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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4 12219/21 19-01-2022
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗീവർഗീസ  മറമന മകൻ

ഏലിയാസ   വർഗീസ  .എം   ,മറമന  വീട  കളാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാതമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ബിേജായ

ഏലിയാസ , ,മറമന വീട കളാട , േബാധിപിച അേപക   േകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-01-2021 -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  117/22 19-01-2022
 
 േകാതമംഗലം താലകില   തകാരിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ൻ മകൻ ടി.െക.കരവിള

,േതകംകടിയിൽ  വീട  ആയകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാരിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാറാമ കരവിള , ,േതകംകടിയിൽ

വീട ആയകാട , േബാധിപിച അേപക   തകാരിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2021 -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  196/22 19-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശനി  ഏലിയാസ ഭാര് 80

2 ബിേനായ ഏലിയാസ മകന 57

3  ബിേജായ ഏലിയാസ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ കരവിള ഭാര് 78

2 ബീന .െക മകള 53

3  നീന വിേനായ മകള 52

4 കര്ൻ േപാൾ.ടി മകന 49
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  േകാതമംഗലം  താലകില   തകാരിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരൻ നായർ മകൻ

േമാഹനൻ.എം.എസ   ,മഞയൽ  വീട  ആമല    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാരിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാഹൽ.എം.എം,

,മഞയൽ വീട ആമല  , േബാധിപിച അേപക   തകാരിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. 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  11970/21 19-01-2022
 
  േകാതമംഗലം താലകില   കീരംപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി ഭാര്  േമാളി  വർകി

,പടിഞാകര  വീട  ,കീരംപാറ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീരംപാറ വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിേനായ.പി.വി., ,പടിഞാകര വീട ,

കീരംപാറ.,  േബാധിപിച അേപക   കീരംപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മലിക ഭാര് 53

2 രാഹൽ.എം.എം മകന 29

3 േരവതി.എം. മകള 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിേനായ.പി.വി. മകന 24

2 വിേനാജ വർകി മകന 22
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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A4 9930/21 22-01-2022
 
  േകാതമംഗലം താലകില   ഇരമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരീകടി  മകൻ കഞമഹമ

മദ  മേരാടികൽ വീടെനലികഴി   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരമൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന റഫീഖ.എം.െക, മേരാടികൽ വീടെനലിക

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

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-04-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.

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 12043/21 25-01-2022
 
േകാഴിേകാട,  െബൽ വില, കറകൻ കേനൽ  എന സലത്    താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ

മകൻ വർഗീസ േജാസഫ പതപറമിൽ വീട തകാരിയർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകാരിയർ വിേലജില   പേരതനെറ മകള സൗമ് വർഗീസ,

പതപറമിൽ വീട തകാരിയർ , േബാധിപിച അേപക   തകാരിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -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. 
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഖദീജ ഭാര് 65

2  റഫീഖ മകന 48

3 േബനസീർ മകള 45

4 ഷിമി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിലി.എ.റി ഭാര് 70

2 സിത േബബി മകള 42

3 സൗമ് വർഗീസ മകള 37

4 സജിത് വർഗീസ മകന 35
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  േകാതമംഗലം താലകില   ഇരമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഷണൻ കടി മകൻ േവലാ

യധൻ െക.െക  ൈകപംപാട് വീട,െനടവനർ,െചാവര,െചങമനാട,ആലവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരമൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകള രമ

് സിേജഷ , അറകൽ പതൻപര വീട ഇടനാട ,  േബാധിപിച അേപക   ഇരമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021  -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. 
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 േകാതമംഗലം താലകില   ഇരമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ ഭാര് കമാരി െക

.പി  ൈകപംപാട് വീട,െനടവനർ,െചാവര,െചങമനാട,ആലവ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ു  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരമൂര വിേലജില   പേരതയെട മകള രമ് സിേജഷ

, അറകൽ പതൻപര വീട ഇടനാട , േബാധിപിച അേപക   ഇരമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമ് സിേജഷ മകള 36

2 സൗമ്.െക.വി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമ് സിേജഷ മകള 36

2 സൗമ്.െക.വി മകള 28
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