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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
:എ4-7680/2021  13-09-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ശിവരാമൻ നായർ മക

ൻ സി  എസ നാരായണൻ നായർ   ചനതിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത , ,

േബാധിപിച അേപക   േകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ  മൻപിനാെല

മരണെപടിടളതാണ  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 അജിത എൻ എസ ഭാര് 48

2 ഹരിത സി എൻ മകള 28

3 ഹർഷ സി നായർ മകള 22
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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
:എ 4 6046 / 2021 02-09-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കടമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എം ഏലിയാസ s/o എം വ

ി  മതായി   മണികടിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന എൽേദാ ഏലിയാസ , മണികടിയിൽ

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-02-2006  -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 6976 / 2021 24-08-2021
 
  േകാതമംഗലം  താലകില    േപാതാനികാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി  വി  മാണി

പടിഞാറിപതൻ  പരയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േപാതാനികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകള മരിയ മാണി , പടിഞാറിപതൻ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പി വി മാണിയെട ഭാര് എന വൽസ മാണി

9  -7  -2015  -ൽ  മരണെപടിടളതാണ    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. 

 
:എ 4 7509/ 2021 02-09-2021
 
  േകാതമംഗലം  താലകില    കീരമര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാജൻ  എ പി  s/o  പാപ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല ഭാര് 58

2 എൽബി മകള 34

3 ജിൽബി മകള 31

4 എൽേദാ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരിയ മാണി മകള 24
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അമാടകേനൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീരമര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈസനബ െക എ , അമാടകേനൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-01-2021  -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. 

 
:എ 4 7713/ 2021 06-09-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീനിവാസൻ െക എ s/o

ആദിചൻ   െകാനയൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജ ,  െകാനയൽ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   േകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-08-2021  -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. 

 
:എ 4 6971/ 2021 24-08-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   പിണിമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ഒ െപൗേലാസ ആനിയാേശരി

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പിണമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി െപൗേലാസ, ആനിയാേശരി , േബാധിപിച അേപക   പിണിമന വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-

11-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസനബ െക എ ഭാര് 54

2 അഭിജിത് എസ രാജൻ മകന 18

3 തങമ അമ 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജ എം എം ഭാര് 51

2 നവമി ശീനിവാസ മകള 17

3 കല്ാണി ആദിചൻ അമ 80

12th October 2021Revenue Department8177
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:എ 4 6779/ 2021 10-08-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   പിണമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി ഐ േതാമസ s/o വി പി

ഇടിയവിര   വാലയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിണിമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജാൻസി േതാമസ , വാലയിൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2020 -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 േമരി െപൗേലാസ ഭാര് 71

2 ബിന േപാൾ മകന 46

3 ബിന േപാൾ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജാൻസി േതാമസ ഭാര് 62

2 ചബിയ േതാമസ മകള 37

3 െറസ്വിൻ േതാമസ മകന 33
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