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Alappuzha District

 
Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
:സി1-10792/2021 25-10-2021
 
  മാേവലികര  താലകില    പാലേമല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ദിവാകരന  റി  െക

േതകളതിലകിഴേകതില, പണയില എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ അവശ്ങളക് ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലേമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സധരമ െജ, േതകളതിലകിഴേകതില,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2020 -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. 

 
:സി1-10639/21 27-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   െപരിങാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി.രാഘവൻ നായർ െകേങമത്

തറയിൽ,  േമനാമളളി,  െപരിങാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരിങാല വിേലജില   പേരതനെറ മകള ലതാേദവി, െകേങമത് തറയിൽ,

േമനാമളളി, െപരിങാല, േബാധിപിച അേപക    െപരിങാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം, ഭാര്യം

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. 

 
:സി1-10641/21 27-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സധരമ െജ ഭാര് 54

2 സൗമ് എസ മകള 34

3 രമ് എസ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനകമാരി മകള 65

2 രാധാേദവി മകള 63

3 ലതാേദവി മകള 61
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 മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ വർഗീസ പതിയ വീടി

ൽ  േമകതിൽ,  മാേവലികര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതയെട മകന വർഗീസ ഐസക, പതിയ വീടിൽ

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 
:സി1-10799/21 27-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   ചണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ.എം രാം നിവാസ, ചനകര

വടക്,  ചനകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മായാകമാരി, രാം നിവാസ, ചനകര വടക്,

ചനകര, േബാധിപിച അേപക   ചണകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    30-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പിതാവ ജീവിചിരിപില   ൈ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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-10695/21 27-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   താമരകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.ജി.ഉദയകമാർ ഉദയഭവനം,

െകാടയാടേശരി, താമരകളം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    താമരകളം  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  കാർതിക.യ,  ഉദയഭവനം,

െകാടയാടേശരി, താമരകളം, േബാധിപിച അേപക   താമരകളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ ജീവിചിരിപില.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വർഗീസ ഐസക മകന 58

2 സജ െറജി മകള 53

3 േസാജി.പി.വർഗീസ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മായാകമാരി ഭാര് 45

2 രാഹൽ രവി മകന 22

3 ഐശ്ര് രവി മകള 13

4 െസൗദാമിനി അമ 83
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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. 

 
:സി1-10796/21 27-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മറിയകടി പനമടിൽ വടകതിൽ,

പലാരിമംഗലം, െതേകകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതേകകര വിേലജില   പേരതയെട മകന േജാസടി,  പനമടിൽ വടകതിൽ,

പലാരിമംഗലം, െതേകകര, േബാധിപിച അേപക   െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 
:സി1-10795/21 27-10-2021
 
  മാേവലികര താലകില   െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സണി കഞകടി പനമടിൽ

വടകതിൽ,  പലാരിമംഗലം,  െതേകകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതേകകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിേജാ സണി,

പനമടിൽ വടകതിൽ, പലാരിമംഗലം, െതേകകര, േബാധിപിച അേപക   െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-12-2019  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദീപ.െക.നായർ ഭാര് 42

2 കാർതിക.യ മകന 20

3 എം.െക.സരസ്തിയമ അമ 76

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാസ കടി മകന 51

2 ഷാജി മകന 57

3 ഷിേജാ സണി പൗതൻ 19

4 െഷറിൻ സണി പൗതി 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിേജാ സണി മകന 19
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:സി1-10795/21A 27-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാറാമ പനമടിൽ വടകതിൽ,

പലാരിമംഗലം, െതേകകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതേകകര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷിേജാ സണി, പനമടിൽ വടകതിൽ,

പലാരിമംഗലം, െതേകകര, േബാധിപിച അേപക   െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം, ഭർതാവം

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. 

 
:സി1-10694/21 27-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   തഴകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ കമാർ.എം.ആർ തിരവാതിര

, കനം, തഴകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തഴകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീലത സേരഷ, തിരവാതിര, കനം, തഴകര, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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. 

 
:സി1-10793/21 27-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   പാലേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദാശിവൻ.െക പനിതടതിൽ,

ഉളവകാട, പാലേമൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാലേമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഞ.വി, പനിതടതിൽ, ഉളവകാട, പാലേമൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

2 െഷറിൻ സണി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിേജാ സണി മകന 19

2 െഷറിൻ സണി മകള 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം.െക.െപാനമ അമ 89

2 ശീലത സേരഷ ഭാര് 56

3 മേഹശ്രി ശംഭകമാർ മകള 34
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പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  ക

മ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞ.വി ഭാര് 42

2 ശരണ്.എം മകള 21

3 സഞയ.എസ മകന 16
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Alappuzha District

 
Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
:സി1-10818/21 27-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയമ െചമളളിൽ െതകതിൽ

,  െചറകനം,  െതേകകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതേകകര വിേലജില   പേരതയെട മകന അഖിൽ സേരനൻ, െചമളളിൽ

െതകതിൽ, െചറകനം, െതേകകര, േബാധിപിച അേപക   െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 
:സി1-10492/21 27-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   കറാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞിെപണ് െകാചവിള െതകതിൽ

, ഇലിപകളം, കറാനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കറാനം വിേലജില   പേരതയെട മകന രാമകഷൻ, െകാചവിള െതകതിൽ, ഇലിപകളം, കറാനം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകളം, ഭർതാവം 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. 

 
:സി1-10121/21 27-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരനൻ.വി.െക ഭരതാവ 70

2 അഖിൽ സേരനൻ മകന 26

3 അപർണ.വി മകള 19

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമകഷൻ മകന 49

2 രാധാകഷൻ.റി.െക മകന 48

3 രാേജഷ.റി മകന 47
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  മാേവലികര താലകില   പാലേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ.പസാദ പതൻപരയൽ,

എരമകഴി, പാലേമൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പാലേമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ജി.പഷലത, പതൻപരയൽ, എരമകഴി,  പാലേമൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 
:സി1-11069/21 27-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   വളികനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാമചനൻ.ബി െകാചവിളയിൽ,

വളളികനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയകമാരി, െകാചവിളയിൽ, വളളികനം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   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. 

 
:സി1-11055/21 29-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തിയമ.ഡി െകാചമഠതിൽ

, കടവർ, കണമംഗലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    കണമംഗലം വിേലജില   പേരതയെട മകന രഘപസാദ.എസ, ഇനിയ,  കടവർ,  കണമംഗലം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജി.പഷലത ഭാര് 56

2 ആകാശ വിഷ.പി മകന 33

3 േഡാ.പാർവതി.പി മകള 33

4 ആേരാമൽ കഷ.പി മകന 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയകമാരി ഭാര് 49

2 രഞിനി ചനൻ മകള 28

3 രാഹൽ ചനൻ മകന 25
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കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-9612/21 29-10-2021
 
  മാേവലികര താലകില   വളികനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീലാേദവിയമ.ജി  വനാവൻ,

ഇലിപകളം, വളളികനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വളികനം വിേലജില   പേരതയെട മകള േലഖ.എൽ, വനാവൻ, ഇലിപകളം, വളളികനം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഭർതാവം, മാതാപിതാകളം 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. 

 
:സി1-10035/21 29-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   വളികനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകാമളൻ പനവിളയിൽ, വളളികന

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വളികനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന.എസ, പനവിളയിൽ, വളളികനം, േബാധിപിച അേപക   വളികനം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    30-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 
:സി1-11063/21 29-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഘപസാദ.എസ മകന 69

2 ശാന.എസ.കമാരിേദവി മകള 73

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േലഖ.എൽ മകള 57

2 ലത.ആർ.എൽ മകള 53

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന.എസ ഭാര് 50

2 സരിഗ.ബി മകള 28

3 സരിൻ.െക മകന 18

4 ലകണൻ സേഹാദരൻ 59
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 മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺമാതയ..െക. കറിേശരിൽ

,  പായികര,  മാേവലികര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമരി േജാൺ, കറിേശരിൽ, പായികര,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പിതാവ 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. 

 
:സി1-10640/21 29-10-2021
 
  മാേവലികര  താലകില    െപറങല വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രഗിണി  സേരനനാഥൻ

േതാണപറത്, ഈേരഴ െതക്, െപരിങാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപറങല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സേരനനാഥ നാരായണപിളള,

േതാണപറത്, ഈേരഴ െതക്, െപരിങാല, േബാധിപിച അേപക   െപറങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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: C1-10374/21 27-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Soumya.R Puthukkattu veedu, Erezha South, Peringala,

Perungala 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  Pramod.S  Pallikkasseril  Vadakkathil,  Erezha  North,

Kannamangalam who expired on 30-08-2021 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 Pramod.S. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . .Father of the deceased was not alive. Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 1

in the below list.  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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േജാൺ ഭാര് 55

2 എമിൽ മാതയ േജാൺ മകന 28

3 എൽസാ മറിയം േജാൺ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരനനാഥ നാരായണപിളള ഭരതാവ 75

2 സരജനാഥ സേരനനാഥൻ മകന 40

3 സേബാധാഥ സേരനനാഥൻ മകന 32
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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

 
No: C1-10189/21 27-10-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that Rajeswari.P.K Pranavam, Vazhuvadi,  Thazhakara,

Thazhakkara 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 Padmagopalan Pranavam, Vazhuvadi, Thazhakara

who expired on 08-01-2021 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 Padmagopalan. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to

the applicant . Parents of the deceased was 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

 

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

1 Soumya.R Wife 31

2 Pravya.S Daughter 11

3 Prethya.S Daughter 8

4 Kamalakshi Mother 62

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

1 Rajeswari.P.K Wife 47

2 Praveenkumar Son 26

3 Praveena.P Daughter 19
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Alappuzha District

 
Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 1 -10202 / 2021 08-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാർടിൻ െക പി  പായികര മറിയി

ൽ  കറിയാറ  മാലിയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസലി മാർടിൻ , , േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-06-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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:ക 1 -10201 / 2021 08-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവകിയമ  മാേവലികര മറിയി

ൽ കാടമഠതിൽ  പടീറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതയെട മകൾ  ഉഷാകമാരി ഡി ,േദവകി എൻ  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ മരണെപടിടളതാണ . 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:സി 1 -9873 / 2021 06-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസലി മാർടിൻ ഭാര് 71

2 കസമീർ െക എം മകന 50

3 ബീന എം മകള 46

4 അനിൽകമാർ െക എം മകന 42

5 െടൽമ െസബാസ്ൻ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ എൻ മകള 53

2 ഉഷാകമാരി ഡി മകള 47
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 മാേവലികര താലകില   െവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക ബാബ  െവടിയാർ മറിയി

ൽ മലവിളയിൽ പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്     വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന ബാബ , െവടിയാർ മറിയിൽ

മലവിളയിൽ പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവടിയാര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-07-2019 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 1 -9959 / 2021 06-10-2021
 
  മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െപാനപൻ െചടിയാർ സി

മാേവലികര മറിയിൽ നേമാതിൽ െതകതിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പഷപവലി സി ,

മാേവലികര മറിയിൽ നേമാതിൽ െതകതിൽ വീടിൽ  ,  േബാധിപിച  അേപക   മാേവലികര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-03-2019 -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 -10011 / 2021 06-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   ചനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിജ വി  വലിയപറമിൽ വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ദിവ് െക , െതേകകര വിേലജിൽ െപാേനഴ മറിയിൽ വിളതല കിഴേകതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന ബാബ ഭാര് 62

2 േശാഭലാൽ മകള 42

3 ജയൻ എം ബി മകന 40

4 േജാബി എം ബി മകന 38

5 രാജൻ ബാബ മകന 35

6 സധ സിബി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഷപവലി സി ഭാര് 61

2 ജയകഷ പി മകന 35

3 ലകികഷ പി മകള 31
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-06-2021  -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:സി 1 -10012 / 2021 06-10-2021
 
  മാേവലികര താലകില   ചനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി എ കര്ൻ  േകാമൂർ മറ

ിയിൽ പടിപരയൽ െതങവിള യിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്    വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ചനകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ലിജി  കര്ൻ ,  േകാമൂർ മറിയിൽ

പടിപരയൽ െതങവിളയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ചനകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -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: സി 1 -10033 / 2021 06-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉമൻ കഞാപി  പതിയകാവ

് മറിയിൽ േകായിപറത് വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അജയ ഉമൻ , പതിയകാവ മറിയിൽ

േകായിപറത് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മാേവലികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-09-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാരതി അമ 60

2 ദിവ് െക ഭാര് 30

3 ആയഷ ബി      ( ൈമനർ ) മകന 2 1/ 2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലിജി കര്ൻ ഭാര് 45

2 േഡവിഡ െചറിയാൻ കര്ൻ മകന 19

3 പീറർ െചറിയാൻ കര്ൻ മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ ഉമൻ ഭാര് 69

2 അജയ ഉമൻ മകന 42
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3 അേനാജ ഉമൻ മകന 39

4 ഐവാൻ  ഉമൻ മകന 36
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Alappuzha District

 
Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 1 -10034 / 2021 06-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   വളികനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സതിയമ െജ  ഇലിപകളം മറിയി

ൽ െപരമലത് വടകതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വളികനം വിേലജില   പേരതയെട മകന സജിത് എസ , ഇലിപകളം മറിയിൽ

െപരമലത് വടകതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വളികനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ

മരണെപടിടളതാണ . 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:സി 1 -10106 / 2021 06-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി ഡാനിേയൽ  േപാനകം മറിയി

ൽ ഒടലിൽ ബി  വിലയിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െതേകകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയാമ െക , േപാനകം മറിയിൽ

ഒടലിൽ ബി വിലയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2021 -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:സി 1 -10107 / 2021 06-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   ചനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പാപചൻ െക  ,ഭാര് േഗസി പാപച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിത് എസ മകന 39

2 ലകി ഷിബ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ െക ഭാര് 65

2 സസൻ ഡാനിേയൽ മകള 43

3 ദീപ ഡാനിേയൽ മകള 41
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ൻ  കരിമളയൽ  മറിയിൽ  പതൻപീടികയിൽ  വീടിൽ   എനിവരെട  അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചനകര വിേലജില   പേരതനെറ മകള െപറി േഗസ

പാപചൻ , കരിമളയൽ മറിയിൽ പതൻപീടികയിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ചനകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2018 -ലം ടിയാൾ  22

-9 -2014 -ലം  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി 1 -10188 / 2021 06-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   തഴകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി ജി ചാേകാ  ഇറവൻകര മറിയി

ൽ െതാമൻപറമിൽ സേനാഷ ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തഴകര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സജ െചറിയാൻ , , േബാധിപിച അേപക

തഴകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന ഭാര് മരണമടഞിടളതാണ . 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:സി 1 -10108 / 2021 11-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   പാലേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം െക അംബികാമ  എരമകഴ

ി  മറിയിൽ  സൗപർണികയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്    വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലേമല വിേലജില   പേരതയെട മകള െപാനി ദിേനശ , എരമകഴി മറിയിൽ

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ മരണെപടിടളതാണ

. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകര

ള 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 െപറി േഗസ പാപചൻ മകള 38

2 േജാബിൻ േജാഷി പാപചൻ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ ചാേകാ മകന 56

2 ൈസമൺ ചാേകാ മകന 54

3 സജ െചറിയാൻ മകള 52

4 സജി േജാൺ മകള 51
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നമര:സി 1 -10253 / 2021 11-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില   കറാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിയമ  കറാനം മറിയിൽ മന ഭവനി

ൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കറാനം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കഞ് കഞ് , , േബാധിപിച അേപക   കറാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയ്  സനാനങൾ ഇലാതതാണ .  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 -10254 / 2021 11-10-2021
 
  മാേവലികര താലകില   തഴകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ മനകമാർ  തഴകര മറിയി

ൽ ശീൈശലംവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തഴകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീകല അനർജനം , തഴകര മറിയിൽ ശീൈശലംവീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില . 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:സി 1 -10315 / 2021 11-10-2021
 
 മാേവലികര താലകില  െപരിങാല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ േഡവിഡ  നടയാവ  മറിയി

ൽ കറി തറയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി  െപരിങാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭാകമാരി , , േബാധിപിച അേപക   െപരിങാല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപാനി ദിേനശ മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞ് കഞ് ഭരതാവ 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകല അനർജനം ഭാര് 44

2 വിഷ നമതിരി മകന 21

3 ജിഷ നമതിരി മകന 20
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ടിയാന    28-08-2021  -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: C1-10166/2021 06-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Meenakshi Mahesh Kailas House, Thazhakkara 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 TK Mahesh ,Suma Mahesh, Kailas House who expired on 09-09-2021 ,26-8-

2021 respectively 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 TK Mahesh. 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

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭകമാരി ഭാര് 51

2 ഗിഫറിരാജ മകന 19

3 ഗീഷമരാജ മകള 16

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

1 Meenakshi  Mahesh Daughter 21
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