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Pathanamthitta District

 
Mallappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TKMLPY/75/2022-A4 02-02-2022
 
 മലപളി താലകില  കൂപാറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    സി സി മാതയ  , കലംപറമിൽ വീട

, െചങരർ പി ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  കൂപാറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗസിയമ മാതയ , കലംപറമിൽ വീട , െചങരർ പി ഒ 

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    29-05-2021  -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:A4-4888/19 03-02-2022
 
 മലപളി താലകില   േകാടാങൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എം മാതയ ,േമരികടി  മാതയ

,കനംപറത് വീട ,വായപര പി ഒ എനയാളകളെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    േകാടാങൽ വിേലജില   പേരതരെട  മകന േജാസഫ മാതയ, കനംപറത് വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില     െക എം മാതയ  29-04-2018 -തീയതിയിലം ,േമരികടി മാതയ ,22-09-2009

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

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േഗസിയമ മാതയ ഭാര് 67

2 നിഷ േമരി  മാതയ മകള 41

3 ആഷ ആൻ മാതയ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജി മാതയ മകന 52

2 േതാമസ മാതയ മകന 50

3 സേനാഷ മാതയ മകന 48

4 േജാസഫ മാതയ മകന 44
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Pathanamthitta District

 
Mallappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:TKMLPY/164/2022-A4 02-02-2022
 
 മലപളി താലകില  െതളിയർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമേശഖരൻ നായർ ,രമാേദവി

,രമാലയം വീട ,തടിയർ  പി ഒ ,െതളിയർ  എനയാളകളെടഅവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െതളിയർ  വിേലജില   പേരതരെട  മകള സീമ എസ നായർ , രമാലയം വീട

,തടിയർ  പി ഒ ,െതളിയർ , േബാധിപിച അേപക  െതളിയർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില    േസാമേശഖരൻ  നായർ  ,  20-08-2021  -ല

മരണെപടതായം ,രമാേദവി  06/12/2005- ൽ   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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സീമ എസ നായർ മകള 44

2 സിന േസാമേശഖരൻ നായർ മകള 42

3 സിത ബിന മകള 40

15th February 2022Revenue Department5557
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