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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A7-1008/2022 23-01-2022
 
  പീരേമട താലകില   ഉപതറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാേകാ വർകി  തണതികേനൽ

,േലാൺടി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്   ഹാജരാകനതിനായി  അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഉപതറ വിേലജില   പേരതനെറ മകന  േജായി , തണതികേനൽ ,േലാൺടി , േബാധിപിച അേപക

 ഉപതറ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2015  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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   ഫിേലാമിന  ചാേകാ ഭാര് 80

2 അനിറ് മകള 60

3   േജായി മകന 57

4  മറിയാമ മകള 48
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Idukki District

 
Peerumede Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A7-11904/2021 26-01-2022
 
  പീരേമട  താലകില    കമളി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ    നഫീഷ,   അഫിൻ  സഫിൻ

മനസിൽ,േറാസാപകണം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െറജിസേടഷൻ   ഓഫീസിൽ  ഹാജരാകനതിന

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കമളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ  പി ഫിേറാസാൻ ,  അഫിൻ സഫിൻ

മനസിൽ,േറാസാപകണം, േബാധിപിച അേപക   കമളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപിലാതതാണ 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  പി ഫിേറാസാൻ ഭരതാവ 73

2  അമീന ഖാദർ ബാച മകള 40

3  അസ മകള 38

4 റംജാൻ ബീഗം സേഹാദരി 73

5 സാറാമ ജമാലദീൻ സേഹാദരി 66

6 അൻവർ മകന 42
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