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Alappuzha District

 
Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
:സി1-8455/2021 25-09-2021
 
 മാേവലികര താലകില   ചനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ബഷീർ  ചനകര െതകംമറിയി

ൽ  െനടിയവിളയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന െഷമീം ബി  േബാധിപിച അേപക   ചനകര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-9374/2021 25-09-2021
 
 മാേവലികര താലകില   കറാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിലാകമാരി ബി  കറാനം മറിയിൽ

ചിതിര ഭവനിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട ഭരതാവ ടി വിേലജിൽ ടി മറിയിൽ െതകടത് െതകതിൽ വീടിൽ രതീഷനായർ െക

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-02-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-9439/2021 25-09-2021
 
 മാേവലികര താലകില   ചനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങചൻ െകാചകഞ്  ചനകര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സബീന ബി മകള 45

2 സഹീന ബി മകള 42

3 െഷമീം ബി മകന 40

4 ൈസനബാബീവി സേഹാദരി 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതീഷനായർ െക ഭരതാവ 39

2 ജാൻവി (ൈമനർ) മകള 4

9924 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



െതകം മറിയിൽ തചൻെറപടീറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതനെറ ഭാര് വതമ തങചൻ  േബാധിപിച അേപക   ചനകര വിേലജ

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

05-2021-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-9549/2021 25-09-2021
 
 മാേവലികര താലകില   തെപരനറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി മാതൻ  കിഴേകവഴി മറിയി

ൽ  േകാമനിയത്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് ചിനമ മാതൻ േബാധിപിച അേപക   തെപരനറ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

12-2020-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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-9553/2021 25-09-2021
 
 മാേവലികര താലകില   നറനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനപണികർ ആർ  ഇടേപാ

ൺ മറിയിൽ പനയൽ പടീറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ഗൗരിയമ ഓമനയമ രവി  േബാധിപിച അേപക   നറനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-08-2021-ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതമ തങചൻ ഭാര് 63

2 റിൻസി സേനാഷ മകള 39

3 റീന തങചൻ മകള 37

4 റിേനായ തങചൻ മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചിനമ മാതൻ ഭാര് 68

2 റാണി ഷാജി മകള 51

3 േരഖ ൈസമൺ മകള 47

4 േറായി മാതൻ മകന 44
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തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി1-9614/2021 25-09-2021
 
 മാേവലികര താലകില   നറനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ  പാറർ മറിയിൽ മണേശരി

ൽ പടീറതിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് േഗസി േജാൺ േബാധിപിച അേപക   നറനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    27-03-2020-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ 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. 

 
:സി1-9747/2021 25-09-2021
 
 മാേവലികര താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജായി േലാറൻസ  മറംവടക്

 മറിയിൽ കടവിൽ സിന സദനതിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന േജാൺ േജായി േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

08-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര് 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. 

 
:സി1-9748/2021 25-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗൗരിയമ ഓമനയമ രവി ഭാര് 74

2 രജനി അജിത മകള 48

3 രാജി രവി മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗസി േജാൺ ഭാര് 64

2 േമാൻസി േജാൺ മകന 37

3 ബിന േജാൺ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന േജായി മകള 50

2 േജാസ േജായി മകന 49

3 േജാൺ േജായി മകന 42
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 മാേവലികര താലകില   െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക പി കഞേമാൻ  േപാനക

ം  മറിയിൽ  പതൻ  വീടിൽ  കിഴേകതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ജസി കഞേമാൻ  േബാധിപിച അേപക

 െതേകകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-05-2021-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. 

 
:സി1-7500/2021 30-09-2021
 
 മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്നാഥകറപ്  െകാചകിഴകതി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ സേഹാദരപതി  ഉഷാകറപ്  െചങനർ താലകിൽ െചറിയനാട വിേലജിൽ മാമ

മറിയിൽ രാഹൽ ഭവനതിൽ  േബാധിപിച അേപക   മാേവലികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-03-1990-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻ

അവിവാഹിതനായിരന.  പേരതെൻറ  മാതാപിതാകളം  ഏക  സേഹാദരിയായ  െപാനമയം  മരണെപടിടണ്.  

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. 

 
:സി1-9795/2021 25-09-2021
 
  മാേവലികര താലകില   െതേകകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാഘവൻകടി  നായർ െക

കറതികാട  മറിയിൽ  കളീയേലത്  പതൻ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് ടിയിൽ  െക പി രഗിണി അമ േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2018-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി കഞേമാൻ ഭാര് 52

2 െകവിൻ െക വർഗീസ മകന 23

3 െഷറിൻ െക വർഗീസ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷാകറപ്           സേഹാദരിയെട മകള 54

2 രാേജനൻ നായർ        സേഹാദരിയെട മകന 58

3 കരണാകരൻ നായർ
സേഹാദരിയെട

മകന 61

4 രാധാകഷൻ നായർ    സേഹാദരിയെട മകന 65
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മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ 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. 

 
No: C1-9736/2021 25-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may  concern that G Sarasamma P S Sadhanam Kottarkavu Muri , 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 Kunju Kunju Peethambaran P S Sadhanam Kottarkavu Muri  who

expired on 17-08-2021 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 Kunju Kunju Peethambaran. 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 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 െക പി രഗിണി അമ ഭാര് 78

2 െക രമാേദവി മകള 49

3 െക രവികമാർ മകന 47

4 രഘ ആർ മകന 44

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

1 Sarasamma G Wife 53
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