
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 50

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  21

Tuesday, 21st December 2021

1197 ധനു 6

6th Dhanu 1197

1943 അ്ഗഹായനം 30

30th Agrahayana 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Alappuzha District

 
Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-12757/2021 14-12-2021
 
 മാേവലികര താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ.സദാശിവകറപ്, കരാലിൽ

കിഴകതിൽ, ഈേരഴ വടക്, കണമംഗലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന എസ.രാഗശങർ, കരാലിൽ കിഴകതിൽ,

ഈേരഴ വടക്, കണമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-07-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാരയം,

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:സി1-12779/2021 14-12-2021
 
 മാേവലികര താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനപണിയർ കളീയൽ,

ഈേരഴ വടക്, കണമംഗലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന പസനകമാർ.വി.െജ, േദവീകപ, ൈകത

വടക്, കണമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാരയയം,

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:സി1-12780/2021 14-12-2021
 
 മാേവലികര താലകില   തെപരനറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം.േജാർജ് േജാൺ, മകത്,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ.രാഗശങർ മകന 56

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാർ.വി.െജ മകന 54

2 അനിൽകമാർ.െജ മകന 52

3 സമംഗല മകള 47
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ഇരമതർ, തെപരനറ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തെപരനറ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാറാമ േജാർജ്, മകത്, ഇരമതർ, തെപരനറ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021 -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. 

 
No: C1-12781/2021 14-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Unnikrishna Pillai, Valaykathu House, Menampally, Perungal

a 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 V.N.Kesava Pillai, Valaykathu House, Menampally, Perungala who

expired on 29-03-1997 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 V.N.Kesava Pillai. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . Wife and parents of the deceased are not 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 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:സി1-12899/2021 14-12-2021
 
 മാേവലികര താലകില   താമരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിതകമാർ.സി.ഡി, കഷൈശലം

, കണനാകഴി, താമരകളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   താമരകളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീജ.എസ, കഷൈശലം, കണനാകഴി,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില.  ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാറാമ േജാർജ് ഭാര് 70

2 െഷറിൻ േമരി േതാമസ മകള 50

3 െഷബിൻ േജാർജ് മകന 43

4 െഷജിൻ േജാർജ് മകന 40

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

1 Unnikrishna Pillai Son 58

2 Syamala Menon Daughter 56
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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 ലീല.ബി മാതാവ 72

2 ശീജ.എസ ഭാര് 43

3 അഭിജിത്.എ മകന 18

4 േദവജിത്.എ മകന 12
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