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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-7189/2021 03-08-2021
 
  േകാതമംഗലം  താലകില   ഇരമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ നായർ മകൻ പി

എസ നാരായണൻ നായർ  എരമൂർ കര പാറയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരമൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലജ പി െക

, എരമൂർ കര പാറയത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇരമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വ

ിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  ടിയാന   17-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-7448/2021 02-09-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കടമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐപ് വർകി മകൻ എം ഐ

വർകിചൻ   കവളങാട  കര  മഠതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പൗളി വർകിചൻ ,

കവളങാട കര മഠതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടമംഗലം 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 അവകാ

ശ 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:എ4-7682/2021 14-09-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ മകൻ രാജ ക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ പി െക ഭാര് 56

2 നിഖില എൻ നായർ മകള 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പൗളി വർകിചൻ ഭാര് 53

2 േടാണി വർകിചൻ മകന 29

3 േറാണി വർകിചൻ മകന 26
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െ  എൻ  കറകടം  കര  ൈകനിെതാടി  പതൻപര  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമാരി രാജ ,

കറകടം കര ൈകനിെതാടി പതൻപര വീട , േബാധിപിച അേപക   േകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി അമ 92

2 കമാരി രാജ ഭാര് 55

3 രഞിത് സി ആർ മകന 31

4 രഞിത രാജ മകള 21
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