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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4 9145/21 02-11-2021
 
  േകാതമംഗലം  താലകില    കടവര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രവി  ഭാര്  ഓമന   രവി

പാറതാഴത്വടേകപനമറം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടവര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രവി പി.െക  , പാറതാഴത്, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021  -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രവി പി.െക ഭരതാവ 56

2 അനന രവി മകന 21

3 നന രവി മകന 19
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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:8557/21 12-10-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   പിണമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബസിൽ േപാൾ  നമീചൻകടി

,പിണിമന   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പിണമന വിേലജില   പേരതനെറ മകന എൽസി  പൗേലാസ, നമീചൻകടി , േബാധിപിച അേപക

പിണമന വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-2021  -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:A4 7989/21 29-10-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   പിണമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉതപ് മകൻ ഫാദർ പി.സി.േജകബ

 പളിേകകടി പിണിമന  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പിണമന വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിബി േജകബ , പളിേകകടി പിണിമന , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2014  -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 7449/21 27-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽസി  പൗേലാസ മാതാവ 69

2 സീനാേമാൾ എൻ.പി സേഹാദരി 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ  േജകബ ഭാര് 82

2 എൽബി ൈററസ മകള 54

3 േജാബി  േജകബ മകന 52

4 ജിബി  േജകബ മകന 50

5 െജബി  േജകബ മകന 48

30th November 2021Revenue Department14663
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  േകാതമംഗലം  താലകില    തകരിയര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   കര്ാേകാസ  മകൻ

പി.െക.േജാസഫ  പതകനത് , ആമല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകരിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിന േജാസഫ , പതകനത് ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2010 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ  േജാസഫ ഭാര് 72

2 വിന േജാസഫ മകന 46

3 ജിന േജാസഫ മകന 42
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