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Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-14237/2021 28-01-2022
 
  മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമ.പി െകാചമഠതിൽ,

െകാറാർകാവ, മാേവലികര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മാേവലികര വിേലജില   പേരതയെട മകന സതൻ.എം,  െകാചമഠതിൽ,

െകാറാർകാവ, മാേവലികര, േബാധിപിച അേപക   മാേവലികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം,

മാതാപിതാകളം, ഒര മകനായ എം.രാജനം മരണെപടിടളളതാണ. 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:സി1-241/2022 27-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.ഒ.അലകാണർ മീനേതതി

ൽ  പതൻപരയിൽ,  ൈകത  വടക്,  കണമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കണമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഷീബാ

അലകാണർ, മീനേതതിൽ പതൻപരയിൽ, ൈകത വടക്, കണമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-

10-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപളളതം, പിതാവ ജീവിചിരിപിലാതതമാണ.ൈമനര  താെഴയള   ലിസില

കമ നമര  1  െന   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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജയൻ.എം മകന 69

2 വിനയൻ.എം മകന 61

3 സതൻ.എം മകന 54

4 രാഹൽ.ആർ.കറപ് പൗതൻ 32

5 അരവിന്.ആർ പൗതൻ 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീബാ അലകാണർ ഭാര് 48

2 ശിൽപ സസൻ അലകസ മകള 23
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നമര:സി1-508/2022 27-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   ചണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ.രാജീവൻ നായർ കണമളളി

ൽ െതകതിൽ, കരിമളയൽ, ചനകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആശാചനൻ, കണമളളിൽ െതകതിൽ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-12-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവി്ചിരിപില.ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 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. 

 
നമര:സി1-509/2022 27-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   ചനകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.സൈബദ പാണംപറമിൽ, ചനക

ര െതക്, ചനകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ചനകര വിേലജില   പേരതയെട മകള അനീസ,  പാണംപറമിൽ,  ചനകര െതക്,  ചനകര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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  േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി1-510/2022 27-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   ചണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.ഹബീബ നർജഹാൻ മൻസിൽ

, േകാമൂർ, ചനകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവക

3 അമൽ ഉമൻ അലകസ മകന 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രതമ മാതാവ 80

2 ആശാചനൻ ഭാര് 34

3 ഹരികഷൻ.ആർ മകന 14

4 ആർ.മാധവ കഷ മകന 3

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ അഷറഫ മകന 52

2 അനീസ മകള 47

3 റഷീദ സേഹാദരി 55

4 സഫിയ സേഹാദരി 58
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ാശ സർടിഫികറിനായി   ചണകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നർജഹാൻ, നർജഹാൻ മൻസിൽ, േകാമൂർ, ചനക

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-04-2019 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി1-511/2022 27-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   ചണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ.ഗംഗാധരൻപിളള സമാലയം

,  ചനകര  വടക്,  ചനകര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചണകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജി.മധസദനൻ പിളള, നനരം, ചനകര

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2013 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത

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:സി1-511/എ2022 27-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   ചനകര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകികടിയമ സമാലയം, ചനകര

വടക്,  ചനകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചനകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജി.മധസദനൻ പിളള, നനനം, ചനകര വടക്, ചനകര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നർജഹാൻ ഭാര് 56

2 അനസ.എച് മകന 28

3 അജിത.എച്. മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമാേദവി.എൽ മകള 57

2 മധസദനൻ പിളള.ജി മകന 56

3 സശീല.എസ.എൽ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ
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നമര:സി1-513/2022 27-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   െവടിയാര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപംകമാർ പാറകാട് േപം നിവാസ,

െവടിയാർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവടിയാര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ േപം, പാറകാട് േപം നിവാസ, െവടിയാർ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-07-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:സി1-514/2022 28-01-2022
 
  മാേവലികര താലകില   ചണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉൈമബാനമാൾ െതരവിൽ

വടകതിൽ,  േകാമൂർ,  ചനകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചണകര വിേലജില   പേരതയെട മകള സബി.റി.സൈലമാൻ, എളളംവിളയിൽ,

ചനകര െതക്, ചനകര , േബാധിപിച അേപക   ചണകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമാനസത 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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

1 സമാേദവി.എൽ മകള 57

2 മധസദനൻ പിളള.ജി മകന 56

3 സശീല.എസ.എൽ മകള 50

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ േപം ഭാര് 50

2 രാഹൽ േപംകമാർ മകന 31

3 ഗായതി.പി മകള 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജി.റി.എസ മകള 57

2 ഷീജബീഗം.റി.എസ മകള 54

3 ജീജി.റി.എസ മകള 53

4 റസിയബീവി.റി.എസ മകള 50

5 സനിബീഗം.റി.എസ മകള 46

6 സബി.റി.സൈലമാൻ മകള 42

7 സൽമ സേഹാദരി 75

8 ഇ.എം.സൗദാബീവി സേഹാദരി 63
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നമര:സി1-633/2022 26-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   ചണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉസാൻ റാവതർ റഹിം മൻസിൽ

,  ചനകര  നടവിൽ,  ചനകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചണകര വിേലജില   പേരതനെറ മകന റഹിം, റഹിം മൻസിൽ, ചനകര നടവിൽ,

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    01-07-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത

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. 

 

9 സൈബദ.എം സേഹാദരി 69

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഐഷാമ ഭാര് 84

2 റഷീദ മകള 63

3 െഷരീഫ മകന 62

4 റഹിം. മകന 60

5 സാലിഹ മകള 57

6 ൈഷലജാ ബീഗം മകള 49
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Alappuzha District

 
Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-634/2022 28-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   പാലേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.രാമഭദൻ ലാവണ്, എരമകഴി,

പാലേമൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പാലേമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ബി.എസ.ശിവാനി,  ലാവണ്,  എരമകഴി,  പാലേമൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:സി1-635/2022 28-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   പാലേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശരതചനലാൽ ശീവതം, എരമകഴി

,  പാലേമൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാലേമല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതല ലാൽ, ശീവതം, എരമകഴി, പാലേമൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2014  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:സി1-636/2022 26-01-2022
 
  മാേവലികര താലകില   നരനാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പകാശൻ.എസ നിഷാഭവൻ,

തതംമന, നറനാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബി.എസ.ശിവാനി ഭാര് 67

2 ശരത.ആർ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വതല ലാൽ ഭാര് 59

2 ആഷിഷ ലാൽ മകന 37

3 അഭിലാഷ ലാൽ മകന 35
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സർടിഫികറിനായി   നരനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ, നിഷാഭവൻ, തതംമന, നറനാട, േബാധിപിച അേപക

നരനാട  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:സി1-637/2022 27-01-2022
 
  മാേവലികര താലകില   താഴകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.െചലപൻ രാജ നിവാസ,

ആകനാടകര, തഴകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    താഴകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  എ.വിജയമ, രാജ നിവാസ, ആകനാടകര,  തഴകര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:സി1-640/2022 27-01-2022
 
  മാേവലികര താലകില   െചനിതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി  വർഗീസ മാേവലിൽ,

െചറേകാൽ,  െചനിതല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചനിതല വിേലജില   പേരതയെട മകന ലാജ ഉമൻ വർഗീസ, മാേവലിൽ,

െചറേകാൽ, െചനിതല, േബാധിപിച അേപക   െചനിതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവംം,

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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 52

2 നിദ ബാബ മകള 34

3 നിഷ.യ മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എ.വിജയമ ഭാര് 73

2 രാേജഷ.സി.വി മകന 47

3 രാജീവ.സി.വി മകന 45

4 രശി.സി.വി മകള 40
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലാജ ഉമൻ വർഗീസ മകന 62

2 റീനാ േജകബ മകള 57

3 െറജ േജാൺ വർഗീസ മകന 54

01th February 2022Revenue Department4159
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Alappuzha District

 
Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-730/2022 27-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ.സേരഷ കമാർ േതാപിൽ

െതേകതിൽ,  മാേവലികര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീേദവി.എസ, േതാപിൽ െതേകതിൽ,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-12-2021 -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:സി1-731/2022 27-01-2022
 
  മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി.േഗാപിനാഥപിളള ലകി,

കണിയർ, മാേവലികര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി.എൽ.സഭദകടിയമ, ലകി, കണിയർ, മാേവലികര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:സി1-732/2022 27-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീേദവി.എസ ഭാര് 50

2 അനപ സേരഷ മകന 29

3 അനന സേരഷ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി.എൽ.സഭദകടിയമ ഭാര് 74

2 ബിജ േഗാപിനാഥ മകന 49

3 ജിജി േഗാപിനാഥ മകന 48

4 ബിന േഗാപിനാഥ മകന 45
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  മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലീല നായർ ഇടികണത്,

െകാറാർകാവ,  മാേവലികര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതയെട മകന ഭാസരന രാജീവ നായർ, ഇടികണത്,

െകാറാർകാവ, മാേവലികര, േബാധിപിച അേപക   മാേവലികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമാനസത 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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി1-733/2022 27-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി.േസാമാനനൻ ശീനിലയം

,  ആഞിലിപാ,  കണമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കണമംഗലം  വിേലജില    പേരതെന  ഭാര്  എം.തളസീഭായി,  ശീനിലയം,

ആഞിലിപാ, കണമംഗലം, േബാധിപിച അേപക   കണമംഗലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത 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:സി1-767/2022 26-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   താഴകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ.ചനേശഖർ ഗീതാഞലി, കനം,

തഴകര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   താഴകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബി.ഗീത, ഗീതാഞലി, കനം, തഴകര, േബാധിപിച അേപക

താഴകര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-11-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ

സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാസരന രാജീവ നായർ മകന 61

2 മായാ നായർ മകള 60

3 സദർശന നായർ മകള 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എം.തളസീഭായി ഭാര് 69

2 േസാന േസാമാനനൻ മകള 43

3 റീന േസാമാനന് മകള 36
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പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി1-768/2022 28-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   താഴകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിബ.പി.മാതയ പതൻ വീട, തഴക

ര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

താഴകര വിേലജില   പേരതെന ഭാര് അചാമ ജിബ, പതൻ വീട, തഴകര, േബാധിപിച അേപക   താഴകര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  08-

11-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ ജീവിചിരിപളളതം, പിതാവ ജീവിചിരിപിലാതതമാണ. 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:സി1-852/2022 26-01-2022
 
  മാേവലികര താലകില   താഴകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.എൻ.വസമതി  പടിഞാറ

േ കഴിപറമിൽ, തഴകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തഴകര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി െക.വിജയമ, പടിഞാേറ കഴിപറമിൽ, തഴകര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരത അവിവാഹിതയായിരന. പേരതയെട 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:സി1-938/2022 26-01-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബി.ഗീത ഭാര് 67

2 എൻ.ചനേശഖർ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അചാമ ജിബ ഭാര് 56

2 േമഘ.പി.ജിബ മകള 30

3 നിതിൻ.എം.ജിബ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െക.വിജയമ സേഹാദരി 74

2 െക.രാജമ സേഹാദരി 68
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 മാേവലികര താലകില   കറാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐ.ദീപി, ഊരകഴി തരയിൽ. കറാന

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

കറാനം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ എസ.സഗതൻ, ഊരകഴി തറയിൽ. കറാനം, േബാധിപിച അേപക   കറാനം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    21-12-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്. ൈ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. 

 
നമര:സി1-1019/2022 26-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐസക േജാൺ ആൻസി വിഹാർ

,  പായികര,  മാേവലികര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾ്ക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മാേവലികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപാ ഐസക, ആൻസി വിഹാർ,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമാനസത 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:സി1-1100/2022 29-01-2022
 
  മാേവലികര താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ നായർ ശീശിവം,

കണമംഗലം  െതക്,  കണമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സി.ഓമനപിളള, ശീശിവം, കണമംഗലം

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 എസ.സഗതൻ ഭരതാവ 50

2 പാർവതി.ഡി മകള 16

3 കല്ാണി.ഡി മകള 10

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപാ ഐസക ഭാര് 54

2 അനീഷ എലിസബത് ഐസക മകള 33

3 ആൻസി അന ഐസക മകള 30
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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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സി.ഓമനപിളള ഭാര് 76

2 സലജ.ജി.നായർ മകള 53

3 ജലജ.ജി.നായർ മകള 50

4 ധനജ.ബി.നായർ മകള 47
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Alappuzha District

 
Mavelikkara Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി1-1101/2022 29-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   മാേവലികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സന്.ഡി.എസ വയേലാരം,

മാേവലികര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    മാേവലികര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സധീഷ കമാർ.ജി,  വയേലാരം,  മാേവലികര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപണ്.  ൈ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. 

 
നമര:സി1-1102/2022 03-11-2021
 
 മാേവലികര താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.കമലാസനൻപിളള പാപളളിൽ

,  കണമംഗലം  വടക്,  കണമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കണമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയകമാരി, പാപളളിൽ, കണമംഗലം

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-11-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന പിതാവ

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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സധീഷ കമാർ.ജി ഭരതാവ 40

2 ശീഹരി.എസ മകന 14

3 ശീബാല.എസ മകള 5

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഓമനയമ മാതാവ 94

2 വിജയകമാരി ഭാര് 65

3 കവിത.വി മകള 38

4 കല.വി മകള 36
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നമര:സി1-1185/2022 28-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻപിളള മാേലത്, േപള,

കണമംഗലം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്ങൾക്  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിതകമാരി, മാേലത്, േപള, കണമംഗലം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-09-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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:സി1-1187/2022 29-01-2022
 
 മാേവലികര താലകില   കണമംഗലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി.ജി.ചനൻ അർചന, ൈകത

വടക്, കണമംഗലം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്ങൾക് ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കണമംഗലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അമിണി ചനൻ, അർചന, ൈകത വടക്, കണമംഗലം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനിതകമാരി ഭാര് 54

2 വിജിേമാൾ മകള 35

3 വിജയലകി മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമിണി ചനൻ മകള 67

2 അർചന രാജൻ മകള 43

3 ആരാധന മകള 41
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