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NOTICE

 
നമര:A710537/2021 30-11-2021
 
 പീരേമട താലകില   െപരിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിഅരസ  അൻപഭവൻ ,വാളാർഡി

,െപരിയാർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വസ േപര മാറം െചയനതിന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയലകി ,  അൻപഭവൻ ,വാളാർഡി

,െപരിയാർ , േബാധിപിച അേപക   െപരിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 
നമര:A710314/2021 30-11-2021
 
 പീരേമട താലകില   െപരിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി േദവസ്   പനതറവീട

വികാസ നഗർ ,വണിെപരിയാർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്    ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമഴസി   ,  പനതറവീട    വികാസ

നഗർ ,വണിെപരിയാർ , േബാധിപിച അേപക   െപരിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപളതാണ   ൈ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. 

 
നമര:A7-7112/2021 03-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിജയലകി ഭാര് 63

2 േഹമലത മകള 39

3  വിേനാദകമാർ മകന 38

4  സപിയ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമഴസി ഭാര് 43

2  അലൻ വർഗീസ േദവസ് മകന 18

3  മിലൻേദവസ് മകന 9
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 പീരേമട താലകില   വാഗമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാളികടി   പശപാറ എേസറ്, വാഗമൺ

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വാഗമണ വിേലജില   പേരതയെട മകള പരേമശ്രി ,  പശപാറ എേസറ്, വാഗമൺ , േബാധിപിച അേപക   വാഗമണ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന   06-02-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം ഭർതാവം വർഷങൾക് മൻപ തെന 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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പരേമശ്രി മകള 50

21st December 2021Revenue Department17395
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