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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ7-7873/2021 06-10-2021
 
  പീരേമട  താലകില    െകാകയാര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സലീന  നബാസ

െനടംപറത്(നാരകതം കാടിൽ) വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാകയാര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ നബാസ എൻ ഐ േബാധിപിച

അേപക   െകാകയാര  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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:എ7-5142/2021 06-10-2021
 
 പീരേമട താലകില   കമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ൻ േജാസഫ  െവളാരംകന്

കരയിൽ  ഏറത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമളി വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ േജാേമാൻ േജാസഫ േബാധിപിച

അേപക   കമളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2015  -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 റഷീദ എൻ എം സേഹാദരൻ 65

2 സഫിയ െസയത മഹമദ സേഹാദരി 56

3 സൗദ െസയദ സേഹാദരി 49

4 നർജഹാൻ സേഹാദരി 46

5 ബൽകീസ എൻ എം സേഹാദരി 44

6 നബാസ എൻ ഐ ഭരതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ വർകി മാതാവ 81

2 മറിയാമ എ െജ സേഹാദരി 59

3 േജാസഫ എ െജ സേഹാദരൻ 54

4 അനമ സിബി സേഹാദരി 49
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5 േറാസമ എ െജ സേഹാദരി 47

6 േജാേമാൻ േജാസഫ സേഹാദരൻ 38
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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ7-3693/2021 06-10-2021
 
  പീരേമട  താലകില   പീരേമട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറാബീവി   കരടികഴി  കരയി

ൽ  ബംഗാവപറമിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പീരേമട വിേലജില   പേരതയെട മകന പി എച് നവാസ ഹമീദ , കരടികഴി കരയിൽ

ബംഗാവപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പീരേമട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-05-2018  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 നവാസ ഹമീദ മകന 49

2 പി എച് െനജിമദീൻ മകന 46
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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ7-9321/2021 13-10-2021
 
  പീരേമട താലകില   പീരേമട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  ടി  ശാനമ  കടികാനം കരയി

ൽ  പതേശരി  പടികൽ  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പീരേമട വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി െക സകമാരൻ , കടികാനം കരയിൽ

പതേശരി പടികൽ വീട , േബാധിപിച അേപക   പീരേമട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 സകമാരൻ ഭരതാവ 68

2 ബിനല ബിജ (മകൻെറ മകൾ ) പൗതി 22

3 ബിഥൻ ബിജ (മകൻെറ മകൻ ) പൗതൻ 15
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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 7 -3842 / 2021 /െക ഡിസ 12-10-2021
 
 പീരേമട താലകില   ഉപതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എ മഹമദ കഞ്  ചങർ പതേവലിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉപതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷാജഹാൻ സി എം , , േബാധിപിച അേപക   ഉപതറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-

10-2020  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആമിന ബീവി ഭാര് 64

2 ഷാഹിത മകള 41

3 ഹന ഫാതിമ സി എസ പൗതി 11

4 ദിൽന േമാൾ പൗതി 8

5 നിഹല താജ പൗതി 5

6 ഷാജഹാൻ സി എം മകന 43

7 താഹ എം മകന 39

8 താജദീൻ സി എം മകന 34
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