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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2-9418/2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   പളിപറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകളകടി ആർ െക,  രാമാടി വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള

ൈലസ ആർ െക  േബാധിപിച അേപക   പളിപറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2020 -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 2-9606/2021 13-10-2021
 
 െകാചി  താലകില രാേമശ്രം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജാസ എൻ സി,  െനടങൽ വീടിൽ

എനയാളെട അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്

മിനി  േജാസ േബാധിപിച  അേപക   രാേമശ്രം  വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 11-06-2021 -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 2-10362/2021 23-10-2021
 
  െകാചി  താലകില പളരതി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി  വി  േജാസി,   പളികൽ വീടിൽ

എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്

ഡാഫനി േജാസി  േബാധിപിച അേപക  പളരതി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലസ ആർ െക മകള 55

2 ലാലി ആർ െക മകള 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി േജാസ ഭാര് 51

2 കിസി എൻ െജ മകന 28

3 േറാകസൺ എൻ െജ മകന 26

4 െറകസൺ എൻ െജ മകന 26
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റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-03-2021 -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. 

 
നമര:എച് 2-10364/2021 23-10-2021
 
 െകാചി താലകില പളരതി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഇ എം േജാസഫ,  ഈരേവലി വീടിൽ

എനയാളെട അവകാശികൾക് RTO -യിൽ ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്

െപടീഷ് േജാസഫ േ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 2-10253/2021 23-10-2021
 
 െകാചി താലകില ഇടെകാചി വിേലജില താമസിചവരെവഅനരിചേപായ വർഗീസഎ ൻ സി,  െനലിേശരി വീടിൽ

നയാളെട  വകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് ബീന

വർഗീസ  േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021 -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 2-10341/2021 23-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡാഫനി േജാസി ഭാര് 68

2 ഇമൽഡാ േജാസി മകള 42

3 ഇേസാൾഡ േജാസി മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപടീഷ് േജാസഫ ഭാര് 62

2 േമരി ൈഷനി േസാണി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന വർഗീസ ഭാര് 55

2 സേനഹ വർഗീസ മകള 25
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 െകാചി  താലകില േതാപംപടി  വിേലജില താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ രകമിണി മാധവൻ, സി സി 9/989 എ

വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട

മകന പകാശ  േബാധിപിച അേപക   േതാപംപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2018 -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 ലീല മകള 64

2 േഗാപാലകഷൻ മകന 59

3 േഗാപി മകന 53

4 പകാശ മകന 51

5 ജയനി മകള 48
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2 -9866/ 2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ ൈസസ  െനടംപറമിൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാസഫ െജഫിൻ ൈസസ , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം 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. 

 
നമര:എച് 2 -9806/ 2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽസി െസബാസ്ൻ  അരണാടകര

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതയെട മകള െജൻസി , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ

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

04-2021  -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:എച് 2 -9803/ 2021 23-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസഫ െജഫിൻ ൈസസ മകന 39

2 േമരിമാഗറ് ൈസസ ഭാര് 63

3 ടീസ െസഫി ൈസസ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസബാസ്ൻ എ വി ഭരതാവ 73

2 െജൻസൺ എ എസ മകന 49

3 നികസൺ എ എസ മകന 51

4 െജൻസി എ എസ മകള 46

23th November 2021Revenue Department13467
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This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അരവിനാകൻ  പളികൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-2021 -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 -9804/ 2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സന്ാവ േജാൺ  സി സി -26/342

എ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

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

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2021  -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 -9805/ 2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വസനകമാർ ൈപ  െക  ശീകപ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന പശാന് വസന് ൈപ , , േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രമാേദവി ഭാര് 59

2 മീര പി എ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി ഭാര് 62

2 െജനീഷ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കസതരി ൈബ പി പി ഭാര് 74

2 പശാന് വസന് ൈപ മകന 47

3 േഗാവിന വസന്  ൈപ മകന 50
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നമര:എച് 2 -9992/ 2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാരടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചകാലകൽ േജാസഫ വിൽസ

ൺ   ചകാലകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്,  ഇൻഷറൻസ  ഓഫീസ  എനിവിടങളിൽ

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േഫാരടെകാചി  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്

െകാചേതസ് വിൽസൺ , ,  േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -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 -9996/ 2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാരടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എ സേരനബാബ  േഗാകല

ം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േഫാരടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാവിതി സേരനബാബ , , േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി വിേലജ

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

04-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 2 -9997/ 2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാരടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ ബാലകഷണൻ  CC-X/518

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േഫാരടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത വി എം , , േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െകാചേതസ് വിൽസൺ ഭാര് 50

2 എബിൻ വിൽസൺ മകന 24

3 ആൻഷ് വിൽസൺ മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി സേരനബാബ ഭാര് 75
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നമര:എച് 2 -9720/ 2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാരടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേനാജകമാർ പി  CC-10/743

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   ബാങിൽ     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

േഫാരടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ േശാഭ , , േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2016 -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 -9723/ 2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാരടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലയണൽ േജാസ  CC-X/1336

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േഫാരടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മദല എസ മാനവൽ , , േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത വി എം ഭാര് 53

2 സിനലത മകള 31

3 നീത ബി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ മാതാവ 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മദല എസ മാനവൽ ഭാര് 31

2 േറാസലിൻ ലയണൽ മകള 03
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നമര:എച് 2 -9923/ 2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   എളങനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സി േജാസഫ  പറപളിൽ വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എളങനപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാഫി േജാസഫ പി , , േബാധിപിച അേപക   എളങനപഴ വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021 -

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 2 -9757/ 2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   പതൈവപ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻ്റണി പി എകസ  പണാര

പറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പതൈവപ്  വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ േജാസഫ പി എകസ , , േബാധിപിച അേപക

പതൈവപ്   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2017  -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:എച് 2 -9767/ 2021 / െക ഡിസ 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ  സി െക  െചറപളിതറ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷറിൻ േജാസഫ പി മകള 50

2 ഷാഫി േജാസഫ പി മകന 46

3 ഷാല  േജാസഫ പി മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ േസവ്ർ മാതാവ 75

2 േജാസഫ പി എകസ സേഹാദരൻ 51

3 എലിസബത് പി എകസ സേഹാദരി 50

23th November 2021Revenue Department13471
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വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആശിത  നിയമനതിന    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എടവനകാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന കണൻ സി ബി , , േബാധിപിച അേപക   എടവനകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-10-2012  -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 -9783/ 2021 23-10-2021
 
  െകാചി   താലകില   കമളങി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആൻ്റണി   അഴീകൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമളങി

വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഫാൻസിസ േസാജൻ , , േബാധിപിച അേപക കമളങി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-07-2021  -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 -10086/ 2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ബാലസബഹണ്ം  CC-12/141 A

വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

േതാപംപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഭഗവതി അമാൾ , , േബാധിപിച അേപക   േതാപംപടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-03-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മണി ഭാര് 65

2 സമിത സി ബി മകള 40

3 കണൻ സി ബി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസി ഭാര് 67

2 േസാണി േജാൺസൺ മകള 42

3 ഫാൻസിസ േസാജൻ മകന 41

4 േതസ് േസാബി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എച്2 -10228/ 2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിൽകമാർ െക െക  CC-6/1965 വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടാേഞരി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരിത സനിൽ , , േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-04-2021  -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 -10250/ 2021 23-10-2021
 
  െകാചി   താലകില   ഇടെകാചി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജൻ പി  വി   പനകാടതറ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബി  എസ  എൻ  എൽ  ഓഫീസിൽ   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന ഷാജൻ , , േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-05-2021  -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 -9924/ 2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില  എളങനപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീലകണൻ  തേറപറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഫിഷറീസ  വകപിൽ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    എളങനപഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാബ  റി എൻ , , േബാധിപിച അേപക   എളങനപഴ

1 ഭഗവതി അമാൾ ഭാര് 78

2 ധനലക്മി മകള 57

3 പകാശകമാർ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരിത സനിൽ ഭാര് 45

2 െക ആനന് സനിൽ മകന 21

3 അമത സനിൽ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന സാജൻ ഭാര് 44

2 നന പി ഷാജൻ മകള 22

3 വന പി  എസ മകള 20

4 സമതി േവലായധൻ മാതാവ 72
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-04-1996  -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 -7927/ 2021 26-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹമീദ െക എം  കാകാൻതറ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ബീവി  പി  എ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021  -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 -9971/ 2021 23-10-2021
 
  െകാചി  താലകില   ഞാറകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തിവികമൻ  കണിയാത് വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശിക്   ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഞാറകല

വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിതാര വികം , , േബാധിപിച അേപക   ഞാറകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2021  -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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമതി ഭാര് 80

2 േറാഷനി മകള 60

3 സാബ റി എൻ മകന 57

4 േപഷി റി എൻ മകന 53

5 ശീേരഷ റി എൻ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീവി പി എ ഭാര് 52

2 സജ മി ഹാരിസ മകള 33

3 സസന മകള 34

4 സഫന മകള 29

5 നിസാർ സേഹാദരൻ 50

6 നാസർ സേഹാദരൻ 54

7 ബഷീർ സേഹാദരൻ 51
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െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിതാര വികം മകള 29
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച്2-11098/2021 12-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  കടികാട് വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക പി െബനഡിക്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരാകന  ആവശ്തിന അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ

മകന െജറി െബനഡിക് േബാധിപിച അേപക  ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 20-08-2013-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:എച്2-10644/2021 10-11-2021
 
  െകാചി   താലകില  േതാപംപടി  വിേലജില കടികാട വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െജ ടീസ

എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതയെട മകന

െജറി െബനഡിക് േബാധിപിച അേപക ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-01-2021-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 മിനിേമാൾ േതാമസ ഷാജ പളിപറമ് മകള 57

2 െജറി െബനഡിക് മകന 54

3 സജീവ െബനഡിക് മകന 53

4 േജാസ പകാശ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനിേമാൾ േതാമസ ഷാജ പളിപറമ് മകള 57

2 െജറി െബനഡിക് മകന 54

3 സജീവ െബനഡിക് മകന 53

4 േജാസ പകാശ മകന 48
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2 -9464/ 2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിലി ഡിസസ  ൈഹലി ബിൽഡിoങ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഇടെകാചി വിേലജില   പേരതയെട മകള േമരി െഹഡ ലിൻ സീഫൻ റിെബേരാ , , േബാധിപിച അേപക   ഇടെകാചി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-11-2020  -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. 

 
നമര:എച് 2- 10613/ 2021 26-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   േഫാരടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായ വർഗീസ  കിഴേകടത്

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശിക്   ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി

േഫാരടെകാചി വിേലജില   പേരതനെറ മകള നിഷ േജായി ,  ,  േബാധിപിച അേപക   േഫാരടെകാചി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

10-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച് 2 -7113/ 2021 26-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ബി ഹാരിസ  CC-14/1750 വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആബിത , , േബാധിപിച അേപക   േതാപംപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി െഹഡ ലിൻ സീഫൻ റിേബേരാ മകള 52

2 ആൻ്റണി െഹകസിൻ ഡിസസ മകന 58

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ േജായി മകള 38

23th November 2021Revenue Department13477
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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 -10178/ 2021 26-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   എടവകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതനാഭൻ െക െക  കണൻ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടവകാട

വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജൻ െക പി , , േബാധിപിച അേപക   എടവകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2015  -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആബിത ഭാര് 60

2 നസമീൻ മകള 43

3 നസറിൻ മകള 40

4 നിസാം മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബാബ െക പി മകന 65

2 രാജൻ െക പി മകന 62

3 വിജയൻ െക പി മകന 59

4 ശിവദാസ െക പി മകന 57

5 രാധ മകള 52

6 ഷിബ െക പി മകന 50

7 അനിൽകമാർ െക പി മകന 48
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Ernakulam District

 
Kochi Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എച് 2-10851/2021 28-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   േതാപംപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നഫീസ റഹമാൻ  നാദിറ മൻസിൽ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െകാചി േകാർപേറഷന ഓഫീസിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതാപംപടി വിേലജില   പേരതയെട മകന അബൾ ജലീൽ   േബാധിപിച അേപക

േതാപംപടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2002  -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:എച്2-9605/2021 12-10-2021
 
  െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി കതീന  കരിശിങൽ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ഔേദ്ാഗിക   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതയെട മകള ലീമ േജാൺ   േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ

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

03-2019  -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:എച്2-9663/2021 26-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബദൾ  ജലീൽ  ടി എ മകന 70

2 അബദൾ ഷഹീദ ടി എ മകന 67

3 അസറ ടി എ മകള 66

4 ൈസബനിസ  സിറാജദീൻ മകള 64

5 ൈഫറസ സിയാവദീൻ മകള 60

6 കദീജ റഷീദ മകള 59

7 നദീറ ൈഹേദാസ മകള 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീമ േജാൺ മകള 43
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 െകാചി  താലകില   എടവനകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമ ആലീസ,  ചക്ാമറി വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

എടവനകാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈസമൺ ജലിയസ െഹയിൽ  േബാധിപിച അേപക   എടവനകാട വിേലജ

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

06-2020  -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:എച്2-10384/2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   നായരമലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലില എം വി,  പളതപടി  വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നായരമലം

വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വിജയൻ േബാധിപിച അേപക   നായരമലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021  -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. 

 
നമര:എച്2-10480/2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവൻ സി െക,  കണിയാത്  വീടിൽ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വനാകി  േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസമൺ ജലിയസ െഹയിൽ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയൻ പി െക ഭരതാവ 69

2 രാഖി പി വി മകള 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വനാകി ഭാര് 54

2 സേനാഷ െക മകന 31
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നമര:എച്2-10251/2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   ഇടെകാചി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ വി െക,  െതാണറകണിയി

ൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഇടെകാചി  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശഭ െക എസ  േബാ ധിപിച അേപക   ഇടെകാചി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2009 -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:എച്2-10185/2021 23-10-2021
 
  െകാചി   താലകില   രാേമശ്രം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനിരാജ  േഫാർണാണസ

കടവിപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ     ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം വിേലജില   പേരതയെട മകള േഷർളി െബനി  േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എച്2-10125/2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   രാേമശ്രം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ആർ തങം  കരേവലിപറമിൽ വീടി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ    ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   രാേമശ്രം

വിേലജില   പേരതയെട മകന െക ബി രാമചനൻ   േബാധിപിച അേപക   രാേമശ്രം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    23-12-2018  -ല

3 സംഗീത െക മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശഭ െക എസ ഭാര് 56

2 ശീനിഷ  റി എസ മകന 37

3 ശീല അഭിലാഷ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഷർളി െബനി മകള 57

2 ൈഷനി   ( പേരതനായ മകൻ േജാൺ െകനഡി
െഫർണാേഡായെട ഭാര് )

മകെന ഭാര് 54

3 സാമവൽ െക  ( പേരതനായ മകൻ േജാൺ െകനഡി
െഫർണാേഡായെട മകൻ )
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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:എച്2-10158/2021 23-10-2021
 
 െകാചി  താലകില   കമളങി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ എം േജാസി  അഴീകൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കമലങി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  െഹലൻ േജാസി  േബാധിപിച അേപക   കമലങി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ബി ജയരാജൻ മകന 68

2 െക ബി രാമചനൻ മകന 60

3 െക ബി രാധാകഷണൻ മകന 58

4 െക ബി ശീേദവി മകള 56

5 െക ബി േശാഭ മകള 54

6 െക ബി ജയശീ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഹലൻ േജാസി ഭാര് 54

2 നീരജ േജാസി മകന 31

3 ഫിേലാമിന െസഫി മകള 34

13482 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:എച് 2 -10576/ 2021 02-11-2021
 
 െകാചി  താലകില   മടാേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി സനരം , സി െക ലീല  സി സി

-8/2094  വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

മടാേഞരി വിേലജില   പേരതരെട  മകന െക എസ മംഗൾ , , േബാധിപിച അേപക   മടാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം

27-05-2003 ,  21-07-2021  എനീ തീയതികളിൽ  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ധനൻ െക എസ മകന 63

2 െക എസ ശ്ാം മകന 67

3 െക എസ നവ് മകള 64

4 െക എസ മംഗൾ മകന 62

5 ബിജന ൈഷൻ (പേരതനായ മകൻ ൈഷൻ െക എസ -െൻറ
ഭാര് )

മകെന ഭാര് 50

6 അർചന ൈഷൻ  (പേരതനായ മകൻ ൈഷൻ െക എസ -
െൻറ മകൾ )

പൗതി 26

7 നനന ൈഷൻ  (പേരതനായ മകൻ ൈഷൻ െക എസ -െൻറ
മകൾ )
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