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തിരുത്തൽ പരസ്യം
നമ്പർA7-3921/2021/K DIS

2022 ഫെബ്രുവരി 15

2021 ജൂലൈ 20 ആം തീയതിയിഫൈ കേരള ഗസ്സറ്റ് നമ്പർ 29 ൽ (വാൈയം
10 പാർട്ട് 3 )േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓെ് ൈാൻഡ് േവനയൂ വിഭാഗത്തിൽ കപജ് 5368 ൽ ബ്പസ്ി്ീേരി്ു വന്ന കേൽനമ്പർ പരസ്യത്തിൽ "ചബ്രകേഖരൻ എം
എ എന്നയാൾ 7 / 8 / 2018 ൽ േരണേടഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് "എന്നത്
ചബ്രകേഖരൻ എം എ എന്നയാൾ 7 / 8 / 2018 ൈും ടിയാൾ ഭാരയ കോഭന 21 /
12 / 2020 ൈും േരണഫെട്ടു കപായിട്ടുള്ളതാഫണന്നും " പകരതൻേ “ എന്ന്
കരഖഫെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥൈങ്ങളിൽ" പകരതരുഫട" എന്നും തിരുത്തി
വായികക്കണ്ടതാണ് .

താൈൂക്കാെീസ്്
പീരുകേട്
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Idukki District
Peerumede Taluk
NOTICE

03-02-2022

നമര:A7-1137/2022

പീരേമട താലകില ഏലപാറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അജയ െക ൈടേഫാർഡ എേസറ്
ലയം,ഏലപാറ എനയാളെട അവകാശികൾക് പി എഫ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിന േവണി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ഏലപാറ വിേലജില പേരതനെറ പിതാവ കണൻ, ൈടേഫാർഡ എേസറ് ലയം,ഏലപാറ,
േബാധിപിച അേപക ഏലപാറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-01-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതൻ അവിവാഹിതനം ,മാതാപിതാകൾ
ജീവിചിരിപളതമാണ . 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
1

േപര
ശാനി

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ

വയസ
48

05-02-2022

നമര:A7-1466/2022

പീരേമട താലകില ഉപതറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അേനാണിയമ പതൻ
വീടിൽ,െപാരികണി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിന േവണി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഉപതറ വിേലജില പേരതയെട മകന രാജൻ , പതൻ വീടിൽ,െപാരികണി ,
േബാധിപിച അേപക ഉപതറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-05-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലാതതം ഭർതാവ
ശവരിമത 12/ 02 / 2020 ലം 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
1
2

േപര
ലളിത കമാരി
രാജൻ

നമര:A7-606/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന

വയസ
44
37

12-02-2022

പീരേമട താലകില കമളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സേരഷ കമാർ സി എൻ േചലപറത്
,െചളിമട ,കമളി എനയാളെട അവകാശികൾക് .സബ െരജിസാർ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിന േവണി
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കമളി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േശാഭന കമാരി പി എസ , േചലപറത്
,െചളിമട ,കമളി, േബാധിപിച അേപക കമളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-09-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതൻറ മാതാപിതാകൾ
ജീവിചിരിപിലാതതാണ ൈ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.
കമ നമര
1
േശാഭനകമാരി പി എസ
2
വിഷ സേരഷ
3
ആമൽ സേരഷ

േപര

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

വയസ
47
17
15
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Idukki District
Peerumede Taluk
NOTICE

27-01-2022

നമര:A7-9356/2021

പീരേമട താലകില ഏലപാറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക ചനൻ െഗൻേമരിഎേസറ്,െഗൻേമര
ി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
ഏലപാറ വിേലജില പേരതനെറ മകന േദവാനന് െക സി, െചലമഹൗസ, െഗൻേമരിഎേസറ്, െഗൻേമരി േബാധിപിച
അേപക ഏലപാറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 16-09-1998 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപിലാതതം ഭാര് കാഞന 1 / 5
/ 1997 ൽ 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.
കമ നമര
1
േദവാനന് െക സി

േപര
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തിരുത്തൽ പരസ്യം
നമ്പർ G1-4620/2020

2022

ഫെബ്രുവരി17

2021 ഫെയ് 11 ആം തീയതിയിഫെ കേരളഗസ്റ്റ് നമ്പർ 19 ൽ (വാെയം 10 പാർട്ട് 3 )
)േമ്മീഷണകേറ്റ് ഓെ് ൊൻഡ് േവനയൂ വിഭാഗത്തിൽ കപജ് 242- ൽ
ബ്പസ്ിദ്ധീേരിച്ചു വന്ന കെൽനമ്പർ പരസ്യത്തിൽ ബ്േെ നമ്പർ 2 -ൽ” ഫഷേിൻദാസ്്
സ്ി ഡി “ എന്ന് ബ്പസ്ിദ്ധീേരിച്ചത്” ഫഷേിൽദാസ്് സ്ി ഡി “എന്നും” ജി 1 -4620/

2020 / K DIS “എന്നത്” ജി 1 -4620/ 2020 “എന്നുംതിരുത്തി

വായികേണ്ടതാണ്.

( ഒപ്പ് )
താെൂോെീസ്് പീരുകെട്

.തഹസ്ീൽദാർ
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