. F. F∂pw XncpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
sIm®n. Xl-io¬Zm¿.
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