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Alappuzha District

 
Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-10314/2021 08-12-2021
 
  മാേവലികര  താലകില    െപരിങാല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പി.വാസേദവൻപിളള

കൽപകവാടിയിൽ,   ഈേരഴ  െതക്,  െപരിങാല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    െപരിങാല  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്

എൽ.വിജയലകിയമ, കൽപകവാടിയിൽ,  ഈേരഴ െതക്, െപരിങാല, േബാധിപിച അേപക   െപരിങാല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-

05-2002  -ല മരണെപടതായം  പേരതെന 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:സി1-12555/2021 08-12-2021
 
 മാേവലികര താലകില   പാലേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ.അഷറഫ ഷാമില മൻസിൽ,

ആദികാടകളങര,  പാലേമൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പാലേമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലല, മണമഠതിൽ, കരമാല മറി,

കരമാല വിേലജ, അടർ താലക്, േബാധിപിച അേപക   പാലേമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതനം,  ഭാര്യം

സനാനങളിലാതതാണ.  പേരതന  അവിവാഹിതരായ  സേഹാദരങളിലാതതാണ.  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:സി1-12556/2021 08-12-2021
 
 മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ വർഗീസ േജായി വില,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൽ.വിജയലകിയമ ഭാര് 75

2 ദീപൻ.വി മകന 49

3 അനിൽ.വി മകന 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലല ഭാര് 40
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മണകാട, മാേവലികര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആനി മാതയ,  േജായി വില,  മണകാട, മാേവലികര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-07-2021 -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:സി1-12557/2021 08-12-2021
 
 മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പിചയാ  െറഡ്ാർ അംബികാ മഠം

, കണിയർ, മാേവലികര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മീനാകമാരി,  അംബികാ മഠം, കണിയർ, മാേവലികര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2021 -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:സി1-12558/2021 08-12-2021
 
 മാേവലികര താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗസി േജാർജ് േബബി മനിരം,

,  റി.സി.12/1104,  വഞിയർ,തിരവനനപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കണമംഗലം  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭരതാവ

പി.പി.േജകബ,  ചേനാദയം,  ഈേരഴ വടക്,  കണമംഗലം,  േബാധിപിച  അേപക   കണമംഗലം  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആനി മാതയ ഭാര് 71

2 അനിൽ മാതയ വർഗീസ മകന 47

3 അനപ േതാമസ വർഗീസ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മീനാകമാരി ഭാര് 61

2 പീതി.പി മകള 35
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No: C1-12559/2021 08-12-2021
 
  Notice is hereby given to all  to whom it  may be concern that Rittu Mary Mathew, Bethel  House, Vettiyar South,

Mankamkuzhy.P.O, Vettiyar, Vettiyar 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 James George, Bethel House,

Vettiyar South, Mankamkuzhy.P.O, Vettiyar who expired on 30-05-2020 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 James George. that it is proposed to issue a

legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents of the deseased are 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 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:സി1-12691/2021 08-12-2021
 
 മാേവലികര താലകില   െപറങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനമ.െജ ചിതാലയൽ, ഈേരഴ

െതക്, െപരിങാല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െപരിങല  വിേലജില    പേരതയെട  മകള  ചിതാേദവി.എസ,  ശാനി,  റി.സി.13/1452,  പടം,

തിരവനനപരം, േബാധിപിച അേപക   െപരിങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി.പി.േജകബ ഭരതാവ 85

2 അനിത േജകബ മകള 54

3 അഭിലാഷ േജകബ മകന 53

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

1 Rittu Mary Mathew Wife 30

2 Serah James Daughter 4

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിതാേദവി.എസ മകള 50

2 ചിതാംഗദൻ.എൽ മകന 45
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