
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 43

െചാവ, 2021  നവംബര  02

Tuesday, 02th November 2021

1197 തുലാം 17

17th Thulam 1197

1943 കാരതികം 11

11th Karthika 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Kottayam District

 
Vaikom Taluk

 
NOTICE

 
:സി1-6862/ 2021 01-10-2021
 
  ൈവകം താലകില   വടയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിബിൻ െബനി  ചകാലയിൽ വീട

മിടായികനം   കര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വസ,  ബാങ്  സംബനമായ  ആവശ്ങൾകം  വാഹന

ഉടമസാവകാശം മാറനതിനം മറ്   ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വടയാര വിേലജില   പേരതനെറ അമ റീന െബനി ,  ചകാലയിൽ വീട മിടായികനം  കര ,  േബാധിപിച അേപക

വടയാര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതൻ അവിവാഹിതനം  സനാന രഹിതനമായിരന .

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
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ kn1˛4632/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 1.

X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v
Hm^v em‚ v dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 5910˛¬ {Ia-\-º¿ (15) Bbn {]kn-≤o-I-cn®
]c-ky-Øn¬  ‘‘ssh°w Xmeq-°n¬ hS-bm¿ hnt√-Pn¬ s]mXn Ic-bn¬ thWp hnemkv ho´n¬
thWp-tKm-]m-e≥ \mb¿ ’’  ssh°w Xmeq-°n¬ hS-bm¿ hnt√-Pn¬ s]mXn Ic-bn¬ thWp hnemkv
ho´n¬ thWp-tKm-]m-e≥ \mb¿ _n’’ F∂v Xncp-Øn-hm-bn-t°-≠XmWv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
ssh°w Xl-io¬Zm¿.

02th November 2021Revenue Department9961
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