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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 7 -7474/ 2021 03-11-2021
 
 പീരേമട താലകില   കമളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണികണൻ െക െക  കമളി കരയിൽ ഉമാശ

ീ ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കമളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉമാശീ , , േബാധിപിച അേപക   കമളി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-07-2021 -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 ഉമാശീ റി ഭാര് 41

2 ഹർജിത മണികണൻ മകന 11

3 ദീക മണികണൻ മകള 8
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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 7 -3363/ 2021 12-11-2021
 
  പീരേമട താലകില   മഞമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാസ @ ആശീർവാദം ടിയാൻ ഭാര്

റീതാമ  മഞമല കരയിൽ മഞമല ഫാകറി  ഡിവിഷനിൽ  എനിവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മഞമല വിേലജില   പേരതരെട  മകന എഡ്ിൻ @

ആേരാഗ്ം , ,  േബാധിപിച അേപക   മഞമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം  28-01-2015 , 16-01-2020 എനീ തീയതികളിൽ

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള 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 വർഗീസ മകന 48

2 എഡ്ിൻ @ ആേരാഗ്ം മകന 43

3 അനിത മകള 41
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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ7-9993/2021 17-11-2021
 
 പീരേമട താലകില  െപരവനാനം  വിേലജില പറകയം കരയിൽ േകാഴിമല വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ

 മാതയ  ഫിലിപ്    എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന േബാണി െക മാതയ േബാധിപിച അേപക  െപരവനാനം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-09-2020-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െടസി ഭാര് 61

2 ചിഞ െക മാതയ മകള 35

3 േബാണി െക മാതയ മകന 32

4 നീന െക മാതയ മകള 29
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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ7-10612/2021 24-11-2021
 
 ഇടകി ജിലയിൽ പീരേമട താലകില   പീരേമട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം റി  േതാമസ, ടിയാ

ൻ ഭാര് ഏലിയാമ േതാമസ  കടികാനം കരയിൽ മണനിൽകനതിൽ വീടിൽ  എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പീരേമട വിേലജില   പേരതരെട  മകന

ദാനിേയൽ േതാമസ  േബാധിപിച അേപക   പീരേമട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാളകൾ   07-08-2020,  29-4-2007-എനീ  തീയതികളിലം

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള 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 േപാതൻ േതാമസ മകന 54

2 ദാനിേയൽ േതാമസ മകന 52

3 പിയ ആൻസകറിയ മകള 46
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