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NOTICE

 
നമര:A4-4157/2021 16-11-2021
 
 മലപളി താലകില   കനംതാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ശശിധരൻ പിള  കമകംേചരിൽ

വീടിൽ,  കനനാനം  വിേലജ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനംതാനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി െക എൻ , കമകംേചരിൽ വീടിൽ,

കനനാനം വിേലജ , േബാധിപിച അേപക   കനംതാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപിലാതതാെണനം അവിവാഹിതരായ സേഹാദരങൾ ഇലാതതാെണനം അറിവായിരികന. അതനസരിച

് 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. 

 
നമര:A4 - 749/2021 16-11-2021
 
 മലപളി താലകില   മലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വർകി േജാർജ  െതേകമറിയിൽ വീടിൽ

, മലപളി വിേലജ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന സാലിൻ േജാർജ വറഗീസ, െതേകമറിയിൽ വീടിൽ, മലപളി

വിേലജ , േബാധിപിച അേപക   മലപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-07-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതനെറ  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപളതം അവിവാഹിതരായ സേഹാദരങൾ ഇലാതതമാണ എന് അറിവായിരികന. അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 ശീേദവി െക എൻ ഭാര് 61

2 ശരത എസ പിള മകന 36

3 ശരൺ എസ മകന 30

4 ശരണ് എസ മകള 30

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാലിൻ േജാർജ വറഗീസ മകന 29

2 െസഫി മറിയം വറഗീസ മകള 23

3 സീവ ബിൻ വറഗീസ മകന 22
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നമര:A4-2627/2021 17-11-2021
 
 മലപളി താലകില   പറമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േശാശാമ ദാസ  ഓലികൽ വീടിൽ,

െവണികളം,  പറമറം  വിേലജ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പറമറം  വിേലജില   പേരതയെട മകന േമാഹൻദാസ ,  ഓലികൽ വീടിൽ,

െവണികളം, പറമറം വിേലജ , േബാധിപിച അേപക   പറമറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-12-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപിലാതതം അവിവാഹിതരായ സേഹാദരങൾ ഇലാതതമാണ എനം 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. 

 
നമര:A4-2326/2021 17-11-2021
 
 മലപളി താലകില   മലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചാണി മാതയ , േതരടപഴ വീടിൽ, മലപളി

വിേലജ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജിനീഷ മാതയ അലകസ , േതരടപഴ വീടിൽ, മലപളി വിേലജ ,

േബാധിപിച അേപക   മലപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാപിതാകൾ  ജീവിചിരിപിലാതതം

അവിവാഹിതരായ സേഹാദരങൾ ഇലാതതമാണ എനം 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. 

 
നമര:A4-763/2019 17-11-2021
 
 മലപളി താലകില   കനനാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം എൻ േഗാപാലപിള  െതേകകറ്

  വീടിൽ,  കനനാനം  വിേലജ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാജമ മാർേകാസ മകള 63

2 രാജ ദാസ മകന 59

3 േമാഹൻ ദാസ മകന 53

4 ഉഷ േതാമസ കടി മകള 51

5 ഷീജാ ദാസ മകള 42

6 ഷീനാ ദാസ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ ചാണി ഭാര് 68

2 ജിഷ ഷിബ മകള 39

3 ജിനീഷ മാതയ അലകസ മകന 36

14480 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കനനാനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീമതി. ശാനമ ഇ െക , െതേകകറ്

വീടിൽ, കനനാനം വിേലജ , േബാധിപിച അേപക   കനനാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപിലാതതം അവിവാഹിതരായ സേഹാദരങൾ ഇലാതതമാണ എനം 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. 

 
നമര:A4-2507/2021 17-11-2021
 
 മലപളി താലകില   പറമറം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ജി രാജൻ നായർ  െപരമാടിൽകാടി

ൽ സാരഥിയിൽ വീടിൽ, പറമറം വിേലജ  എനയാളെട  അവകാശിക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പറമറം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീമതി. ഓമന നായർ , െപരമാടിൽകാടിൽ

സാരഥിയിൽ വീടിൽ, പറമറം വിേലജ , േബാധിപിച അേപക   പറമറം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാള  മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപിലാതതം അവിവാഹിതരായ സേഹാദരങൾ ഇലാതതാെണനം അറിവായിരികന. അതനസരിച് അവകാ

ശ 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  ശാനമ ഇ െക ഭാര് 64

2 േഗാപകമാർ മകന 45

3 രാജേശഖരൻ പിള മകന 43

4 സഷമ മകള 41

5 നേരഷ കമാർ മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന നായർ ഭാര് 61
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Pathanamthitta District

 
Mallappally Taluk

 
NOTICE

 
No: TKMLPY/135/2021-A4 23-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Lakshmikutty N, Chakkulathu Kizhakethil House, Kariamplav

u P.O, Perumpetty Village, Mallappally Taluk of Pathanamthitta District has filed an application  of a legal heirship certificate

in respect of the legal  heirs of late K Krishnan Kutty, Chakkulathu Kizhakethil House, Kariamplavu P.O, Perumpetty Village

who expired on 08-05-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are

the legal heirs of the said late K Krishnan Kutty that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to

the applicant . It has been reported to this office that the parents of the deceased are dead and there are no unmarried

siblings. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for

receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before

the Tahsildar , Mallappally within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government Gazette.

Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: TKMLPY/130/2021-A4 23-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Smt. Indiradevi, Mukkattu House, Vaipur P.O, Kottangal

Village, Mallappally Taluk of Pathanamthitta District has filed an application  of a legal heirship certificate in respect of the

legal  heirs of late Induchoodan, Mukkattu House, Vaipur P.O who expired on 16-07-2021 and that it has been reported to

this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late Induchoodan. That it is

proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . It has been reported to this office that the

father of the deceased is dead and mother of the deceased is alive. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship

certificate accordingly in favour of the above said members for receiving the claims. objections, if any against the issue of

the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahsildar , Mallappally within 30 days from the date of

publication of this notice in the Kerala Government Gazette. Belated applications and those sent by post will  not be

considered. 

 
SCHEDULE

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Lakshmikutty N Wife 74

2 Harikumar C K Son 54

3 Prabha Vavachan Daughter 51

4 Pradeep Kumar K Son 42

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age
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1 Sarojiniyamma Mother 93

2 Indiradevi Wife 64

3 Abhilash Mukkattu Son 42

4 Anoop Mukkattu Son 37
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Pathanamthitta District

 
Mallappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TKMLPY/197/2021-A4 26-11-2021
 
 മലപളി താലകില   മലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയാമ േജകബ, ചകാനികല വീടില,

മലപളി വിേലജ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപളി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജകബ സി വർഗീസ, ചകാനികല വീടില, മലപളി

വിേലജ േബാധിപിച അേപക   മലപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതയെട  മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപിലാതതം അവിവാഹിതരായ സേഹാദരങള ഇലാതതമാെണനം 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 േജകബ സി വർഗീസ ഭരതാവ 70

2 ജിേജാ േജാർജ േജകബ മകന 39

3 പിേജാ ദാനിേയല േജകബ മകന 37
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ERRATUM NOTICE

No. A4-441/2020. 28th October 2021.

As per the Kerala Government Gazette published on 8-6-2021 (Gazette No. 23, Vol X,
Part III) Land Revenue Commissioner’s Supplementary Sheet Page No. 20 in the Notice number
A4-441/2020, the age of Suseela, T. P., Parackal House, Noorommavu P. O., Anicadu Village of
Mallappally Taluk is changed to read as ‘53’ instead of ‘56’.

Taluk Office, (Sd.)
Mallappally.  Tahsildar.
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