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Alappuzha District

 
Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 1-9544/ 2021 21-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   പാലേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ ഖാദർ  ആദികാടകളങ

ര  മറിയിൽ  ഷാനി  ഭവനതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലേമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷല , ആദികാടകളങര മറിയിൽ ഷാനി

ഭവനതിൽ , േബാധിപിച അേപക   പാലേമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-11-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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. 

 
നമര:സി 1-9958 / 2021 21-10-2021
 
  മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ േഗാപിനാഥൻ പിള

മാേവലികര മറിയിൽ മായാ വിഹാറിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതനെറ മകള മായാേഗാപിനാഥ , മാേവലികര

മറിയിൽ മായാ വിഹാറിൽ , േബാധിപിച അേപക   മാേവലികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം

മാതാപിതാകളം മകൻ അജിതകമാറം മരണെപടിടളതാണ . 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 ൈഷല ഭാര് 54

2 ഷംജി മകള 37

3 ഷാനി മകള 33

4 ൈഷന മകള 32

5 ഫാതിമബീവി സേഹാദരി 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മായാ േഗാപിനാഥ മകള 54

2 എം ജി അരൺ മകന 50

3 എസ േദവിപിയ                             മരണെപട മകൻ
അജിതകമാറിെൻറ

മകള 30
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നമര:സി1-10252 / 2021 21-10-2021
 
  മാേവലികര  താലകില   തഴകര വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക  ആർ േമാഹനകമാരൻ

ആകനാടകര മറിയിൽ കലകേമട വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തഴകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എസ ശീലത , ആകനാടകര മറിയിൽ

കലകേമട വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   തഴകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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. 

 
No: C1-10375/2021 21-10-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Subhadra Panara,Erezha South, , Peringala Village,

Mavelikkara Taluk of Alappuzha District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before various

purposes in respect of the legal  heirs of late Karthiyani Panara,Erezha South,  who expired on 10-07-2019 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 Karthiyani.

that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  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 Tahasildar , Mavelikkara 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

 
നമര:സി1 -10491 /2021 21-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   കറാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേനാഷ പി വർഗീസ  ഭരണികാവ

വടകം മറിയിൽ പളിമടിൽ ഷാൻ വിലയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലത എസ ഭാര് 60

2 രാേകഷ എം മകന 39

3 രാധിക എം മകള 36

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

1 Subhadra Daughter 61

2 Jagadeesan Son 60

3 Krishnan Son 55

4 Suma Daughter 52

5 Syamala Daughter 47
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കറാനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നിഷ സേനാഷ , ഭരണികാവ വടകം

മറിയിൽ പളിമടിൽ ഷാൻ വിലയിൽ , േബാധിപിച അേപക   കറാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  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. 

 
നമര:സി1-10546 /2021 21-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാമൻ പിള ,ഭാര് എസ

ജഗദമ   വാതികളം   മറിയിൽ  ൈചതന്  വീടിൽ  എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതേകകര വിേലജില   പേരതരെട  മകള ലീന ആർ പിള

, വാതികളം  മറിയിൽ ൈചതന് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2020 ലം ടിയാൾ 20 -7 -2021 -ലം

മരണെപടതായം പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതരെട മാതാപിതാകൾ 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. 

 
നമര:സി 1-10549 /2021 21-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ രാമചനൻ പിള  െപാേന

ഴ മറിയിൽ ൈതപറമിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതേകകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന രാജീവ ആർ , െപാേനഴ മറിയിൽ

ൈതപറമിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-10-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില . 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിഷ സേനാഷ ഭാര് 43

2 ഷാൻ സേനാഷ വർഗീസ (ൈമനർ ) മകന 11

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന ആർ\ പിള മകള 53

2 ബീന ആർ പിള മകള 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 ചനിക സി ഭാര് 63

2 രാജി രാമചനൻ മകള 42

3 രാജീവ ആർ മകന 38
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Alappuzha District

 
Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-4992/2021 12-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   െവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിത.ആർ കരംചിറയിൽ, െവടിയാ

ർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവടിയാര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഡി.രഘ, കരംചിറയിൽ, െവടിയാർ, േബാധിപിച അേപക   െവടിയാര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

07-2019  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്.  ൈ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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി1-7929/2021 12-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   താമരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.െക.വിജയമ, താഴതതിൽ

(ബിജഭവനം), േവടരപാവ, താമരകളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താമരകളം വിേലജില   പേരതയെട മകള സമ.വി, താഴതതിൽ (ബിജഭവനം),

േവടരപാവ, താമരകളം, േബാധിപിച അേപക   താമരകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില. 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. 

 
No: C1-8293/2021 12-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡി.രഘ ഭരതാവ 43

2 അഞന രഘ മകള 13

3 അർജൻ രഘ മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശങരൻകടി ഭരതാവ 74

2 സമ.വി മകള 44

3 ബിജ.എസ മകന 43
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 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Remadevi.S Thankam Cottage, Kottarkavu, Mavelikara,

Mavelikkara Village, Mavelikkara Taluk of Alappuzha District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before Various purposes in respect of the legal  heirs of late D.Ajith Thankam Cottage, Kottarkavu, Mavelikara

who expired on 12-04-2021 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 D.Ajith. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . Parents of the deceased are not alive. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly i

n 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 Tahasildar , Mavelikkara 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

 
നമര:സി1-11311/2021 12-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   താമരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഹൽ ഹമീദ ചാമവിളയിൽ,

കിഴേക  മറി,  താമരകളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താമരകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജീത.എസ, ചാമവിളയിൽ, കിഴേക മറി,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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. 

 
നമര:സി1-11388/2021 12-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   താഴകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ ഫിലിപ് പാലനിൽകനതിൽ

, കനം, തഴകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താഴകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമിണി ഫിലിപ്,  പാലനിൽകനതിൽ, കനം, തഴകര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.   ൈമനര

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

1 Remadevi.S Wife 62

2 Rejeesh.R Son 33

3 Remya.R Daughter 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജീത.എസ ഭാര് 51

2 നിജ മകള 25

3 നിഷാദ മകന 23
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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. 

 
നമര:സി1-11620/2021 12-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   താമരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനനവലിയമ മിനി നിവാസ,

കിഴേക  മറി,  താമരകളം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താമരകളം വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിജ.പി, മിനി നിവാസ, കിഴേക മറി,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം, മാതാപിതാകളം

ജീവിചിരിപില. 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. 

 
നമര:സി1-11637/2021 12-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   പാലേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസമ സരാജ ഭവനം, എരമകഴി

,  പാലേമൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാലേമല വിേലജില   പേരതയെട മകന ഇ.എസ.സരാജ, സരാജ ഭവനം, എരമകഴി, പാലേമൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം, മാതാപിതാകളം 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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണി ഫിലിപ് ഭാര് 71

2 േഷാജി ഫിലിപ് മകന 49

3 ഷിബിൻ ഫിലിപ് പൗതൻ 19

4 അബിൻ.െജ.ഫിലിപ് പൗതൻ 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ.പി.എം മകള 53

2 ബിജ.പി മകന 50

3 ബിന.പി.എം മകള 48

4 ബിന പഭാകർ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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നമര:സി1-11638/2021 12-11-2021
 
  മാേവലികര താലകില   പാലേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇബാഹിംകടി ശബരിയയത്,

ആദികാടകളങര,  പാലേമൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പാലേമല വിേലജില   പേരതനെറ  സേഹാദരൻ ഹനീഫ,  ശബരിയയത്,

ആദികാടകളങര, പാലേമൽ, േബാധിപിച അേപക   പാലേമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻ

അവിവാഹിതനായിരന.പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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. 

 
നമര:സി1-11717/2021 12-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   െവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.പി.മാതയ കഴിയത് പടീറതിൽ,

െവടിയാർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാനി മാതയ, കഴിയത് പടീറതിൽ, െവടിയാർ, േബാധിപിച

അേപക   െവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന  മാതാപിതാകൾ  ജീവിചിരിപില.  പേരതന

സനാനങളിലാതതാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി1-11735/2021 12-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   താഴകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.എൻ.മണി (മണിയൻ പിളള) ലത

ാ  ഭവൻ,  കുമല,  തഴകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താഴകര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ശീലത.പി, ലതാ ഭവൻ, കുമല, തഴക

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

1 ഇ.എസ.സരാജ മകന 48

2 സിന മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഹനീഫ സേഹാദരൻ 67

2 ഷാഹൽ ഹമീദ സേഹാദരൻ 63

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാനി മാതയ ഭാര് 70
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്യം,  മാതാപിതാകളം 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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീലത.പി മകള 52

2 ശീകല.എം മകള 49

3 ശീേരഖ ഉണികഷൻ മകള 46

4 ശീജ.പി.നായർ മകള 41
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Alappuzha District

 
Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-11736/2021 12-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   താഴകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞികഷൻ ലകി വിലാസം, തഴക

ര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

താഴകര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഉഷാ രാജൻ, ലകി വിലാസം, തഴകര, േബാധിപിച അേപക   താഴകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര്യം,  മാതാപിതാകളം  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. 

 
നമര:സി1-11737/2021 12-11-2021
 
  മാേവലികര താലകില   താഴകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിഷ പസാദ ഭാസര വിലാസം,

ഇറവങര, തഴകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തഴകര വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ അംബജാകൻ ഉണിതാൻ, ഭാസര വിലാസം, ഇറവങര,

തഴകര, േബാധിപിച അേപക   താഴകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-07-2021 നം,  08-07-2021 നം ഇടയില മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻ

അവിവാഹിതനായിരന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്. 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:സി1-11738/2021 12-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   താഴകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കര്ൻ.വി.േജാർജ് വിളനിലത്

മലയിൽ,  വഴവാടി  മറി,  തഴകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാ രാജൻ മകള 49

2 രജി പദീപ മകള 48

3 ബിന അനിൽ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാരദാമ മാതാവ 73
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താഴകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിത കര്ൻ, വിളനിലത് മലയിൽ, വഴവാടി

മറി,  തഴകര, േബാധിപിച അേപക   താഴകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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. 

 
നമര:സി1-11741/2021 12-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.സേരഷ ബാബ തിരവാലിൽ,

മാേവലികര എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി, തിരവാലിൽ, മാേവലികര, േബാധിപിച

അേപക   മാേവലികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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. 

 
നമര:സി1-11743/2021 12-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ.ശിവരാജൻ ജിഷ ഭവൻ,

െകാറാർകാവ,  മാേവലികര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ.ആർ, ജിഷ ഭവൻ, െകാറാർകാവ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപണ്.

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 സിത കര്ൻ ഭാര് 42

2 നയൻ.വി.കര്ൻ മകന 22

3 നിഖിൽ.വി.കര്ൻ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 44

2 സേമഷ.എസ.ബാബ മകന 25

3 സരഭി.എസ.ബാബ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ
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1 ജാനമ മാതാവ 75

2 ഉഷ.ആർ ഭാര് 48

3 ജിഷരാജ മകന 20
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