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Idukki District
Udumbanchola Taluk
NOTICE

25-01-2022

നമര:TLKUDM491/2022-B3

ഉടമൻേചാല താലകില അണകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കഞേമാന എസ കിഴേകകര
വീട രാജാകണം അണകര എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അണകര വിേലജില പേരതെന ഭാര് കമല, കിഴേകകര വീട രാജാകണം
അണകര, േബാധിപിച അേപക അണകര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-06-2001 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപില
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
കമല
2
ഷാജി കഞേമാന
3
ൈഷനി െക.െക

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
63
47
45

28-01-2022

നമര:B3-10805/21

ഉടമൻേചാല താലകില പാമാടംപാറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാമസ്ാമി േദവനര വീട
പാകണം പാമാടം പാറ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പാമാടംപാറ വിേലജില പേരതെന മകള പളനിയമ, േദവനര വീട പാകണം
പാമാടം പാറ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക പാമാടംപാറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-12-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതെന
നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന ഭാര് തങമ
രാമസ്ാമി 05/10/2007 -ല മരണമടഞിടളളതാണ 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
1
പളനിയമ
2
േമരി (30/03/2020 -ല മരണമടഞ മകന േജാസ
എനയാളെട ഭാര്)
3
ഷാജി
(30/03/2020 -ല മരണമടഞ മകന േജാസ
എനയാളെട മകന)
4
സജി (30/03/2020 -ല മരണമടഞ മകന േജാസ
എനയാളെട മകന)
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകെന ഭാര്

വയസ
66
66

പൗതൻ

44

പൗതൻ
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5
6
7
8
9
10

സജിനി (30/03/2020 -ല മരണമടഞ മകന േജാസ
പൗതി
എനയാളെട മകള)
പഭാകരന (08/01/1973 -ല മരണമടഞ മകന കാമാകിയെടപൗതൻ
മകന)
രാജമാള (08/01/1973 -ല മരണമടഞ മകന
മകെന ഭാര്
കാമാകിയെട ഭാര്)
ചരളി (16/07/2021 -ല മരണമടഞ മകളസേലാതമ
പൗതൻ
മാണിക്തിെന മകന)
മരതി (16/07/2021 -ല മരണമടഞ മകളസേലാതമ
പൗതൻ
മാണിക്തിെന മകന)
കവിത(16/07/2021 -ല മരണമടഞ മകളസേലാതമ
മകള
മാണിക്തിെന മകള)

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

37
49
63
47
44
41

4805

Revenue Department

08th February 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________

Idukki District
Udumbanchola Taluk
NOTICE

28-01-2022

നമര:TLKUDM646/2022-B3

ഉടമൻേചാല താലകില പപാറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കാളിമത എസ പി എ 3/2 നമര വീട
് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
പപാറ വിേലജില പേരതെന ഭാര് പരേമശ്രി, എസ പി എ 3/2 നമര വീട, േബാധിപിച അേപക പപാറ വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 0809-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത 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
1
2
3
4

േപര
പരേമശ്രി
െക ശരവണന
ബാമ മേഹഷ െക
നാഗരാജന െക

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകന

വയസ
64
44
40
36

25-01-2022

നമര:TLKUDM482/2022-B3

ഉടമൻേചാല താലകില കരണാപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ
ദിനകരന എ .വ
ി ആറകണതില വീട കടാര പി ഒ കടാര എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കരണാപരം വിേലജില പേരതെന മകന ബിേനായി ഡി, ആറകണതില വീട
കടാര പി ഒ കടാര, േബാധിപിച അേപക കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന
നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ
ജീവിചിരിപില 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
3
4

േപര
ശാലിനി ദിനകരന
ബിേനായി ഡി
ബിനേമാള ഡി
ബീന ദിനകരന
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകള

വയസ
79
56
52
49
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27-01-2022

നമര:TLKUDM603/2022-B3

ഉടമൻേചാല താലകില അണകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജാസഫ മാേവലികേനല വീട
പാമപാറ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി അണകര വിേലജില പേരതന മകന സിബിചന േജാസഫ, മാേവലികേനല വീട പാമപാറ പി ഒ ,
േബാധിപിച അേപക അണകര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 17-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മകന ഷിബ േജാസഫ 28/05/1995 -ല
അവിവാഹിതനായിരിെക മരണമടഞിടളളതാണ 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
1
േതസ്ാമ
2
േജായി
3
എതമ തങചന (11/08/2021 -ല മരണമടഞ മകന
തങചന എനയാളെട ഭാര്)
4
നിഷേമാള െസബാസ്ന (11/08/2021 -ല മരണമടഞ
മകന തങചന എനയാളെട മകള)
5
നീത േമാള െസബാസ്ന (11/08/2021 -ല മരണമടഞ
മകന തങചന എനയാളെട മകള)
6
നിജ േമാന െസബാസ്ന (11/08/2021 -ല മരണമടഞ
മകന തങചന എനയാളെട മകന)
7
വതമ രവീനന
8
സണി
9
േമഴി
10
സിബിചന േജാസപ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകെന ഭാര്

വയസ
73
59
55

പൗതി

33

പൗതി

30

പൗതൻ

27

മകള
മകന
മകള
മകന

54
55
51
50

28-01-2022

നമര:TLKUDM605/2022-b3

ഉടമൻേചാല താലകില ഉടമനേചാല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ദിവാകരന വി.െക
വടതലായില വീട ഉടമനേചാല എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഉടമനേചാല വിേലജില പേരതെന ഭാര് വിജയകമാരി, വടതലായില വീട
ഉടമനേചാല, േബാധിപിച അേപക ഉടമനേചാല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത
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
1
വിജയകമാരി
2
നിഷേമാള (നിഷ മാനി)

േപര

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

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള

വയസ
62
42
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3

അനീഷ വി.ഡി
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Idukki District
Udumbanchola Taluk
NOTICE

24-01-2022

നമര:TLKUDM464/2022-B3

ഉടമൻേചാല താലകില കരണാപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അനിലകമാര കളരികല വീട
് കമംെമട് പി ഒ മങിപളളം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കരണാപരം വിേലജില പേരതെന ഭാര് മഞേമാള പി, കളരികല വീട
കമംെമട് പി ഒ മങിപളളം, േബാധിപിച അേപക കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 07-01-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതന
നിയമാനസത 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
1
2
3
4
5

േപര
മഞേമാള പി
അഞ െക .എ
ആര് േമാള െക .എ
അരജ െക .എ
സധരമ

This is a digitally signed Gazette.
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകള
മകന
മാതാവ

വയസ
38
13
12
8
60
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Idukki District
Udumbanchola Taluk
NOTICE

28-01-2022

നമര:TLKUDM610/2022-B3

ഉടമൻേചാല താലകില ഉടമനേചാല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ
േസാമേശഖരന
നായര വി.െക േവേങാലില വീട ൈകലാസനാട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഉടമനേചാല വിേലജില പേരതെന ഭാര് ഗീത
േസാമേശഖരന നായര, േവേങാലില വീട ൈകലാസനാട, േബാധിപിച അേപക ഉടമനേചാല വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-04-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
ൈ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
2
3
4

േപര
ഗീത േസാമേശഖരന നായര
അനന േസാമേശഖരന നായര
അപരണ േസാമേശഖരന നായര
തങമ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മാതാവ

വയസ
46
19
17
80

28-01-2022

നമര:TLKUDM611-2022-B3

ഉടമൻേചാല താലകില ഇരടയാര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ
ഉണികഷന നായര
െതങംേതാടതില വീട ശാനിഗാം ഇരടയാര എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഇരടയാര വിേലജില പേരതെന മകന ആകാശ കഷ ടി
.യ, െതങംേതാടതില വീട ശാനിഗാം ഇരടയാര, േബാധിപിച അേപക ഇരടയാര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-02-2020 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപില 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
സതി ഉണികഷന നായര
2
ആകാശ ഉണികഷ ടി.യ

േപര

നമര:TLKUDM647/2022-B3
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പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന

വയസ
51
22
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ഉടമൻേചാല താലകില കലകനല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ലകികടി തടാംപറമില വീട
െനടംകണം പി ഒ ആശാരികണം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കലകനല വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ സകമാരന റി.െക, തടാംപറമില
വീട െനടംകണം പി ഒ ആശാരികണം, േബാധിപിച അേപക കലകനല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 19-11-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതയെട നിയമാനസത 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
1
2
3
4

േപര
സകമാരന റി.െക
ലത റി.െക
അജയകമാര സകമാരന
രതി ബിന

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകള
മകന
മകള

വയസ
78
47
45
43
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