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NOTICE

 
നമര:TKMLPY/70/2022-A4 01-02-2022
 
 മലപളി താലകില  കനനാനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമൻപിള  വി വി  , ലളിതാംബി

ക എം റി, കഷമനിരം  വീട ,കനനാനം    എനിവരെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കനനാനം  വിേലജില   പേരതരെട  മകന അനപ േസാമൻ പിള , കഷമനിരം

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

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില   േസാമൻപിള  വി വി  19-10-2012 തീയതിയിലം,ലളിതാംബിക എം

റി    05/12/2021   തീയതിയിലം  മരണെപടതായം  പേരതരെട  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. 

 
നമര:TKMLPY/262/2022-A4 01-02-2022
 
 മലപളി താലകില  െതളിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജ പി വറഗീസ  ,പതൻപറമിൽ

ഹൗസ  ,വാളകഴി  പി  ഒ   ,എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െതളിയർ   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െറനി േതാമസ , പതൻപറമിൽ ഹൗസ

,വാളകഴി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക   െതളിയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-12-2021 -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. 

 
നമര:TKMLPY/81/2022-A4 01-02-2022
 
 മലപളി താലകില   മലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക േഗാപാലൻ, േഗാകലം വീട, 

മലപളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനപ േസാമൻ പിള മകന 38

2 അമിളി േസാമൻ പിള മകള 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െറനി േതാമസ ഭാര് 50

2 കേരാൾ േമരി അജ മകള 22
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സർടിഫികറിനായി   മലപളി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എ എൻ  സമംഗല, േഗാകലം വീട ,, േബാധിപിച അേപക

മലപളി  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2016  -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. 

 
നമര:TKMLPY/78/2022-A4 01-02-2022
 
 മലപളി താലകില   മലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി വി േജാൺ , മറിയാമ  േജാൺ

,പറകാട്  വീട  കീഴവായര     എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപളി വിേലജില പേരതരെട   മകള എൽസി സാം , പറകാട് വീട ,കീഴവായര 

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില സി വി േജാൺ 24-07-2021 തീയതിയിലം ,മറിയാമ  േജാൺ  18/05/2021 തീയതിയിലം

മരണെപടതായം പേരതരെട 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. 

 
നമര:TKMLPY/736/2021-A4 02-02-2022
 
 മലപളി താലകില  െതളിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ സി മാതയ, റേബക േതാമസ

്  െചേങാത്   വീട ,െതളിയർ  എനയാളകളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െതളിയർ  വിേലജില   പേരതരെട  മകന െജറിൻ സി േതാമസ, െചേങാത്

വീട ,െതളിയർ , േബാധിപിച അേപക   െതളിയർ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില േതാമസ സി മാതയ, 13-08-2020 തീയതിയിലം ,റേബക േതാമസ  08-10-

2021 തീയതിയിലം മരണെപടതായം  പേരതരെട  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ എൻ  സമംഗല ഭാര് 76

2 ജി സജ മകള 50

3 ജി ഷീജ മകള 48

4 ജി ഷീലജ മകള 46

5 ജി സലജ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത് മാതയ മകള 60

2 മറിയാമ പി േജാൺ മകള 56

3 എൽസി സാം മകള 49
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സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:TKMLPY/491/2021-A4 02-02-2022
 
 മലപളി താലകില  കനനാനം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞലക്മി എൻ  കാർതിക വീട

,പാമല ,കനനാനം  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കനനാനം   വിേലജില   പേരതയെട മകന പി  ആർ േഗാപകമാർ ,  കാർതിക വീട  ,പാമല

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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. 

 
നമര:TKMLPY/623/2021-A4 02-02-2022
 
 മലപളി താലകില  െപരെമടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാൻസി ഏബഹാം ,ചകളതതടത

ിൽ വീട ,കരിയംപാവ പി ഒ ,െപരെമടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി   െപരെമടി    വിേലജില    പേരതയെട  ഭരതാവ  വറഗീസ  േജാർജ,

ചകളതതടതിൽ വീട ,കരിയംപാവ പി  ഒ ,െപരെമടി  ,  േബാധിപിച അേപക   െപരെമടി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-01-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട 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. 

 
നമര:TKMLPY/598/2021-A4 02-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െഷറിൻ മറിയം േതാമസ മകള 37

2 െമറിൻ സാറ േതാമസ മകള 34

3 െജറിൻ സി േതാമസ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി ആർ േഗാപകമാർ മകന 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വറഗീസ േജാർജ ഭരതാവ 57

2 െജസിൻ വറഗീസ മകള 24

3 ജിജിൻ വർഗീസ മകള 20

4 ജിസാല  വർഗീസ മകള 18
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 മലപളി താലകില   മലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക െചറിയാൻ , േമരികടി െചറിയാൻ

,േമതയിൽ വീട ,കീഴായിപര ,മലപളി എനയാളകളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപളി വിേലജില  പേരതരെട മകന ജസിൻ െചറിയാൻ േകാശി , േമതയിൽ വീട

,കീഴായിപര ,മലപളി , േബാധിപിച അേപക  മലപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില  എം െക െചറിയാൻ 15-12-2020 തീയതിയിലം ,   േമരികടി

െചറിയാൻ     16-09-2017 തീയതിയിലം  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലിനി ആൻ െചറിയാൻ മകള 39

2 െജനി സേരാ െചറിയാൻ മകള 37

3 ജസിൻ െചറിയാൻ േകാശി മകന 33
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Pathanamthitta District

 
Mallappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TKMLPY/71/2022-A4 03-02-2022
 
 മലപളി താലകില   കൂപാറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജൻ െക എൻ ,കാവനാൽ  പതൻ

വീട ,മടതംഭാഗം  േനാർത് പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  കൂപാറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശശികല രാജൻ , കാവനാൽ  പതൻവീട

,മടതംഭാഗം  േനാർത് പി ഒ ,  േബാധിപിച അേപക   കുപാറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിച

ാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021  -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. ,

 
നമര:TKMLPY/69/2022-A4 01-01-2022
 
 മലപളി താലകില   ആനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െജ േതാമസ ,പാറമാകൽ വീട

,പനേവലി  പി  ഒ  ,ആനികാട  ,  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആനികാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന പി റി  മാതയ, പാറമാകൽ വീട ,പനേവലി

പി ഒ ,ആനികാട ,, േബാധിപിച അേപക   ആനികാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -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. 

 
നമര:TKMLPY/74/2022-A4 01-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശികല രാജൻ ഭാര് 53

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനമ േതാമസ ഭാര് 80

2 പി റി  മാതയ മകന 64

3 പി റി േജാർജ് മകന 61

4 അമിണി മകള 55

5 സേരഷ പി സി മകന 51

6 പി സി ശാനമ മകള 45

7 രാജൻ പി സി മകന 38
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 മലപളി താലകില   ആനികാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി സി േജാൺ ,ചീരാകേനൽ വീട

,ആനികാട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആനികാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാറാമ േജാൺ, ,ചീരാകേനൽ വീട ,ആനികാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-09-2019 -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. 

 
നമര:TKMLPY/77/2022-A4 03-02-2022
 
 മലപളി താലകില   മലപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി മാതയ ,കയാലത് കരനപഴ വീട

,മലപളി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മലപളി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാേണാ മാതയ, കയാലത് കരനപഴ വീട ,മലപളി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-12-2021 -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 േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ േജാൺ ഭാര് 71

2 അലകസ സി േജാൺസൺ മകന 51

3 ആഷലി സി  േജാൺസൺ മകള 48

4 അനിത സി  േജാൺസൺ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ മാതയ ഭാര് 81

2 േജകബ മാതയ മകന 55

3 ആഷാ വർഗീസ മകള 50

4 േജാേണാ മാതയ മകന 41
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