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Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 4 -3235/2021 10-03-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േപാതാനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ പി ൈപലി മകൻ േടാമ

ി േപാൾ , േപാതാനികാട കരയിൽ ഏനാനികൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാതാനികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന െജറിൻ

േടാമി , േബാധിപിച അേപക   േപാതാനികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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. 

 
നമര:എ4 -3492/2021 12-03-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില  പലാരിമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എ ൈസനദീൻ മകൻ

ബാബ െക എസ ,  ൈപമറം  കരയിൽ കറകയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പലാരിമംഗലം  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈസനബ എം

പി , േബാധിപിച അേപക  പലാരിമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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 െകാചറാണി േടാമി ഭാര് 56

2 റിതിൻ  േടാമി മകന 36

3 െജറിൻ േടാമി മകന 30

4 അനര േടാമി മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ എം പി ഭാര് 53

2 സൈലഖ  ൈസനദീൻ മാതാവ 75

3 െനസലിൻ ബാബ മകള 26

4 ഹാറൺ ബാബ മകന 18

23th November 2021Revenue Department13551
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നമര:എ 4-3517/2021 12-03-2021
 
  േകാതമംഗലം താലകില   പിണിമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാപ മകൻ െക പി കഞ് ,

പിണിമന കരയിൽ കാരളികടിയിൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിണിമന  വിേലജില   പേരതനെറ മകന െക വിജയൻ , േബാധിപിച അേപക

പിണിമന   വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2015  -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:എ 4-3551/2021 12-03-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   പലാരിമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലി മകൻ അബൾ കരിം ക

െ  എ,   ൈപമറം  കരയിൽ  െകാചകടയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പലാരിമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൈലഖ എ

േബാധിപിച അേപക   പലാരിമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    12-07-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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 കഞിെപണ് ഭാര് 79

2 വിജയൻ െക മകന 62

3 ഷാജ െക െക മകന 56

4 ശശി െക െക മകന 53

5 െറജി െക െക മകള 51

6 ബിജി േമാൾ െക െക മകള 49

7 ബിന െക െക മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സൈലഖ എ എ ഭാര് 63

2 ഷിഹിനാസ െക എ മകള 31
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F4˛6663/2021. 2021 BKÃv 5.

2˛11˛2021˛mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 43 (hm-eyw- X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v  dh\yq hn`m -KØn¬ 10092 -˛mw \º¿ t]Pn¬ F4-˛6663/2021 -˛mw
\º¿ {]Imcw {]kn-≤o-I-cn® ]c-ky-Øn¬ Nne kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm¬ ]niIv kw -̀hn-®n-´p-≠v.
Ah Xmsg ]dbp∂ coXn-bn¬ Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

]tc-Xs‚ ac-W-Øo-bXn ‘16-˛1 -˛2021’ F∂-Xn-\p-]-Icw ‘15-˛1 -˛2021’ F∂v XncpØn ]ckyw
{]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.
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