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Thrissur District

 
Kunnamkulam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ4-8382/2019/TLKKKM 02-02-2022
 
 കനംകളം താലകില  കനംകളം വിേലജില  വാഴപിളി വീടിൽ  പങ മകൻ വി പി രവി @ വി പി രവീനൻ   എനയാള

െ കഴിഞ 29 വർഷങളായി കാണാനിലാതതാെണന  സാക്പതം 02-03-2021-ന ബി4-16674/2019 നമരായി റവനയ

ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ അനവദിചിടളതിനാൽ ടിയാെൻറ  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ടിയാെൻറ  മകന ധീരജ

വി ആർ  േബാധിപിച അേപക  ബനെപട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം  അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട്

പകാരം   ടിയാെൻറ  നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കാണാതായ രവി @ വി പി രവീനെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലാതതാണ. 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 രാധ രവി @ രാധ രവീനൻ ഭാര് 67

2 ധീരജ വി ആർ മകന 45

3 ബാബരാജ വി ആർ മകന 43

4 ദീപ സാജൻ മകള 40

15th February 2022Revenue Department5763
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Thrissur District

 
Kunnamkulam Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TLKKKM/388/2022 10-12-2021
 
 കനംകളം താലകില   െചാവനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന. എം രാജ ഞാലില വീടില,

െചാവനരപി.ഒ.കലഴികന് , പിന 680517. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കടയെട ൈലസനസ മാറന ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചാവനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപ വി.വി,

ഞാലില വീടില, െചാവനരപി.ഒ.കലഴികന് , പിന 680517., േബാധിപിച അേപക   െചാവനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2017 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള മരണെപട.  ൈ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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപ വി.വി ഭാര് 38

2 കിഷന എന. ആര മകന 13
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