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Thrissur District
Kunnamkulam Taluk
NOTICE

12-11-2021

നമര:TLKKKM/44/2021

കനംകളം താലകില അഞര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സാവിതി. എം. െക കേപങാട് വീട
എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
അഞര വിേലജില പേരതയെട മകള പവിത  െക. പി., കേപങാട് വീട, േബാധിപിച അേപക അഞര വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 2407-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. ഭരതാവ, മാതാപിതാകള 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
1
2
3
4

േപര
പവിത. െക. പി
പഭിത . െക. പി
േരാഹിത കമാര. പി. എന
േരാഷ കമാര
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Thrissur District
Kunnamkulam Taluk
NOTICE

30-11-2021

നമര:TLKKKM/155/2021

കനംകളം താലകില കനംകളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക.സി േജകബ കാകേശരി വീട,
േഡാവ േകാട,െനഹറ നഗര,കനംകളം പി.ഒ.പിന 680503 എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കനംകളം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് െഡയസി േജകബ,
കാകേശരി വീട, േഡാവ േകാട,െനഹറ നഗര,കനംകളം പി.ഒ.പിന 680503, േബാധിപിച അേപക കനംകളം വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 0308-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള മരണെപട. 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
1
െഡയസി േജകബ
2
പിനസ േജായ െക.
3
പിറി

േപര
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