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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A7-10770/2021 04-12-2021
 
  പീരേമട താലകില   മഞമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജി േജാസഫ  െകാടാരതിൽ,

േതങാകൽ  മഞമല  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്അനനരാവകാശ    സർടിഫികറിനായി

മഞമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീനാ സജി ,  െകാടാരതിൽ, േതങാകൽ  മഞമല , േബാധിപിച അേപക

മഞമല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 
നമര:A7- 9989/2021 13-12-2021
 
 പീരേമട താലകില   കമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   S  ശശിധരൻ പതൻപരയൽ , അമരാവതി

 കമളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ  ആവശ്ങൾക്    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  നിർമല എ െക  , പതൻപരയൽ , അമരാവതി  കമളി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ  വർഷങൾക  മൻപ  തെന

മരണെപടേപായിടളതം അവിവാഹിതരായ സേഹാദരങൾ ഇലാതതം ആണ  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:A7-10655/2021 03-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബീനാ സജി ഭാര് 45

2 ആൽബിൻ േജാസഫ മകന 24

3 അശ്ിൻ  േജാസഫ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  നിർമല എ െക ഭാര് 60

2 ആര്  എസ നായർ മകള 32

3 ആരതി എസ നായർ മകള 29

4  അരവിന് എസ നായർ മകന 24

28th December 2021Revenue Department18461
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 പീരേമട താലകില   പീരേമട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   െപാനയ  സാമവൽ ഭവൻ ,ചരകളം

അപർ ഡിവിഷൻ പതവൽ ,59 ആം ൈമൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകാടതിയിൽ   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പീരേമട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  അയമ  , സാമവൽ ഭവൻ ,ചരകളം അപർ

ഡിവിഷൻ പതവൽ ,59 ആം ൈമൽ , േബാധിപിച അേപക   പീരേമട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-02-2011 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

മരണെപട  േപായിടളതം   അവിവാഹിതരായ  സേഹാദരങൾ  ഇലാതതം  ആണ    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  അയമ ഭാര് 60

2  മലർമണി മകള 41

3 മനില മകള 37

4 മണിേമഖല മകള 35

5 സാമവൽ റി മകന 30
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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ7-3569/2021 27-11-2021
 
  പീരേമട  താലകില   ഏലപാറ വിേലജില  െകാചകരനരവി  കരയിൽ െവടപറമിൽ വീടിൽ താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  സദാനനൻ െക    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഏലപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗാമതി പി സി   േബാധിപിച അേപക

ഏലപാറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-01-2021  -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗാമതി പി സി ഭാര് 58

2 അഭിലാഷ വി എസ മകന 40

3 അനീഷ മകന 38

4 അഖിൽ എസ മകന 23

28th December 2021Revenue Department18463
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A7-10961/2021 02-12-2021
 
 പീരേമട താലകില   െപരിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   ഭാഗ്ം  ലകം വീട േകാളനി ,62 ആം

ൈമൽ ,െപരിയാർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   സർടിഫികറിനായി

െപരിയാര വിേലജില   പേരതയെട മകന രാജൻ , ലകം വീട േകാളനി ,62 ആം  ൈമൽ ,െപരിയാർ ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-03-2006  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലാതതം ടിയാളെട ഭർതാവ െചലയ @

െചലപൻ എനയാൾ വർഷങൾക മൻപ തെന മരണമടഞിടളതമാണ  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:A7-10886/2021 02-12-2021
 
  പീരേമട  താലകില   കമളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   മാതയ  ഇ  സി  പൗവത്  വീടിൽ  ,

െവളാരംകന് ,കമളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  േമരിേജാസഫ, പൗവത് വീടിൽ , െവളാരംകന് ,കമളി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ വർഷങൾക് മൻപ തെന

മരണമടഞിടളതം  അവിവാഹിതരായ സേഹാദരങൾ ഇലാതതം ആണ  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:A7-10795/2021 03-12-2021
 
 പീരേമട താലകില   വാഗമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    ഉദയഭാന വി െക    വിജയാലയം,

ആഴംകാല വാഗമൺ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിന     അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജൻ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  േമരിേജാസഫ ഭാര് 68

2 െമബിൻ മാതയ മകന 35
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സർടിഫികറിനായി   വാഗമണ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ,    വിജയാലയം, ആഴംകാല വാഗമൺ , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.    മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലാതതം  അവിവാഹിതരായ

സേഹാദരങൾ  ഇലാതതം  ആണ    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:A7-9209/2021 30-11-2021
 
  പീരേമട  താലകില    കമളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എം  എസ  സനിൽ  മാങഴയൽ,

,െവളാരംകന് കമളി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിന     അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാലിനി സനിൽ , മാങഴയൽ, ,െവളാരംകന് കമളി, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന2/  07  /  2013  നം 3  /  07  /  2013  നം ഇടയ്     മരണമടഞിടളതാെണനം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ മരണമടഞ

േപായിടളതം   അവിവാഹിതരായ സേഹാദരങൾ ഇലാതതം ആണ   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:A7-4400/2020 10-12-2021
 
 പീരേമട താലകില   ഏലപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി വി ജി  െവടതപറയിൽ,ഏലപാറ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

ഏലപാറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  രാജമ , െവടതപറയിൽ,ഏലപാറ , േബാധിപിച അേപക   ഏലപാറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-

03-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ മരണെപട േപായിടളതാണ  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 വിജയമ ഭാര് 63

2  നിഷ വി ബി മകള 45

3 സേരഷ ബി മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാലിനി സനിൽ ഭാര് 40

2 അശ്തി എം സനിൽ മകള 21

3   ആകാശ എം സനിൽ മകന 19
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  രാജമ ഭാര് 58

2 ഓമനകടൻ മകന 42

3 ബിന മകള 40

4 സിന മകള 38
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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 7 -10369/ 2021 27-11-2021
 
 പീരേമട താലകില   പീരേമട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതകമാർ  പാമനാർ കരയിൽ തങമത

ു ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പീരേമട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജനതപഭ എം , , േബാധിപിച അേപക   െപരിയാർ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-

05-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 7 -5573/ 2021 27-11-2021
 
 പീരേമട താലകില   കമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ എം പരീത  േറാസാപകണം കരയിൽ

േചരിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാബിർ സി പി , , േബാധിപിച അേപക   കമളി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

05-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജനതപഭ എം ഭാര് 45

2 ശീനാഥ എം മകന 24

3 എം മേദശ്രൻ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയം ബീവി ഭാര് 56

2 സാബിർ സി പി മകന 35

3 സാജിദ സി പി മകന 32

4 സമീർ സി പി മകന 24

5 ഫാതിമ ബീവി സേഹാദരി 73

6 ഐഷ ബീവി സേഹാദരി 62

28th December 2021Revenue Department18467
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



നമര:എ 7 -10240/ 2021 27-11-2021
 
 പീരേമട താലകില   പീരേമട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസബാസ്ൻ  മണികൽ െമാട പതവൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പീരേമട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധ , , േബാധിപിച അേപക   പീരേമട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -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. 

 
നമര:എ 7 -10095/ 2021 27-11-2021
 
 പീരേമട താലകില   െപരിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി തങചൻ  മങലാർ കരയിൽ മങലാ

ർ എേസറിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരിയാര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സരസ്തി , , േബാധിപിച അേപക   െപരിയാര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

05-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധ ഭാര് 40

2 അശ്ിൻ ബിേടാ മകന 22

3 നിഷാന് ബിേടാ മകന 21

4 ആഷലിൻ സിംന മകള 19

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വളിയമ ഭാര് 67

2 സരസ്തി മകള 46
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ F7˛5973/2021. 2021 \hw_¿ 27.

26˛10˛2021˛mw XobXnbnse tIcf Kk‰v \º¿ 42, (hm-eyw˛X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v
em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ ]ocp-taSv Xmeq°n¬ ^b¬ \º¿ F7˛5973/2021˛¬ {]kn-≤o-I-cn®
]ckyØn¬ ]tc-Xs‚ Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia \º¿ 3 ]tc-Xs‚ aI-\mb tPmbn-°p-´nbpw ]tc-X\pw
XΩn-ep≈ _‘w aIƒ F∂Xv aI≥ F∂pw {Ia \º¿ 4 tagnkn F∂Xv tagvkn F∂pw
{Ia \º¿ 6 ¢mcΩ amXyp ]tc-X-\p-am-bp≈ _‘w aIs‚ `mcy F∂p-≈Xv aIƒ F∂pw XncpØn
hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
]ocp-taSv. Xl-io¬Zm¿.

28th December 2021Revenue Department18469
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