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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 7 -2982/2021 19-11-2021
 
  പീരേമട  താലകില    െപരവനാനം   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അഗസിൻ  േജാസഫ,

ചിലമികേനൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വീവധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന േജാസഫ  േബാധിപിച അേപക   െപരവനാനം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-12-2017 -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 -10001/2021 16-11-2021
 
  പീരേമട താലകില  െപരിയാര വിേലജില േചാറപാറ കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസൽവകനി,

സേനാഷ  ഭവൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷറാണി  േബാധിപിച അേപക

െപരിയാര  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2017 -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 -9732/2021 19-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരികടി അഗസിൻ ഭാര് 77

2 േജാസഫ അഗസിൻ മകന 56

3 ഫിലിപ് അഗസിൻ മകന 53

4 ഷീബ അഗസിൻ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷറാണി ഭാര് 69

2 സരിത പഭ മകള 39

3 ശാനി സേരഷ മകള 37

4 സേനാഷ കമാർ മകന 34
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 പീരേമട താലകില  ഉപതറ വിേലജില ഒൻപേതകർ കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േലാറൻസ എ,

പളിയാടിയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന കാസർ േലാറൻസ േബാധിപിച അേപക   ഉപതറ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2020 -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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ 7 -8285/2021 22-11-2021
 
 പീരേമട താലകില   െകാകയാര വിേലജില മകളം കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ,  അമനാട

്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് വിലാസിനി വിജയൻ  േബാധിപിച അേപക   െകാകയാര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണസർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-04-2021 -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാഗ്ലക്മി @ മറിയ ഭാര് 76

2 േജാൺ മകന 56

3 കാസർ േലാറൻസ മകന 53

4 ലിറിൽ ഫളവർ മകള 51

5 ആലയൽ റീറ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി വിജയൻ ഭാര് 57

2 വിജിേമാൾ മകള 39

3 വിനിത മകള 37
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