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Idukki District
Udumbanchola Taluk
NOTICE

04-02-2022

നമര:TLKUDM986/2022-B3

ഉടമൻേചാല താലകില ശാനനപാറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ
ലീലാവത
ി ശീഗഹ വീട േപെതാടി ശാനനപാറ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ശാനനപാറ വിേലജില പേരതയെട മകള അഹില രവീനന, നമര 9 ഖാദി RAFT
േകാളനി എടമലപടി പി ഒ പതര, േബാധിപിച അേപക ശാനനപാറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-05-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട
ഭരതാവ 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
ഉദയമരതി ആര
2
അഹില രവീനന

േപര
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തിരുത്തല്പരസ്യം
നമ്പര് ബി3-14666/21

14/02/2022

2021 ഡിസംബര് 7-ം തിയതിയിലെ കേരള ഗസറ്റ് നമ്പര് 48-ല് (വാല്യം 10 , പാര്ട്ട്
3) കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് ലാന്റ് റവന്യൂ വിഭാഗത്തില്
പേജ് നമ്പര് 15573-ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മേല് നമ്പര്
പരസ്യത്തില് പരേതന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവകാശിയുടെ പേര് സിന്ധു വി എം മകള് വയസ്സ് 44 എന്നു കൂടി
ഉള്പ്പെടുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ്

താലൂക്കാഫീസ്
ഉടുമ്പന്ചോല
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തഹസില്ദാര്

6441

Revenue Department

22nd February 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________

തിരുത്തല്പരസ്യം
നമ്പര് ബി3-4136/21

10/02/22

2021 ഡസംബര് 7-ാം തിയതിയിലെ കേരള ഗസറ്റ് നമ്പര് 48-ല് (വാല്യം 10 , പാര്ട്ട്
3) കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് ലാന്റ് റവന്യൂ വിഭാഗത്തില്
പേജ് നമ്പര് 15576 ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മേല് നമ്പര്
പരസ്യത്തില് പരേതന്റെ നാലാമത്തെ അവകാശിയുടെ പേര് പ്രിയങ്ക ആര് മകള് വയസ്സ് 31 എന്നുകൂടി ഉള്
പ്പെടുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ് വായിക്കേണ്ടതാണ്

താലൂക്കാഫീസ്
ഉടുമ്പന്ചോല
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തിരുത്തല്പരസ്യം
നമ്പര് ബി3-4136/21

10/02/22

2021 ഡസംബര് 7-ാം തിയതിയിലെ കേരള ഗസറ്റ് നമ്പര് 48-ല് (വാല്യം 10 , പാര്ട്ട്
3) കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് ലാന്റ് റവന്യൂ വിഭാഗത്തില്
പേജ് നമ്പര് 15576 ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മേല് നമ്പര്
പരസ്യത്തില് പരേതന്റെ നാലാമത്തെ അവകാശിയുടെ പേര് പ്രിയങ്ക ആര് മകള് വയസ്സ് 31 എന്നുകൂടി ഉള്
പ്പെടുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ് വായിക്കേണ്ടതാണ്

താലൂക്കാഫീസ്
ഉടുമ്പന്ചോല
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Idukki District
Udumbanchola Taluk
NOTICE

29-01-2022

നമര:TLKUDM716/2022-B3

ഉടമൻേചാല താലകില കരണാപരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ
രമണന വി എന
 വശ്ംപറമില വീടില കരണാപരം പി ഒ കേടകാനം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കരണാപരം വിേലജില പേരതെന ഭാര് െപാനമ,
വശ്ംപറമില വീട കരണാപരം പി ഒ കേടകാനം, േബാധിപിച അേപക കരണാപരം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-10-2018 -ല
മരണെപടതായം പേരതെന നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന മാതാവ ജീവിടിരിപില 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
െപാനമ
2
രതീഷ വി ആര
3
രേമഷ വി ആര

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
61
39
38

31-01-2022

നമര:TLKUDM717/2022-B3

ഉടമൻേചാല താലകില കലകനല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ
െക.ക
െ കഷനാചാരി കമനാനത് വീട െനടമകണം പി ഒ ചകകാനം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കലകനല വിേലജില പേരതെന മകന അനിലകമാര
െക.െക, കമനാനത് വീട െനടമകണം പി ഒ ചകകാനം, േബാധിപിച അേപക കലകനല വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 12-11-2009 -ല
മരണെപടതായം പേരതെന
നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെന ഭാര് കകമലാകി കഷനാചാരി 23/03/2018 -ല മരണമടഞടളളതാണ 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
ശ്ാമള
സേരനന
അനിലകമാര
രാേജഷ െക.െക
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31-12-2021

നമര:TLKUDM719/2022-B3

ഉടമൻേചാല താലകില രാജകമാരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ
േതാമസ
് പേതാടിയില വീട രാജകമാരി േനാരത് എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി രാജകമാരി വിേലജില പേരതെന
മകന ഏലിയാസ, പേതാടിയില വീട
രാജകമാരി േനാരത്, േബാധിപിച അേപക രാജകമാരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 13-11-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതെന
നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന ഭാര്
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
1
2
3
4
5
6
7
8

േപര
ഏലികടി
െപൗേലാസ
സാറാമ
അനമ
പേതാസ പി.റി
മതായി പി.റി
ഐസക്
ഏലിയാസ
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മകന

വയസ
72
70
65
63
61
59
57
56
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തിരുത്തല്പരസ്യം
നമ്പര് ബി3-1086921

14/02/2022

2021 ഡിസംബര് 9-ാം തിയതിയിലെ കേരള ഗസറ്റ് നമ്പര് 44-ല് (വാല്യം 10 , പാര്ട്ട്
3) കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് ലാന്റ് റവന്യൂ വിഭാഗത്തില്
പേജ് നമ്പര് 11235-ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മേല് നമ്പര്
പരസ്യത്തില് പരേതന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവകാശിയുടെ സേതുമോള് വി കെ എന്നതിനു പകരം സേതുമോള് വി
എം എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ്

താലൂക്കാഫീസ്
ഉടുമ്പന്ചോല
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ഒപ്പ്
തഹസില്ദാര്
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തിരുത്തല്പരസ്യം
നമ്പര് ബി3-13452/21

14/02/2022

2021 നവംബര് 30-ാം തിയതിയിലെ കേരള ഗസറ്റ് നമ്പര് 47-ല് (വാല്യം 10 , പാര്ട്ട്
3) കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് ലാന്റ് റവന്യൂ വിഭാഗത്തില്
പേജ് നമ്പര് 14585-ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മേല് നമ്പര്
പരസ്യത്തില് പരേതന് മരണമടഞ്ഞ തിയതി 11/07/2021 എന്നത് “13/07/2021 “ എന്ന് തിരുത്തി
വായിക്കേണ്ടതാണ്

താലൂക്കാഫീസ്
ഉടുമ്പന്ചോല

ഒപ്പ്
തഹസില്ദാര്
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