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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4  10902/21 13-12-2021
 
  േകാതമംഗലം  താലകില   കീരമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ മകൻ ബിജ

പരേമശ്രൻ  കടിലിൽ   വീട നാടകാണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീരമര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രജനി ബിജ , കടിലിൽ   വീട നാടകാണി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2021 -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:A4  9486/21 (A) 13-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േപാതാനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ൻ മകൻ  െക.ക

െ  കര്ൻ   കറിശകടിയിൽ  േപാതാനികാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാതാനികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള ൈഷനി

കര്ൻ , കറിശകടിയിൽ േപാതാനികാട , േബാധിപിച അേപക   േപാതാനികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മകൾ ൈഷബി േജായ14/05/1999 ലം    ഭാര് ലീലാമ18/09/2021 ലം  മരണെപടിടളതാണ.  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 രജനി ബിജ ഭാര് 42

2 അഭിനവ ബിജ മകന 16

3  അരവിന് ബിജ മകന 10

4 തങമ മാതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷനി കര്ൻ മകള 48

2 േഷർളി  കര്ൻ മകള 46

3 ഷീന മാതയ മകള 42

4 എൽേദാ േജകബ േജായ പൗതൻ 27

5  എലിസബത് ൈഷബി േജായ പൗതി 22
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നമര:A4 9486/21(B) 13-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േപാതാനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.െക കര്ൻ  ഭാര്

ലീലാമ  കര്ൻ   കറിശകടിയിൽ  േപാതാനികാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാതാനികാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈഷനി

കര്ൻ, കറിശകടിയിൽ േപാതാനികാട , േബാധിപിച അേപക   േപാതാനികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മകൾ ൈഷബി േജായ 14/05/1999 ലം ,   ഭർതാവ  െക.െക. കര്ൻ 18/03/2020 ലം  മരണെപടിടളതാണ.

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 ൈഷനി കര്ൻ മകള 48

2 േഷർളി  കര്ൻ മകള 46

3 ഷീന മാതയ മകള 42

4 എൽേദാ േജകബ േജായ പൗതൻ 27

5 എലിസബത് ൈഷബി േജായ പൗതി 22
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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4  8858/21 14-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   പലാരിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മസഫ മകൻ ൈമതീൻ   വി.എ

ം   വാലടിപതൻപര ( പനകൽ പതൻപര )പലാരിമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലാരിമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി മിസറിയ

, ഈറകൽ പലാരിമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   പലാരിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതനം

നിസനതിയമായി മരണെപടിടളതം മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലാതതമാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികറ

റ 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:A4  5415/21 03-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാടപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ മകൻ നാരായണൻ

വി.വി  േവങേശരി  േകാടപടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസമ നാരായണൻ, േവങേശരി 

േകാടപടി ,  േബാധിപിച അേപക   േകാടപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപില   ൈമനര

   താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  4  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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിസറിയ സേഹാദരി 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസമ നാരായണൻ ഭാര് 61

2 പിമിത നാരായണൻ മകള 36

3 ദീപ നാരായണൻ മകള 33

4 ദിവ് പവീൺ മകെന ഭാര് 36

5 അനഘ പവീൺ പൗതി 10

21st December 2021Revenue Department17549
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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4 8975/21 16-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േപാതാനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി മകൻ വർകി വർകി

 ചളാപിളിൽ േപാതാനികാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാതാനികാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനം വർകി , ചളാപിളിൽ 

േപാതാനികാട , േബാധിപിച അേപക   േപാതാനികാട 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. 

 
നമര:A4 8856/21 25-10-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   തകാരിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ ഭാര് കമല ദാസ പി.പി

താണികമാലി നാഗേഞരി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാരിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിൽ രാജൻ , താണികമാലി 

നാഗേഞരി , േബാധിപിച അേപക   തകാരിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ മമിനാെല

മരണെപടിടളതാണ . 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:A4  9074/21 29-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനം വർകി ഭാര് 74

2 ജില മകള 48

3  ജിജ വർഗീസ മകന 45

4  ജിന വർഗീസ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ കമാരൻ ഭരതാവ 70

2 അനിൽ രാജൻ മകന 41
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 േകാതമംഗലം താലകില   തകാരിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ മകൻ േതാമസ  പി.റി

 പതപറമിൽ  വീട  െനലികഴി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാരിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി േതാമസ , പതപറമിൽ  വീട  

െനലികഴി , േബാധിപിച അേപക   തകാരിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021 -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:A4  8976/21 25-10-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േപാതാനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െബനി ഭാര് റിറി േപാൾ

 എടപാട് േപാതാനികാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാതാനികാട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െബനി വറഗീസ , എടപാട് 

േപാതാനികാട , േബാധിപിച അേപക   േപാതാനികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021 -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:A4  8931/21 25-10-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കടമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ വർകി മകൻ േപാൾ  പി

 ചാേകാ  പറകടിയിൽ പിറകനം   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന സൻജ  േപാൾ  , പറകടിയിൽ 

പിറകനം  , േബാധിപിച അേപക   കടമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-06-2020 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി േതാമസ ഭാര് 64

2 ബിേനാദ േതാമസ മകന 43

3 ബിൻസി േതാമസ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െബനി വറഗീസ ഭരതാവ 59

2 റിച ബി വറഗീസ മകന 32

3 റിയ  സസൺ മകള 30
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നമര:A4  8859/21 25-10-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   തകാരിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ മകൻ സി. എൻ .

വാസേദവൻ  െചറവളിപടി ആയപാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാരിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിജയൻ സി.വി , െചറവളിപടി 

ആയപാറ , േബാധിപിച അേപക   തകാരിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് മമിനാെല

മരണെപടിടളതാണ . 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:A4   2436/20 27-10-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ മകൻ ബാബ  പി

േജാസ  െപരമിളിചിറ കരിങഴ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാറാകടി , െപരമിളിചിറ കരിങഴ

, േബാധിപിച അേപക   േകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2010 -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 ചിനമ േപാൾ ഭാര് 69

2 സൻജ  േപാൾ മകന 40

3 മൻജ േപാൾ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മലിക സി.വി മകള 63

2 വിജയൻ  സി.വി മകന 57

3 ഷീല സി.വി മകള 54

4 സശീല സി.വി മകള 53

5 സാബ സി.വി മകന 51

6 ബാബ സി.വി മകന 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറാകടി   െപരമിളിചിറ ഭാര് 59

2 േജാസഫ  െപരമിളിചിറ മകന 29

3 എലിസബത്  െപരമിളിചിറ മകള 28
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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4 8374/21 12-10-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കീരംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പൗേലാസ മകൻ  ഷാജ േപാൾ

കുങൽ ഊഞാപാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീരംപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിജി ചാേകാ , കുങൽ ഊഞാപാറ

, േബാധിപിച അേപക   കീരംപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2019 -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:A4  9771/21 10-10-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   ഇരമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചമഹമദ  മകൻ  എം

.െക. േമായത  മശാരികടി െനലികഴി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരമൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ എം. എം , മശാരികടി െനലികഴ

ി , േബാധിപിച അേപക   ഇരമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ  മമിനാെല

മരണെപടിടളതാണ . 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 ജിജി ചാേകാ ഭാര് 60

2 മരിയ ഷാജ മകള 32

3 േപാൾ എസ  കുങൽ മകന 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐഷ ഭാര് 55

2 അജാസ മകന 37

3 ഹസീന  സകീർ മകള 34

4 ഖദീജ  അലസ മകള 31

5 മഹമദ   എം.എം മകന 39
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നമര:A4  9509/21 15-11-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   തകാരിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ നായർ മകൻ

രാധാകഷണൻ . െക.സി  കാരിയാനികൽ തങളം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാരിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപ. െക..സി ,

കാരിയാനികൽ തങളം , േബാധിപിച അേപക   തകാരിയർ 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:A4 10116/21 10-11-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ാേകാസ  മകൻ ബിന

ു കര്ാേകാസ  പാടപാറയിൽ കരർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപ ബിന , പാടപാറയിൽ കരർ ,

േബാധിപിച അേപക   േകാതമംഗലം 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:A4    9773/21 15-11-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കടമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അയപൻ മകൻ പതനാഭൻ പി.എ

 പടതപാറ  വീട െനലിമറം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാവിതി പതനാഭൻ , പടതപാറ  വീട 

െനലിമറം , േബാധിപിച അേപക   കടമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ   മമിനാെല

മരണെപടിടളതാണ . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപ. െക..സി ഭാര് 44

2 േരഷമ രാധാകഷണൻ മകള 22

3 േഗാപിക  െക.ആർ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപ ബിന ഭാര് 40

2 ആൽബിൻ ബിന മകന 17

3  ആൻഡിയ േമരി ബിന മകള 10
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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 സാവിതി പതനാഭൻ ഭാര് 60

2 അരൺ പതനാഭൻ മകന 31
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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4  9975/21 15-11-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻ മകൻ  ശശികമാർ

പി.െക  പതൻപരയിൽ കരർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി എസ   പതൻപരയിൽ  @

ജാനകി ശശികമാർ , പതൻപരയിൽ കരർ , േബാധിപിച അേപക   േകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2014 -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:A4   9829/21 15-11-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   പലാരിമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ മകൻ  സാമവ

ൽ േതാമസ  ഇടവിളായിൽഅടിവാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലാരിമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജേണാ സാമവൽ , ഇടവിളായിൽ

അടിവാട , േബാധിപിച അേപക   പലാരിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-05-2021 -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:A4   9320/21 02-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കടമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി മകൻ െസബിൻ േബബി

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി എസ   പതൻപരയിൽ  @  ജാനകി ശശികമാർ ഭാര് 72

2 െസജി പതൻപരയിൽ @ െസജി  പി  അലകസാണർ മകള 38

3  െസസി  പതൻപരയിൽ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമിണി സാമവൽ ഭാര് 71

2  െജറ  സാമവൽ മകള 43

3 ജേണാ സാമവൽ മകന 38
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കളിയികൽ വീട േവലിേയൽചാൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി േസഹ േബബി , കളിയികൽ വീട 

േവലിേയൽചാൽ, േബാധിപിച അേപക   കടമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതനം നിസനതിയമായി

മരണെപടിടളതാണ . 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:A4   9320/21 16-11-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കടമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖാദിർ  മകൻ  സി.െക .

ഹൈസനാർ  ചാതനാട് െനലിമറം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ  ഹൈസനാർ , ചാതനാട് 

െനലിമറം , േബാധിപിച അേപക   കടമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -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:A4   9320/21 16-11-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കടമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഖാദിർ  മകൻ  സി.െക .

ഹൈസനാർ  ചാതനാട് െനലിമറം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ  ഹൈസനാർ , ചാതനാട് 

െനലിമറം , േബാധിപിച അേപക   കടമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി  െക.വി പിതാവ 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ  ഹൈസനാർ ഭാര് 54

2 ബിസമി  സി.എച് മകള 34

3  ജാസമി സി.എച് മകള 32

4 സറമി സി.എച് മകള 29
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ  ഹൈസനാർ ഭാര് 54

2 ബിസമി  സി.എച് മകള 34

3  ജാസമി സി.എച് മകള 32

4 സറമി സി.എച് മകള 29

21st December 2021Revenue Department17559
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4  11229/21 16-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േനര്മംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ മകൻ

കഷണൻകടി  പാലേമാേളൽ േനര്മംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനര്മംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രവി പി.െക , പാലേമാേളൽ 

േനര്മംഗലം , േബാധിപിച അേപക   േനര്മംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ മമിനാെല

മരണെപടിടളതാണ . 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:A4  11485/21 16-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   ഇരമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ മകൻ സി.പി

പരേമശ്രൻ നായർ  െതാടിപാട് വീട െചറവടർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരമൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമകടി  അമ

മ, െതാടിപാട് വീട െചറവടർ  , േബാധിപിച അേപക   ഇരമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വി

ചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാവ മമിനാെല മരണെപടിടളതാണ . 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 അംബിക ഭാര് 67

2 രവി പി.െക മകന 41

3 രഘ പി.െക മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമകടി  അമ ഭാര് 73

2 ഉഷ ഷാജി മകള 53

3  പദീപ കമാർ മകന 49
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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4   9772/21 15-11-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കടമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയകടി ഭാര് ഗേളാറിസ  മാതയ

കണതിൽ ,ഉരളൻതണി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമഴ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ മാതയകടി  എം  കണതിൽ , കണതിൽ

,ഉരളൻതണി , േബാധിപിച അേപക   കടമഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-01-2021 -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. 

 
നമര:A4  9323/21 18-11-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണൻ  കഞി മകൻ

കരണാകരൻ  നായർ  മാണിക്ം വീട കരർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഇനിര.െക.നായർ , മാണിക്ം വീട കരർ , േബാധിപിച അേപക   േകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-09-2021 -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 മാതയകടി  എം  കണതിൽ ഭരതാവ 68

2 നിഷ. െക. മാതയ മകള 42

3 ആശ .െക..മാതയ മകള 38

4 േടാണി .െക.മാതയ മകള 29

5 വർഷ.െക.മാതയ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര.െക.നായർ ഭാര് 75

2 മഞഷ  നായർ മകള 52

3 മനകഷണ നായർ മകന 40
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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4  10126/21 27-11-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   വാരെപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ നായർ  മകൻ  എ.ജി

. െചലപൻ  നായർ  അറയകടി ഇഞർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വാരെപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഭദ െചലപൻ , അറയകടി ഇഞർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2021 -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. 

 
നമര:A4 10124/21 23-11-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   ഇരമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ മകൻ േജാഷി.എം

.െക. േമാളംപറത് െചറവടർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരമൂര വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ വിലാസിനി കമാരൻ , േമാളംപറത് 

െചറവടർ , േബാധിപിച അേപക   ഇരമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട

ടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതനം നിസനതിയമായി

മരണെപടിടളതാണ  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 െചലപൻ ഭാര് 75

2 സിന എ.സി മകള 49

3 ഷീല  സനിൽകമാർ മകള 44

4 സൗമ്  മരളി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി കമാരൻ മാതാവ 68
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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
No: A4 11134/21 15-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Molly Ouseph Vettickal House Keeramapara, Keeramba

ra Village, Kothamangalam Taluk of Ernakulam District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before Various purposes in respect of the legal  heirs of late Ouseph V.K, S/o Paily  Vettickal House Keeramapara who

expired on 08-11-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the

legal heirs of the said late Ouseph V.K, S/o Paily . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this

to the applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said

members for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in

person before the Tahasildar , Kothamangalam within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala

Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
നമര:A4 11230/21 15-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമൻ നായർ മകൻ പി.ആർ

. രാമചനൻ നായർ  പണാരതംകടിയിൽ േകാതമംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള സര് ചനൻ ,

പണാരതംകടിയിൽ േകാതമംഗലം , േബാധിപിച അേപക   േകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-11-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാവ ജീവിചിരിപിലാതതാണ. 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. 

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Molly Ouseph Wife 65

2 Simi Joseph Son 47

3 Sindhu Joseph Daughter 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസീത ചനൻ ഭാര് 55

2 ആര് ചനൻ മകള 29

3 സര് ചനൻ മകള 28
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നമര:A4 11227/21 15-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   പിണമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷിബ സകമാരൻ  മകൻ  വിഷണ

ു ഷിബ  ചാലകാട് പിണിമന   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിണമന വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ ഷിബ സകമാരൻ , ചാലകാട് പിണിമന

, േബാധിപിച അേപക   പിണമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-07-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതനം നിസനതിയമായി

മരണെപടിടളതാണ . 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:A4  11293/21 15-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   തകരിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി ഭാര്  ചിനമ െക.എ

മരങാട്  വീട പാനിപ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകരിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാർജ  മാതയ , മരങാട്  വീട പാനിപ , േബാധിപിച

അേപക   തകരിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ  മമിനാെല മരണെപടിടളതാണ 

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 ഷിജി ഷിബ മാതാവ 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ  മാതയ മകന 42
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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4  1139/21 17-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േപാതാനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി ഇടിയവിര മകൻ

മാതയ. എം.വി. മണകൽ േപാതാനികാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാതാനികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന േപാൾ മാതയ , മണകൽ 

േപാതാനികാട , േബാധിപിച അേപക   േപാതാനികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2010 -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:A4  1111/21 17-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാടപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി മകൻ  േജാസഫ.പി.വി

. പളികകേനൽ  വീട േകാടപടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െസലിൻ  േജാസഫ , പളികകേനൽ

വീട േകാടപടി , േബാധിപിച അേപക   േകാടപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2018 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ മാതയ ഭാര് 85

2  േജാർജ മാതയ മകന 65

3 േപാൾ മാതയ മകന 60

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െസലിൻ  േജാസഫ ഭാര് 71

2 േജാളി േജാസഫ മകന 50

3 ദിലീപ േജാസഫ മകന 46

4 മഞ േജാസഫ മകന 43

5 േജാസ പി.െജ മകന 41
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