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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4 8421/21 08-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാടപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീറർ ഭാര് ലീല പീറർ  മാലിയിൽ

,േകാടപടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േകാടപടി വിേലജില   പേരതയെട മകള േജാളി േകാശി , കറർ മണകാട , േബാധിപിച അേപക

േകാടപടി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മകൻ ജിേജായ പീറർ 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   1034/21 01-12-2021
 
  േകാതമംഗലം  താലകില   ഇരമൂര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാവ മകൻ െമായദീൻ

ഓലിചാലിൽ  െചറവടർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ     ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരമൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മഹമദ സാദിഖ , ഓലിചാലിൽ െചറവടർ

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    20-01-2010  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാളി േകാശി മകള 63

2 ുവ എൽേദാസ പീറർ പൗതൻ 20

3 സിബി.െക.േജാൺ മകെന ഭാര് 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 60

2 ജഷീന മകള 42

3 േബനസീർ മകള 38

4 ഷാഹിന മകള 36

5 മഹമദ സാദിഖ മകന 32

6 റബിയ മകള 30

14th December 2021Revenue Department16799
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നമര:A4  10422/21 09-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   തകരിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചറിയ മകൻ െചറിയ വർഗീസ

മണാറപയിൽ പായിപ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തകരിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയാമ വറഗീസ , മണാറപയിൽ പായിപ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2021 -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 10127 09-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കടമഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ദിവാകരൻ  പതൻപരയിൽ 

വടാടപാറ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടമഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അനപ പി ദിവാകരൻ , പതൻപരയിൽ വടാടപാറ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-10-2021 -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 10680/21 09-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   ഇരമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാവിനൻ ഭാര് തങമ േഗാവി

നൻ  കരീകാടകടി  െചറവടർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരമൂര വിേലജില   പേരതയെട മകള       ബിന െക.ജി , കരീകാടകടി െചറവട

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

ടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ വറഗീസ ഭാര് 77

2 ലിസി എൽേദാ മകള 56

3 ഷീല യാേകാബ മകള 54

4 എൽേദാ വറഗീസ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസ്തി ദിവാകരൻ ഭാര് 58

2 അനപ പി ദിവാകരൻ മകന 37

3 അനീഷ പി ദിവാകരൻ മകന 31
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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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: A4 10731/21 09-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sosamma K K Chettiamkudiyil Pindimana, Pindimana

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

various in respect of the legal  heirs of late Eyob C V Chettiamkudiyil Pindimana who expired on 03-02-2021 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 Eyob C V.

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 10730/21 09-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിൻെസൻ്റ   ചാേകാ

െതേകകര  മലയൻകീഴ       എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാതമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നിർമല വിൻെസൻ്റ       ,

െതേകകര മലയൻകീഴ    , േബാധിപിച അേപക   േകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാര

ണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ െക.ജി മകന 51

2 ബിന െക.ജി മകള 45

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

1 Sosamma K K Wife 69

2 Mabel Mary Job Daughter 43

3 Varghese  C Jobe Son 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിർമല വിൻെസൻ്റ ഭാര് 64
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2 വിനീറ വിൻെസൻ്റ മകള 38

3 ബിബിൻ വിൻെസൻ്റ മകന 33
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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4   10734/21 10-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   തകരിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ മകൻ െബനി േതാമസ

 ആഞിലിേവലിൽ  തങളം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തകരിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േറാംസൺ ആഞിലിേവലിൽ ,

ആഞിലിേവലിൽ തങളം , േബാധിപിച അേപക   തകരിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2021 -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:A4   10734/21 10-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   തകരിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ മകൻ െബനി േതാമസ

 ആഞിലിേവലിൽ  തങളം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    തകരിയര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േറാംസൺ ആഞിലിേവലിൽ ,

ആഞിലിേവലിൽ തങളം , േബാധിപിച അേപക   തകരിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-10-2021 -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:A4 10844/21 10-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കീരമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കറമൻ മകൻ തങപൻ.പി.െക

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാംസൺ ആഞിലിേവലിൽ ഭാര് 52

2 െജസി.റി .േപാൾ മകന 29

3 േപാൾസൺ  ആഞിലിേവലിൽ മകന 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാംസൺ ആഞിലിേവലിൽ ഭാര് 52

2 െജസി.റി .േപാൾ മകന 29

3 േപാൾസൺ  ആഞിലിേവലിൽ മകന 25
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.  പൽപകടിേവലിേയൽചാൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കീരമര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സൗദാമിനി  തങപൻ ,  പൽപകടി

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ 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 സൗദാമിനി തങപൻ ഭാര് 56

2 ഇന.പി.റി മകള 33

3 അഖിൽ തങപൻ മകന 29

16804 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4 4320/21 25-10-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േപാതാനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞൻ മകൻ എ.െക.

മരളി  കരിയാപറമിൽ േപാതാനികാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േപാതാനികാട  വിേലജില    പേരതയെട  ഭാര്  ശാനകമാരി  മരളി  ,

കരിയാപറമിൽ േപാതാനികാട , േബാധിപിച അേപക   േപാതാനികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാ

ശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2020 -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 8831/21 25-10-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   പിണമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ  മകൻ ഡാനിേയൽ

വർഗീസ  െവടകാടിൽ െവറിലപാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിണമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാശകടി ഡാനിേയൽ , െവടകാടിൽ 

െവറിലപാറ , േബാധിപിച അേപക   പിണമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2013 -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:A4 7263/21 25-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനകമാരി മരളി ഭാര് 55

2 രമ് െക.എം മകള 35

3 സമ െക.എം മകള 31

4 ധന് മരളി മകള 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാശകടി ഡാനിേയൽ ഭാര് 58

2  മിനി  ഉേമഷ മകള 40

3 സിനി പദീപ മകള 37
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 േകാതമംഗലം താലകില   പിണമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ാേകാസ മകൻ േതാമസ

് കര്ൻ  േതാടതിൽ േവടാംപാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിണമന വിേലജില    ഭാര് േമാളി േതാമസ , േതാടതിൽ േവടാംപാറ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2010 -ല മരണെപടതായം  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 7511/21 25-10-2021
 
  േകാതമംഗലം  താലകില   പിണമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി  മകൻ അമൽ മണി

െകാചപറമിൽ  പിണിമന   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ     ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിണമന വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ െക.എസ മണി, െകാചപറമിൽ 

പിണിമന ,  േബാധിപിച അേപക   പിണമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4  8770/21 25-10-2021
 
  േകാതമംഗലം താലകില   തകരിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാരായണൻ നായർ മകൻ

ശശിധരൻ  ഇടമഠതിൽ തകാരിയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ    ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകരിയര വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ രാമകഷൻ നായർ , ഇടമഠതിൽ 

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി േതാമസ ഭാര് 49

2 റിറ  േതാമസ മകള 25

3 േബസിൽ േതാമസ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീന മണി മാതാവ 48
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A4   8418/21(A) 25-10-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി മകൻ വർകി അബഹാം

കളമകാട്   വടേകപനമറം    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ     ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േപാൾ അബഹാം കളമകാടൻ , കളമകാട്

വടേകപനമറം , േബാധിപിച അേപക   കടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2010 -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 8418/21 (B) 25-10-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   വർകി അബഹാം ഭാര് ഏലികടി

കളമകാട്   വടേകപനമറം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ     ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടവര വിേലജില   പേരതയെട മകന േപാൾ അബഹാം കളമകാടൻ, കളമകാട്

വടേകപനമറം , േബാധിപിച അേപക   കടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-02-1989 -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 രാമകഷൻ നായർ സേഹാദരൻ 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ മകന 68

2 േപാൾ അബഹാം കളമകാടൻ മകന 60

3 െസബിൻ പൗതൻ 24

4 ആൽബിൻ പൗതൻ 14

5 േമരി മകെന ഭാര് 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ മകന 68

2 േപാൾ അബഹാം കളമകാടൻ മകന 60

3 െസബിൻ പൗതൻ 24

4 ആൽബിൻ പൗതൻ 14

5 േമരി മകെന ഭാര് 52
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നമര:A4 7447/21 28-10-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േപാതാനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   വർകി മകൻ എ.വി വർകി

 എടപാട്  േപാതാനികാട    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ     ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േപാതാനികാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  പി.െജ.മറിയം  ,  എടപാട്  

േപാതാനികാട , േബാധിപിച അേപക   േപാതാനികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-04-2021 -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:A4 10018/21 10-11-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാടിലാൽ മകൻ രഞിത

്  േമാടി   എടപാട്  കരർ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ     ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകള സധ ലാൽ , എടപാട് കരർ ,

േബാധിപിച അേപക   േകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-12-2020  -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:A4 9687/21 03-11-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ.വി േജാർജ മകൻ േമാഹ

ൻ  േജാർജ   ഇലഞികൽ  േകാതമംഗലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ     ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റീന േമാഹൻ ,

ഇലഞികൽ േകാതമംഗലം ,  േബാധിപിച അേപക   േകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി.െജ.മറിയം ഭാര് 79

2 ബാല വർഗീസ മകന 52

3 ലിസി മാതയ മകെന ഭാര് 53

4 ജീവ ൈബജ പൗതൻ 24

5  ജീത ൈബജ പൗതൻ 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധ ലാൽ മാതാവ 69

2 രാഖി ജയാനനൻ ഭാര് 41

3 അർജൻ രഞിത് മകന 17
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വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021 -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:A4 9022/21 03-11-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കടമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡാനിേയൽ മാണി മകൻ ഐസക

്  മാണി   അറായൽ ഉപകളം    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ      ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാബി ഐസക , അറായൽ ഉപകളം  ,

േബാധിപിച അേപക   കടമംഗലം 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 റീന േമാഹൻ ഭാര് 61

2 ആൻ്റണി േമാഹൻ മകന 26

3 നീന എൽബി മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാലി ഐസക ഭാര് 65

2 സജി ഐസക മകന 41

3 േജാബി  ഐസക മകന 39

4 നിഷ ഐസക മകള 34
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