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Thrissur District

 
Kunnamkulam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-7191/2021 23-10-2021
 
 കനംകളം താലകില   ചണല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ൻ മകൻ സാജൻ സി െക  ചീരൻ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മാതാവ സിസിലി േബാധിപിച അേപക   ചണല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021  -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:എ4-6705/2021 23-10-2021
 
 കനംകളം താലകില   കടേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിയൻ മകൻ രജീഷ  അേടപാടത

് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

   പേരതനെറ മാതാവ വിലാസിനി  േബാധിപിച അേപക   കടേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം    മരണ സർടിഫികറം      പരിേശാധിചതില        ടിയാന   06-07-2016 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി 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 സിസിലി മാതാവ 72

2 സജിനി സേഹാദരി 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി മാതാവ 67
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Thrissur District

 
Kunnamkulam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-6537/2021 23-10-2021
 
 കനംകളം താലകില   േവലർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമ മകൻ പീയസ വി ടി  വാഴപിളി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േവലർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളി ഫാൻസിസ , േബാധിപിച അേപക   േവലർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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:എ4-6899/ 2021 23-10-2021
 
  കനംകളം താലകില  ചിറെനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാൻസിസ മകൻ േതാമസ പി

എഫ   പലിേകാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറെനൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീമ േതാമസ  േബാധിപിച അേപക

ചിറെനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:എ4-7090/2021 23-10-2021
 
  കനംകളം  താലകില    ചണല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   നാരായണൻ  നായർ  മകൻ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളി ഫാൻസിസ ഭാര് 51

2 ആൻ േമരീസ പയസ മകള 24

3 ആൻവിൻ  േജാ പയസ മകന 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീമ േതാമസ ഭാര് 49

2 ആൽഗ പി േതാമസ മകള 24

3 ആൽഫിൻ പി േതാമസ മകള 21
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ശങരനാരായണൻ  കണതവളപിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചണല വിേലജില   പേരതനെറ മകള ആതിര, േബാധിപിച അേപക   ചണല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-05-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ 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:എ4-6902/2021 23-10-2021
 
 കനംകളം താലകില   കനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അപ മകൻ സതീഷ  വലിയപരകൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സനനാേദവി േബാധിപിച അേപക   കനംകളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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:എ4-7029/2021 23-10-2021
 
 കനംകളം താലകില   കണാണേശരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇമിചി മകൻ  മഹമദാലി പി െക

 പളിയത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണാണേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റകിയ േബാധിപിച അേപക   കണാണേശരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

12-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന. പേരതെൻറ  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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി ഭാര് 58

2 ആതിര മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനനാേദവി ഭാര് 51

2 േവദ സതീഷ മകള 28

3 വാണി സതീഷ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:എ4-7088/2021 23-10-2021
 
  കനംകളം താലകില   േപാരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐപ് മകൻ ബാബ െക ഐ

െകാളനർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േപാരകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഞേമാൾ ബാബ േബാധിപിച അേപക   േപാരകളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    20-08-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  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:എ4-6901/2021 23-10-2021
 
 കനംകളം താലകില   കനംകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർഗീസ  സി സി മകൻ േജാസ സി വ

ി  െചറവതർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനംകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കമാരി േബാധിപിച അേപക   കനംകളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ 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:എ4-7001/2021 23-10-2021
 
 കനംകളം താലകില   കരിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതായി മകൻ സേരഷ എം മാതയ

1 റകിയ ഭാര് 73

2 മഹമദ ഇകബാൽ മകന 53

3 സൗദ മകള 51

4 െഷമീറ മകള 47

5 െജസീറ മകള 45

6 ജാൻഹീറ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞേമാൾ ബാബ ഭാര് 69

2 വിേവക ബാബ െക മകന 46

3 തിലക ബാബ െക മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി ഭാര് 66

2 ചിത േജാസ മകള 37
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മരിങേതരി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കരിയനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സിേജാ സേരഷ , േബാധിപിച അേപക   കരിയനര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  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:എ4-7091/2021 23-10-2021
 
 കനംകളം താലകില   ചിറമനങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനൻ ടി ആർ മകൻ േബാബ

ൻ  ടി  എസ   തളികളം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറമനങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി എം  േബാധിപിച അേപക

ചിറമനങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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:എ4-6900/2021 23-10-2021
 
 കനംകളം താലകില   എരെനൂർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െറൻസിൽ റാേഫൽ ടി  െതേക

കര വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   എരെനൂർ വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ റാേഫൽ ടി  േജാസഫ , ,  േബാധിപിച അേപക

എരെനൂർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2010  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതനം മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപളതമാണ.

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 സിജി സേരഷ ഭാര് 50

2 സിേജാ സേരഷ മകന 25

3 സിയ സേരഷ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി എം ഭാര് 40

2 അഭിരാം േബാബൻ ടി മകന 19

3 ആര്നന ടി ബി മകള 15
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാേഫൽ ടി േജാസഫ പിതാവ 72
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Thrissur District

 
Kunnamkulam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-6746/2021 23-10-2021
 
  കനംകളം താലകില   േപാരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാകണി മകൻ ഷാജ പി സി

പലിേകാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േപാരകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റീന എം െക  േബാധിപിച അേപക   േപാരകളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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:എ4-6469/2021 23-10-2021
 
 കനംകളം താലകില  ചിറെനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗംഗാധരൻ മകൻ ബാബ  അമഴപ

ളി  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചിറെനൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന െക വി  േബാധിപിച അേപക   ചിറെനൂര വില

്േലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 27-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  പിതാവ  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:എ4-6778/2021 23-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റീന എം െക ഭാര് 45

2 മീഖൾ പി എസ മകള 25

3 േസാന പി എസ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങ മാതാവ 80

2 ശാന െക വി ഭാര് 54

3 നീത എ ബി മകള 30

4 നിമി എ ബി മകള 29

5 നിത് എ ബി മകള 14
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 കനംകളം താലകില   കരിയനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബഹാരികടി മകൻ ഉമർ ടി സി

െതരവത്  ചിനകൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരിയനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജമീല െക എം ,േബാധിപിച അേപക

കരിയനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2015  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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:എ4-6853/2021 23-10-2021
 
 കനംകളം താലകില   അഞര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ഐ വർഗീസ മകൻ സി വി മാതയസ

 ചീരൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അഞര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െസാവിൻ  സി മാതയസ , േബാധിപിച അേപക   അഞര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    09-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ, ഭാര് 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:എ4-4945/2021 23-10-2021
 
 കനംകളം താലകില   െചാവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമണി സി എം  പലിേകാടിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചാവനര വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ ൈസമൺ പി  ഐ േബാധിപിച  അേപക

െചാവനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാ

ശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീല െക എം ഭാര് 58

2 അസറദീൻ ടി സി മകന 30

3 നിസാമദീൻ ടി സി മകന 28

4 ഷഹനാസ ടി സി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സ്പ അനപ മകള 35

2 െസാവിൻ  സി മാതയസ മകന 30
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ4-7192/2021 23-10-2021
 
 കനംകളം താലകില   കീരലർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫാൻസിസ മകൻ െജറി ഫാൻസിസ

െകാളനർ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കീരലർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സംഗീത മരിയ േജാസഫ , , േബാധിപിച അേപക   കീരലർ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാവ ജീവിചിരിപളതം പിതാവ മരണെപടിടളതമാണ.

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:എ4-7000/2021 23-10-2021
 
  കനംകളം  താലകില   ആരതാറ്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചമാർ മകൻ  േലാറൻസ

ചിറിലപിളി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആരതാറ് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാശാമ േലാറൻസേബാധിപിച അേപക   ആരതാറ്

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    23-09-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈസമൺ പി ഐ ഭരതാവ 75

2 ബിന ൈസമൺ മകള 49

3 ബിജ ൈസമൺ മകന 47

4 ബിന ൈസമൺ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സംഗീത മരിയ േജാസഫ ഭാര് 26

2 ഈവ േറാസ െജറി മകള 2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാശാമ ഭാര് 61

2 ജാകൺ സി എൻ മകന 38

3 ജികൺ സി എൻ മകന 35

4 ജാക്ലിൻ മകള 26
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Thrissur District

 
Kunnamkulam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4 5138/2021 28-10-2021
 
  കനംകളം താലകില   േപാരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സീഫൻ മകൻ ലിവിംഗസൻ

തിരതിയിൽ വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േപാരകളം വിേലജില   പേരതനെറ  ഭാര് സജ എം ഐ , തിരതിയിൽ വീട , േബാധിപിച അേപക

 േപാരകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജ എം ഐ ഭാര് 56

2 ലാര  ടി ഇ മകള 28

23th November 2021Revenue Department13707
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