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Alappuzha District

 
Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
No: C1-9546/2021 25-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Alena Mary Thomas, Pulivelil Puthenveedu,Komalloor muri

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

respect of the legal  heirs of late Kunjukutty Monachan who expired on 20-03-2021 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 Kunjukutty Monachan. that it is

proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Mother of the deceased is 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 Alena Mary Thomas Daughter 18

2 Jonathan George Thomas Son 16
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Alappuzha District

 
Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
:സി 1 -8739/ 2021 13-09-2021
 
  മാേവലികര  താലകില    നറനാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   േഗാപിനാഥൻ  നായർ

പഴഞിയർേകാണം  മറിയിൽ  രാഖി  വിലയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നറനാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സേലാചനയമ , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2011 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില . അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 1 -8740/ 2021 13-09-2021
 
 മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈശലജ  പായികര മറിയിൽ

പറയാട് ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ അേശാകകമാർ പി റി , , േബാധിപിച അേപക

മാേവലികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ  ജീവിചിരിപില .  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 1 -8970/ 2021 13-09-2021
 
 മാേവലികര താലകില   െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ റി  വാതികളം മറിയി

ൽ അലകസ വിലയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െതേകകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനമ വിജയൻ , , േബാധിപിച അേപക   െതേകകര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേലാചനയമ ഭാര് 67

2 രാഖി മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അേശാകകമാർ പി റി ഭരതാവ 55

2 അശ്തി േമാൾ മകള 25
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വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    25-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  .  അതനസരിച്  അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 1 -9076/ 2021 13-09-2021
 
 മാേവലികര താലകില   പാലേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ധനരാജ എസ  മതകാടകര മറിയി

ൽ ശിവഗിരി ഹൗസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാലേമല വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരൻ അനീഷ എസ , , േബാധിപിച അേപക   പാലേമല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻ അവിവാഹിതനായിരന .പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില .

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 1 -9079/ 2021 13-09-2021
 
 മാേവലികര താലകില   തഴകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല എസ  കനം മറിയിൽ കുവീട

്ടിൽ  വിേനാദ  ഭവനതിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തഴകര വിേലജില   പേരതയെട മകള പജിത വിേനാദ , , േബാധിപിച അേപക

തഴകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില

പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ വിജയൻ ഭാര് 64

2 അലകസ വിജയൻ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിദ്ാസാഗർ എസ സേഹാദരൻ 44

2 അനീഷ എസ സേഹാദരൻ 41

3 അഭിലാഷ എസ സേഹാദരൻ 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയങ വിേനാദ മകള 28

2 പജിത വിേനാദ മകള 25
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:സി 1 -9198/ 2021 13-09-2021
 
  മാേവലികര താലകില   െചനിതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺസൺ എബഹാം

െചറേകാൽ മറിയിൽ  ൈപനം  മടിൽ  ശാേലാം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചനിതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മറിയകടി

േജാൺസൺ , , േബാധിപിച അേപക   െചനിതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 1 -9230/ 2021 16-09-2021
 
 മാേവലികര താലകില   തെപരനറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനമ  കിഴേകവഴി മറിയിൽ മധ

ു  ഭവൻ  (േകാേതരിൽ  )വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തെപരനറ വിേലജില   പേരതയെട മകന മധകമാർ എസ , ,  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-04-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ മരണെപടിടളതാണ .  അതനസരിച്

അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന്

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 1 9314 / 2021 17-09-2021
 
 മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എലിസബത് വില്ംസ  മാേവലിക

ര  മറിയിൽ  നിസി  വിലയിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ വില്ംസ േഗാഡലി , , േബാധിപിച

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

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയകടി േജാൺസൺ ഭാര് 72

2 ഷിബി െബഞമിൻ മകള 45

3 ൈഷലി േജാൺസൺ മകള 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീകമാരി െക എസ മകള 50

2 മധകമാർ എസ മകന 48
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ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 1 9319/ 2021 17-09-2021
 
 മാേവലികര താലകില   െപരിങാല  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാമൻ നായർ ,ഭാര് സഭദാമ

മ  എസ  ഈേരഴ  െതകമറിയിൽ  േമാഴവടത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരിങാല  വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീജിത് എം

ആർ ,  ,  േബാധിപിച അേപക   െപരിങാല  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൻ 27-09-2018 -  ലം ടിയാൾ 8 -7 -2020 -ലം മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 1 -9345/ 2021 19-04-2021
 
 മാേവലികര താലകില   തഴകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജിത കമാർ  തഴകര മറിയിൽ പത

ൻ തറയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തഴകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീജ െജ , , േബാധിപിച അേപക   തഴകര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 1 -8511 / 2021 04-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വില്ംസ േഗാഡലി ഭരതാവ 65

2 േടാണി േഗാഡലി വില്ംസ മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം ആർ പതാപ മകന 52

2 ശീജിത്എം ആർ മകന 49

3 ശീരാജ  എം ആർ മകന 45

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശീജ െജ ഭാര് 37

2 രഹാൻ  എസ ജിത്       (ൈമനർ ) മകന 8

3 സജാത എം െക അമ 69
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 മാേവലികര താലകില   െചനിതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈസജ  കാരാഴ കിഴക മറിയി

ൽ  നേമാഴിൽ  തറയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചനിതല വിേലജില   പേരതനെറ   മകളം ൈമനറമായ നനന ൈസജവിെന

രകകർതാവ പീജ , , േബാധിപിച അേപക   െചനിതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-09-2012  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപിലാതതം പേരതെന ഭാര് പനർ വിവാഹം െചയിടളതമാണ . പേരതെന ഏകമകൾ നനന ൈസജ മാതമാണ

അവകാശി . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: C1-9081/2021 13-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shiny Thomas , Chunakkara 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 Thomas  Daniel  ,Fabin Villa KomalloorMuri Chunakkara who expired on 16-02-2021 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 Thomas

Daniel. 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 in favour of the above said member

s 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 നനന ൈസജ             ( ൈമനർ ) മകള 16

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

1 Shiny Thomas Wife 43

2 FabinThomas Son 19
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