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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-6847/2021 25-08-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   പലാരിമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻ മകൾ ഭാരതി െക

െക   മടിയർ  കരയിൽ  െകാലമകേളൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട മകന സേനാജ െക പി ,  െകാലമകേളൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ പതനാഭൻ 37

വർഷങൾക് മൻപ കടംബെത ഉേപഷിച് േപായിടളതാണ  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-7350/2021 31-08-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   പിണിമന വിേലജില പിണിമനകരയിൽ മാനികാട് വീടിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 എം എൻ മാധവൻ നായർ മകൻ എം രാമചനൻ നായർ     എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിണിമന വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീകാന് ആർ ,

പിണിമന കരയിൽ മാനികാട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പിണമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-09-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകൾ േനെരെത മരണെപടേപായിടളതാണ   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാജ െക പി മകന 41

2 സനീഷ െക പി മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകാന് ആർ മകന 42

2 ശീനാഥ ആർ മകന 39

3 വർഷ ശീജിത് (മരണെപട മകൻ
ശീജിതിെന ഭാര്

മകെന ഭാര് 42

4 ദർശൻ (ടി മകൻ ) പൗതൻ 14

19th October 2021Revenue Department8495
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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-6011/2021 22-07-2021
 
  േകാതമംഗലം  താലകില   േകാതമംഗലം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ  േവലായധൻ മകൻ

േഗാപാലൻ വി വി  വാഴപിളിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജൻ വി ജി  േബാധിപിച അേപക

േകാതമംഗലം 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-6970/ 2021 24-08-2021
 
  േകാതമംഗലം താലകില   തകാരിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞണി മകൻ പി  െക

ഉണികഷൻ  ആയകാട കരയിൽ പണാരവളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാരിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിതിൻ പി യ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-12-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രകമിണി േഗാപാലൻ ഭാര് 69

2 സതി ശിവൻ മകള 50

3 രാജൻ വി ജി മകന 48

4 ജയശീ രാേജഷ (മരണെപട മകൻ
രാേജഷിൻെറ ഭാര് )

മകെന ഭാര് 34

5 അഭിനവ രാേജഷ  (മരണെപട മകൻ
രാേജഷിൻെറ മകൻ)

പൗതൻ 11

6 ആദി രാേജഷ  (മരണെപട മകൻ
രാേജഷിെന  മകൻ)

പൗതൻ 8

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജി ഉണികഷൻ ഭാര് 54

2 ജിതിൻ പി യ മകന 33
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:എ4-7155/2021 31-08-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   പിണിമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െക കടപൻ ഭാര് അമിണ

ി  കടപൻ,േകാമാറ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിണിമന വിേലജില   പേരതയെട മകള മിന െക െക േബാധിപിച അേപക

പിണിമന  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ െക െക കടപൻ 5-5-2018-ൽ മരണെപട.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ4-6305/2021 09-08-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കടമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ മകൻ തങപൻ െക

എൻ,  മാമലകണം  കരയിൽ  കപിലാംമടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാനകി തങപൻ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ മേന മരണെപട. അതനസരിച

് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

3 നിതിൻ പി യ മകന 31

4 നിവ് പി യ മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിമി െക െക മകള 56

2 മിനി െക െക മകള 51

3 മിന െക െക മകള 49

4 നിഷ െക െക' മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി ഭാര് 76

2 ബാലചനൻ മകന 60

3 േഷർളി മകള 58

4 രാജീവ മകന 56

5 അനിത മകള 54
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