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Pathanamthitta District
Mallappally Taluk
NOTICE

02-02-2022

നമര:TKMLPY/493/2021-A4

മലപളി താലകില മലപളി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ കര്ൻ സി കര്ൻ , ചിറപേശരിൽ വീട ,
പരിയാരം പി ഒ ,മലപളി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മലപളി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ലീലാമ കര്ൻ , ചിറപേശരിൽ വീട ,
പരിയാരം പി ഒ ,മലപളി , േബാധിപിച അേപക മലപളി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 31-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
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
ലീലാമ കര്ൻ
2
െലനീഫ സി കര്ൻ
3
ലിറി കര്ൻ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
62
35
33

09-02-2022

നമര:TKMLPY/162/2022-A4

മലപളി താലകില കനനാനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീകമാർ ശങരൻ
, പഷകേശരിൽശങരയിൽ ,കനനാനം എനയാളെട അവകാശികൾക് ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കനനാനം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േശാഭനകമാരി പി ബി ,
പഷകേശരിൽശങരയിൽ ,കനനാനം , േബാധിപിച അേപക കനനാനം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-09-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ 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
േശാഭന കമാരി പി ബി
2
േരഷ നായർ
3
രാഹൽ നായർ

േപര

നമര:TKMLPY/76/2022-A4

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
55
26
23

14-02-2022

മലപളി താലകില കൂപാറ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജാൺ േതാമസ ,വടേകപറമിൽ
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വീട ,കൂപാറ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവ
കാശ സർടിഫികറിനായി കൂപാറ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഏലിയാമ േജാൺ , വടേകപറമിൽ വീട ,കൂപ
ാറ , േബാധിപിച അേപക കൂപാറ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ 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
ഏലിയാമ േജാൺ
2
സസൻ േജാൺ
3
ജിബിൻ േടാംസ േജാൺ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
64
41
36

16-02-2022

നമര:TKMLPY/469/2021-A4

മലപളി താലകില കനനാനം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഗീവർഗീസ സി വി ,ചിറയൽ വീടിൽ
,കനനാനം എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കനനാനം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് െജനി േമരി മാതയ , ചിറയൽ വീടിൽ ,കനനാനം ,
േബാധിപിച അേപക കനനാനം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 28-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത 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
െജനി േമരി മാതയ
2
െകവിൻ സി ഗീവർഗീസ
3
െകനസ് സി ഗീവർഗീസ

േപര

നമര:TKMLPY/656/2021-A4

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
42
18
10

16-02-2022

മലപളി താലകില ഏഴമറര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അനിൽകമാർ സി എസ ,േമാഹനസദന
ം വീടിൽ ,എഴമറർ പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ഏഴമറര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് പസന കമാരി എ എൻ , േമാഹനസദനം വീടിൽ ,എഴമറർ പി
ഒ , േബാധിപിച അേപക ഏഴമറര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മര
ണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-09-2021 -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.
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കമ നമര
1
2
3
4

േപര
രാജമ സി െക
പസന കമാരി എ എൻ
അനില രഞിത്
ആതിര സജിത്

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
ഭാര്
മകള
മകള

വയസ
86
58
37
32
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