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                                                 തിരുത്തൽ പരസ്യം 

 

 നമ്പർ A7-10240/2021                                                                                                     2022 ഫെബ്രുവരി 9 

                       

                          2021 ഡിസ്ംരർ 28 ആം  തീയതിയിഫെ കേരള ഗസ്റ്റന്മ്പർ 51-ൽ (വാ  

 െയം  10,പാർട്ട ്3 ) േമ്മീഷണകേറ്റ ്ഓെ ്ൊൻഡ് േവനയൂ വിഭാഗത്തിൽ കപജ ്18468  

ൽ ബ്പസ്ിദ്ധീേരിച്ചു  വന്ന  കേൽനമ്പർ    പരസ്യത്തിൽ  േണിക്കൽ ഫോട്ട  

 പുതുവൽ  വീട്ടിൽ  എന്നത ്പീസ് ്കോകട്ടജ,്  േണിക്കൽ ഫോട്ട പുതുവൽ എന്ന ്  

 തിരുത്തി  വായികക്കണ്ടതാണ ്.        

             

             

  

താെൂക്കാെീസ് ്        (ഒപ്പ)് 

   പീരുകേട ്                                                                                             തഹസ്ീൽദാർ  
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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A7-10000/2021 05-02-2022
 
 പീരേമട താലകില   വാഗമണ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺസൺ  പതൻ വീടിൽ ,പാറെകട

്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   .വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിന   േവണി     അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    വാഗമണ വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാൺ കിസിൻ .  െജ,  പതൻ വീടിൽ ,പാറെകട്,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഹപസി ഭായ േജാൺസൺ ഭാര് 74

2  േജാൺ കിസിൻ . െജ മകന 47

3  േജാൺ  മാർടിൻ മകന 45

4  മാർളി ബാബ മകള 40

15th February 2022Revenue Department5625
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