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Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:10362/21 25-11-2021
 
  േകാതമംഗലം  താലകില   േനരിയമംഗലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവൻ മകൻ ജയൻ

എൻ.എസ  നടവിെലപടവിൽ ,േനര്മംഗലം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േനരിയമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിഷ സി.ആർ., നടവിെലപടവിൽ

,േനര്മംഗലം , േബാധിപിച അേപക   േനരിയമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ

നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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:9319/21 09-11-2021
 
  േകാതമംഗലം താലകില   ഇരമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മകാർ മകൻ ടി.എം.അലിയ

ാർ    േതാപിൽ  പതൻപര   െനലികഴി   ഇരമൂർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇരമൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫാതിമ അലിയാ

ർ,  േതാപിൽ പതൻപര  െനലികഴി   ഇരമൂർ ,  േബാധിപിച അേപക   ഇരമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 ജിഷ സി.ആർ. ഭാര് 36

2  കമലാകി മാതാവ 83

3 അകയ ജയൻ മകന 17

4 ഋതനന മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഫാതിമ അലിയാർ ഭാര് 62

2 സീനത് മകള 45

3 കബീർ മകന 43

4  സധീർ മകന 40

15730 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

5 അസീന മകള 38

07th December 2021Revenue Department15731
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Ernakulam District

 
Kothamangalam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:9322/21 10-11-2021
 
  േകാതമംഗലം താലകില   േകാതമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസഫ ഭാര്  േമരി

േജാസഫ കാളമാടപറമിൽ കളാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    േകാതമംഗലം  വിേലജില    പേരതയെട  മകന  േജായ  െക  േജാസഫ  ,

കാളമാടപറമിൽ കളാട , േബാധിപിച അേപക   േകാതമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

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  6442/21 06-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   തകരിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ ഭാര് തങമ പി.െക

നാലമായകൽ  നാഗേഞരി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകരിയര വിേലജില   പേരതയെട മകന േബാസ എൻ.വി., നാലമായകൽ 

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജായ െക േജാസഫ മകന 54

2 െറസി േജായ മകന 58

3 െസല േജാസ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ.വി തമി മകന 65

2 േബാസ എൻ.വി. മകന 63

3 സജ മകള 60

4  ഷാജി എൻ.വി മകന 57

5 സമ ബാബ മകള 55
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നമര:A4  5415/21 06-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാടപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േവലായധൻ മകൻ നാരായണൻ

വി.വി   േവങേശരി  േകാടപടി    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടപടി വിേലജില   പേരതയെട ഭാര് സരസമ നാരായണൻ , േവങേശരി 

േകാടപടി , േബാധിപിച അേപക   േകാടപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാവ   മമിനാെല

മരണെപടിടളതാണ.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  4 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച

്ച 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 8686/21 06-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   േകാടപടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നീലകണഠ ൈകമൾ  മകൻ

പി.എൻ രഘനാഥ ൈകമൾ  താഴേശരിപതൻേകാട േകാടപടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േകാടപടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ടി.െക. രകിണി

കഞമ , താഴേശരിപതൻേകാട േകാടപടി ,  േബാധിപിച അേപക   േകാടപടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-08-2021  -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. 

 
നമര:A4  8857/21 06-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   തകരിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേമശ്രൻ മകൻ ജയപകാശ

ടി.പി   തചമന  ആയപാറ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകരിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീത ജയപകാശ , തചമന ആയപാറ ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സരസമ നാരായണൻ ഭാര് 61

2 പിമിത നാരായണൻ മകള 36

3  ദീപ നാരായണൻ മകള 33

4 ദിവ് പവീൺ മകെന ഭാര് 36

5 അനഘ പവീൺ പൗതി 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ടി.െക. രകിണി കഞമ ഭാര് 64

2 അനീഷ ആർ മകന 38

3 അജിത ആർ മകന 33
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േബാധിപിച അേപക   തകരിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ നിസസനതിയായി  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 10679/21 02-12-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   കീരമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജകബ മകൻ േജാസ േജകബ

െചറായിൽ കീരംപാറ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീരമര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജിജി േജാസ , െചറായിൽ കീരംപാറ , േബാധിപിച അേപക

കീരമര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2021  -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 8771/21 25-10-2021
 
 േകാതമംഗലം താലകില   തകരിയര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരൻ നായർ മകൻ

സി.വിജയകമാർ നായർ  ഒറവലകടിയിൽ തകാരിയർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തകരിയര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശർമിള നായർ ,

സത്മംഗലത് വാളകം മവാറപഴ , േബാധിപിച അേപക   തകരിയര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2019 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത ജയപകാശ ഭാര് 47

2 ആരതി ( കഞെപണ് ) മാതാവ 78

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജിജി േജാസ ഭാര് 45

2 േജകബ േജാസ മകന 21

3 േജാസ െജ െചറായിൽ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശർമിള നായർ ഭാര് 56

2 ദീപി നായർ മകള 31
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3 സേരാജിനി   അമ മാതാവ 80
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