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Kottayam District
Kottayam Taluk
NOTICE

24-01-2022

നമര:ബി3-250/2022

േകാടയം താലകില അതിരമഴ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രവി െക എം കറികാട് വീടില
അതിരമഴ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി അതിരമഴ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി, കറികാട് വീടില അതിരമഴ, േബാധിപിച
അേപക അതിരമഴ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-12-2021 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
ശാരദാമ
രമാേദവി
നിഖില കറികാട് രവി
നീത രവീനന

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
85
61
37
34

24-01-2022

നമര:ബി3-369/2022

േകാടയം താലകില അയനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ റസിേമാന.പി.വി പതകളതില,
വിരിപകാലാ, പരിപ് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി അയനം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രജനി, പതകളതില, വിരിപകാലാ, പരിപ്, േബാധിപിച
അേപക അയനം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 23-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതനെറ മാതാപിതാകള മരണമടഞിടളതാണ ൈ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
1
രജനി
2
ലകിേമാള ആര
3
േദവാനനന ആര

േപര

നമര:ബി3-1099/2022
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
43
19
15

09-02-2022
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േകാടയം താലകില േപരര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ റി.െക.ഭാസകരൻ േവലികഴിയിൽ, േപര
ൂർ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
േപരര വിേലജില പേരതനെറ മകന േഗാപകമാർ ബി, േവലികഴിയിൽ, േപരർ, േബാധിപിച അേപക േപരര വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 0310-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെന 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
1
2
3
4

േപര
കനകമ റി െക
േഗാപകമാർ ബി
വിേനാദകമാർ ബി
മിനിേമാൾ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകള

വയസ
72
52
48
54

09-02-2022

നമര:ബി3-1084/2022

േകാടയം താലകില േപരര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േചാതി കറിയാനികാട േപരർ കരയ
ിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
േപരര വിേലജില പേരതനെറ മകള രമണി.െക .സി , െകാലംകലാപറം േപരർ കരയിൽ, േബാധിപിച അേപക േപരര
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 19-12-2001 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതാണ അതനസരിച് അവകാശ
സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില
പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില േകാടയം താലക് ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം
കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
രമണി.െക .സി
2
ഓമനകടൻ .െക.സി
3
അനിയൻ.െക.സി

േപര

നമര:ബി3-901/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന
മകന

വയസ
65
56
53

09-02-2022

േകാടയം താലകില നാടകം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പി.ഐ.േതാമസ പടംപറമിൽ പള
ളം കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി നാടകം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് അനിത. റി.ഏബഹാം, പടംപറമിൽ പളം കരയിൽ ,
േബാധിപിച അേപക നാടകം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-10-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതാണ ൈമനര
താെഴയള ലിസില കമ നമര 1 നെറ സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
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ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില േകാടയം താലക് ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം
തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
അനിത. റി.ഏബഹാം
2
അലൻ േതാമസ
3
അലീന േതാമസ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
46
17
15

09-02-2022

നമര:ബി3-900/2022

േകാടയം താലകില നാടകം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അേശാകൻ പി.ആർ പതൻപറമിൽ
മറിയപളി കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി നാടകം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഉഷാ അേശാകൻ , പതൻപറമിൽ മറിയപളി കരയിൽ,
േബാധിപിച അേപക നാടകം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതാണ
അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള
ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില േകാടയം താലക് ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം
േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
ഉഷാ അേശാകൻ
2
അരൺ അേശാക

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
54
27

24-01-2022

നമര:ബി3-12987/2021

േകാടയം താലകില
അയനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േതാമസ സറീഫൻ
ഐകരമണേലൽ അയനം കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അയനം വിേലജില പേരതനെറ മകന നിഖിൽ േതാമസ , ഐകരമണേലൽ
അയനം കരയിൽ , േബാധിപിച അേപക അയനം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾജീവിചിരിപില
അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള
ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില േകാടയം താലക് ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം
േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
െജസി െക േജാസഫ
2
നിഖിൽ േതാമസ
3
അഖില േതാമസ

േപര

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

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
58
29
31
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24-01-2022

നമര:ബി3-656/2022

േകാടയം താലകില മടമലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വർഗീസ കാചപളി കാചപളി നടാേശ
രി കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി മടമലം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ബിന പി.െജ , കാചപളി നടാേശരി കരയിൽ , േബാധിപിച
അേപക മടമലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപണ് ൈമനര താെഴയള ലിസില
കമ നമര 1 നെറ സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം
ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില േകാടയം
താലക് ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന
ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
ബിന പി.െജ
2
അഗസറിൻ കാചപളി
3
ആഗനസ കാചപളി

േപര
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ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
36
9
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Kottayam District
Kottayam Taluk
NOTICE

09-02-2022

നമര:B3 - 902/2022

േകാടയം താലകില നാടകം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക ഇ ഏബഹാം കലയൻേകരിൽ
മലവടം കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി നാടകം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് അകാമ ഏബഹാം , കലയൻേകരിൽ മലവടം കരയിൽ ,
േബാധിപിച അേപക നാടകം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതാണ
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
അകാമ ഏബഹാം
2
തനജ ജയേമാൻ മാതയ
3
അമിത േടാണി മാതയ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
76
49
38

15-01-2022

No: B3 - 12531/2021(1)

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that ANU SARAH EASO KALATHIL, KEEZHUKUNNU,
Muttambalam Village, Kottayam Taluk of Kottayam District has filed an application of a legal heirship certificate to produce
before VARIOUS in respect of the legal heirs of late K K EASO KALATHIL, KEEZHUKUNNU who expired on 21-09-1993
and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said
late K K EASO. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . . Hence, it is
proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims.
objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar ,
Kottayam within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications
and those sent by post will not be considered.
SCHEDULE
Sl.No
1
2

Name of the Legal Heirs
AJITH EASOW KOSHY
ANU SARAH EASO

No: B3 12531/2021(2)
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Age
47
45
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Notice is hereby given to all to whom it may be concern that ANU SARAH EASO KALATHIL, KEEZHUKUNNU,
Muttambalam Village, Kottayam Taluk of Kottayam District has filed an application of a legal heirship certificate to produce
before VARIOUS in respect of the legal heirs of late SARAMMA EASO KALATHIL, KEEZHUKUNNU who expired on 26-082021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the
said late SARAMMA EASO. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . .
Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the
claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the
Tahasildar , Kottayam within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated
applications and those sent by post will not be considered.
SCHEDULE
Sl.No
1
2

Name of the Legal Heirs
AJITH EASOW KOSHY
ANU SARAH EASO

Relationship with the Deceased
Son
Daughter

Age
47
45

24-01-2022

നമര:B3 - 289/2022

േകാടയം താലകില മടമലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക ആർ ജയപകാശ കീേഴടത് വീട
ിൽ മാങാനം കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി മടമലം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് അനിത ജയപകാശ , കീേഴടത് വീടിൽ മാങാനം കരയിൽ
, േബാധിപിച അേപക മടമലം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. .പേരതെന മാതാപിതാകൾ മരണെപടിടളതാണ
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
അനിത ജയപകാശ
2
പിയങ ജയപകാശ
3
പിയദർശൻ ജയപകാശ

േപര

നമര:B3- 670/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
61
37
31

24-01-2022

േകാടയം താലകില ആനികാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ൈസറസ േതാമസ പലിയറമിൽ
വീടിൽ ആനികാട കരയിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ആനികാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് രാജി ൈസറസ , പലിയറമിൽ വീടിൽ
ആനികാട കരയിൽ , േബാധിപിച അേപക ആനികാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ
ജീവിചിരിപണ് അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ
പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം
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േബാധിപിച െകാേളണതം
സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
രാജി ൈസറസ
2
ആൽഫി ൈസറസ
3
അലീന ൈസറസ

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള

േപര

This is a digitally signed Gazette.
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
43
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ബി1- 9282/21

തീയതിിഃ14.02.2022

തിരുത്തല് പരസ്യം

ഗസ്റ്റ്

നമ്പര്

51 ല് വാല്യം 10,

കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് ല്ാന്ഡ് േവനയു

വിഭാഗത്തില് Sl.No. (17), റപജ് നമ്പര് 18450 ‘മീനടം’ വിറേജ് എന്നുളളത് ‘കൂറരാപ്പട’
വിറേജായി തിരുത്തി വായിറേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)
തഹസ്ില്ദാര്

താല്ൂേ് ഓഫീസ്്, റകാട്ടയം

PG
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ബി1-11553/2021

തീയതിിഃ14.02.2022

തിരുത്തല് പരസ്യം

ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 48, കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് ലാന്ഡ് േ്നയു ്ിഗാഗത്തില് പാര്ട് III ല്
റപജ് നമ്പര് 1551 ല് Sl.No. (24) ആയി പ്പസ്ിദ്ധീകരിച്ച പരസ്യത്തില് ‘്ിജയകുമാരി
അനില്’

എന്നുളളത്

‘്ിജയകുമാരി

അനില്കുമാര്’

എന്നും

അശ്വിന്

എന്നുളളത് ‘അശ്വിന് റ്റി അനില്’ എന്നും തിരുത്തി ്ായിറേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)
തഹസ്ില്ദാര്
താലൂേ് ഓഫീസ്്
റകാടയം

PG
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ബി1-5342/2021

തീയതിിഃ 14.02.2022

തിരുത്തല് പരസ്യം

ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 45, വാല്യം 10 തീയതി 16.11.21 ലല്

കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് ല്ാന്ഡ്

േവനയു വിഭാഗത്തില് പ്പസ്ിദ്ധീകരിച്ച പരസ്യത്തില് ‘ശാന്ത വിജയന്’ എന്നത് ‘ശാന്തമ്മ
വിജയന്’ എന്ന് തിരുത്തി വായിറേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)
തഹസ്ില്ദാര്

താല്ൂേ് ഓഫീസ്് , റകാട്ടയം

PG
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തീയതി – 11.01.2022

ബി1-5176/2021
തിരുത്തല് പരസ്യം

7.12.2021ലെ കേരള ഗവണ്ലെന്റ് ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 48 (വാെയം 10, പാര്ട് III)
േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓഫ് ൊന്േ് േവനവ വിഗാഗത്തില് കപജ് 15542-ല് ക്രെ നമ്പര് 7 ആയി
പ്രസ്ിദ്ധീേരിച്ച ബി1-5176/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില് വീട്ടു കപര്

“അനു നിവാസ്്”

എന്ന് ഉള്പ്ലെടുത്തിത്തി തിരുത്തി വായികതാണ്താണ്.

(ഒെ്)
തഹസ്ില്ദാര്, കോടയം
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തീയതി – 11.01.2022

ബി1-9666/2021
തിരുത്തല് പരസ്യം

7.12.2021ലെ കേരള ഗവണ്ലെന്റ് ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 48 (വാെയം 10, പാര്ട് III)
േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓഫ് ൊന്േ് േവനവ വിഗാഗത്തില് ക്രെ നമ്പര് 5 ആയി പ്രസ്ിദ്ധീേരിച്ച
ബി1-9666/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില് വീട്ടു കപര്

“േളരിയ്കകല്” എന്ന് ഉള്പ്ലെടുത്തിത്തി

തിരുത്തി വായികകണ്ടതാണ്.

(ഒെ്)
തഹസ്ില്ദാര്, കോടയം
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തീയതി – 11.01.2022

ബി1-5741/2021
തിരുത്തല് പരസ്യം

7.12.2021ലെ കേരള ഗവണ്ലെന്റ് ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 48 (വാെയം 10, പാര്ട് III)
േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓഫ് ൊന്േ് േവനവ വിഗാഗത്തില് കപജ് 15544-ല് ക്രെ നമ്പര് 30 ആയി
പ്രസ്ിദ്ധീേരിച്ച ബി1-5741/2021 നമ്പര് പരസ്യത്തില് വീട്ടു കപര്

“പുത്തന്പടിി്കലല്”

എന്ന് ഉള്പ്ലെടുത്തിത്തി തിരുത്തി വായിക്കലാണ്താണ്.

(ഒെ്)
തഹസ്ില്ദാര്, കോടയം
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