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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 1 -8403/ 2021 14-09-2021
 
 േകാടയം താലകില   വിജയപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അലകസ എം അരയത്  വടവാത

ർ കരയിൽ ഡിസയർ െനസ്  ഫാറ്  നമർ എ 1  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിജയപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിത അലകസ ,

വടവാതർ കരയിൽ ഡിസയർ െനസ് ഫാറ് നമർ എ 1 വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വിജയപരം,മാഞർ  വിേലജ

ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന

 09-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് 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 അനിത അലകസ ഭാര് 55

2 ആതിര അലകസ മകള 28

3 ഐശ്ര് അലകസ മകള 24

4 ആശിഷ എ അരയത് മകന 22
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Kottayam District

 
Kottayam Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 3 -8703/2021 08-09-2021
 
 േകാടയം താലകില  അയനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവാനി േവലായധൻ  ഒളശ കരയിൽ

,നേങരിചിറ വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  പേരതയെട മകന ചനേബാസ എൻ വി ,  , േബാധിപിച അേപക   അയനം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന വിശ്നാഥൻ മകള 65

2 വതമ എൻ വി മകള 60

3 രതമ മകള 55

4 ചനേബാസ എൻ വി മകന 53

5 രാധാമണി ശശികമാർ (പേരതനായ മകൻ
ശശികമാറിെൻറ ഭാര് )

മകെന ഭാര് 64

6 ശരൺകമാർ എൻ (പേരതനായ മകൻ
ശശികമാറിെൻറ മകൻ  )

പൗതൻ 34

7 ശരണ് എസ കമാർ (പേരതനായ മകൻ
ശശികമാറിെൻറ മകൾ  )

പൗതി 31

19th October 2021Revenue Department8421
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