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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 7 -5699/ 2021 05-10-2021
 
 പീരേമട താലകില   െപരിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിേവൽ  വാളാർഡി എേസറ് പതവ

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിയാര വിേലജില   പേരതനെറ അചന അേനാണി രാജ , , േബാധിപിച അേപക   െപരിയാര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    28-05-2020  -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. 

 
നമര:എ7 -7728/2021 23-09-2021
 
 പീരേമട താലകില   െകാകയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പളനിസ്ാമി  െകാകയാർ കരയിൽ

,ശാനിഭവൻ  തപയാർ വീട ,േകാനിയമഠം എേസറ് ലയതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാകയാര വിേലജില   പേരതനെറ മകന മരകൻ , ,

േബാധിപിച അേപക   െകാകയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-09-2016 -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. 

 
നമര:എ7-6481 /2021 23-09-2021
 
 പീരേമട താലകില   മാപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞപിള  മഴികൽ കരയിൽ കേനൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാണിയ എ ഭാര് 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി ഭാര് 67

2 മരകൻ മകന 34

3 സിൽവി മകള 30

4 കരണാകരൻ പി മകന 28

5 അയപൻ പി മകന 26
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വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാപാറ വിേലജില    ൈടബൽ എകസൻഷൻ ഓഫീസർ പീരേമട  േബാധിപിച അേപക   മാപാറ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    27-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭാര്  സരസമ 15  വർഷങൾക മമ്  ടി  കടംബെത ഉേപകിചേപായി

പനർവിവാഹം െചയിടളതം ടിയാളെട താമസസലം അറിയാതതമാകന. 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സര് കഞപിള മകള 28

2 രാജ െക മകന 19

3 രാേജഷ െക മകന 17

4 മേനാജ െക മകന 16
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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 7-1416/2021 05-10-2021
 
 പീരേമട താലകില   കമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക വാസ,  പതമറി കരയിൽ, പാറടിയി

ൽ  വീടിൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ മകന സേനാഷ വാസ േബാധിപിച അേപക   കമളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-10-2012  -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െചലമ വാസ ഭാര് 65

2 സേനാഷ വാസ മകന 45

3 സാബ മകന 42

4 പിയാേമാൾ വാസ മകള 39

5 സജിേമാൻ വാസ മകന 37
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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ജി1-2978/2021 04-10-2021
 
  പീരേമട താലകില   കമളി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി  മാതയ  ഒനാംൈമൽ കരയിൽ

കുമാകൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി കമളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന െഡനീസ മാതയ േബാധിപിച അേപക   കമളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-11-2020-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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷജ മാതയ ഭാര് 47

2 െഡനീസ മാതയ മകന 24

3 െഡേനാ മാതയ മകന 21
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