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Ernakulam District

 
Moovattupuzha Taluk

 
NOTICE

 
No: B5-415/2022 20-01-2022
 
  Notice is  hereby given to all  to whom it  may be concern that  Sreedevi  N Vellakkattel  House Kizhakombu Kara,

Koothattukulam Village, Moovattupuzha Taluk of Ernakulam District has filed an application  for a legal heirship certificate to

produce for various purposes in respect of the legal  heirs of her husband late Salimon M P Vellakkattel House Kizhakombu

Kara who expired on 09-01-2018 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 Salimon M P. 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 sai

d 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 , Moovattupuzha 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: B5-13638/2021 27-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Smithamol C K Thelakkattussery House Arpookara P O ha

s filed an application  for a legal heirship certificate to produce for Bank purpose in respect of the legal  heirs of her

husband late Bijo Divakaran Akkaratharayil House Mutholapuram Kara Elanji Village 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 Bijo

Divakaran. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Hence, it is propose

d 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 , Moovattupuzha

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 Sreedevi N Wife 54

2 Abhijith S Son 25

3 Bhavaniyamma Sankaran nair Mother 77

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

1 Smithamol C K Wife 38

2 Arpitha Bijo Daughter 6

3 Anugraha Bijo Daughter 4
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No: B5-979/2022 28-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shelbe Mol Abu Nedumpurath House Kizhakombu Kara,

Koothattukulam Village, Moovattupuzha Taluk of Ernakulam District has filed an application  for  a legal heirship certificate

to produce for various purposes in respect of the legal  heirs of  her husband late Abu Abraham  Nedumpurath House

Kizhakombu Kara who expired on 19-06-2009 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 Abu Abraham . 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 th

e 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 , Moovattupuzha 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: B5-916/2022 28-01-2022
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Lijo Jacob Kappiyarumalayil  House Manjalloor Kara,

Manjalloor Village, Moovattupuzha Taluk of Ernakulam District has filed an application  for a legal heirship certificate to

produce for various purposes in respect of the legal  heirs of his mother late Aley P O Kappiyarumalayil House Manjalloor

Kara who expired on 27-11-2020 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 Aley P O. 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 , Moovattupuzha 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: B5-721/2022 29-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Alice Kunjumon Puncholathu House Piravom Kara, Piravo

m Village, Moovattupuzha Taluk of Ernakulam District has filed an application  for a legal heirship certificate to produce for

various purposes in respect of the legal  heirs of  her husband late P U Kunjumon Puncholathu House Piravom Kara who

expired on 29-11-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the

4 Rajamma Mother 66

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

1 Shelbe Mol Abu Wife 55

2 Reshma Abraham Daughter 29

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

1 Lijo Jacob Son 42
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legal heirs of the said late P U Kunjumon. 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 fo

r receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person

before the Tahasildar , Moovattupuzha 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: B5-811/2022 07-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Vinu Varghese Edappalakkattu house North Piramadam

Kara, Maradi Village, Moovattupuzha Taluk of Ernakulam District has filed an application  for a legal heirship certificate to

produce for various purposes in respect of the legal  heirs of her husband late Sunil Sunny Edappalakkattu house North

Piramadam Kara who expired on 21-10-2021 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 Sunil Sunny. 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 th

e 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 , Moovattupuzha 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 Alice Kunjumon Wife 62

2 Akila K Puncholoth Daughter 32

3 Aishwarya K Puncholath Daughter 28

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

1 Vinu Varghese Wife 45

2 Ananya Sunil Daughter 21

15th February 2022Revenue Department5709
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Ernakulam District

 
Moovattupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B5-245/2022 14-01-2022
 
 മവാറപഴ താലകില   മവാറപഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീമണി േമാഹനൻ േപാകാടമല വീട

കിഴേകകര കര എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മവാറപഴ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േമാഹനൻ പി വി, േപാകാടമല വീട  കിഴേകകര കര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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:B5-13139/2021 18-01-2022
 
 മവാറപഴ താലകില   േമമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമാരൻ സി ജി പലികനമലയിൽ വീട

േമമറി  കര  എനയാളെടയം  ടിയാളെട  ഭാര്യായ  ഭാരതിയെടയം   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േമമറി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഷിന പി കമാർ,

പലികനമലയിൽ വീട  േമമറി കര, േബാധിപിച അേപക   േമമറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടി  കമാരൻ സി ജി എനയാൾ 29-10-2021 -ലം ടി  ഭാരതി

എനവർ  26-06-2016  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  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B5-401/2022 19-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാഹനൻ പി വി ഭരതാവ 50

2 അഞിത േമാഹനൻ മകള 23

3 അജയ േമാഹൻ മകന 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷിന പി കമാർ മകള 48

2 ഷിജ പി കമാർ മകന 47

3 ഷിബ പി കമാർ മകന 46
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 മവാറപഴ താലകില   െവളരകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക ബഷീർ േതാപിൽ വീട

െപരമറം  കര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളരകനം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അംജിത ബഷീർ, േതാപിൽ വീട  െപരമറം കര,

േബാധിപിച അേപക   െവളരകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    22-11-2020  -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. 

 
നമര:B5-1058/2022 28-01-2022
 
 മവാറപഴ താലകില   ഏനാനൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മാതയ െസബാസ്ൻ കലിങൽ വ

ീട   കലർ  കര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഏനാനൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിൻസി മാതയ, കലിങൽ വീട  കലർ കര, േബാധിപി

ച  അേപക   ഏനാനൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -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:B5-545/2022 29-01-2022
 
 മവാറപഴ താലകില   ഓണകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലികടി േജാർജ്  നാേചരിൽ  വീട

ഒാണകര കര  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   മവാറപഴ  MACT  ൽ  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഓണകര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാർജ് എൻ െക, നാേചരിൽ  വീട   ഒാണകര കര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകീന െക യ ഭാര് 63

2 അംജിത ബഷീർ മകന 43

3 അനീഷ മസ മകള 41

4 അഫാ ബി േതാപിൽ മകള 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിൻസി മാതയ ഭാര് 50

2 അജയ മാതയ മകന 23

3 ഐശ്ര് മാതയ മകള 20
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B5-549/2022 29-01-2022
 
 മവാറപഴ താലകില   പിറവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവി പി വി മണേലൽ വീട  കളമര കര

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പിറവം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമണി,  മണേലൽ വീട  കളമര കര,  േബാധിപിച അേപക   പിറവം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-

09-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:B5-550/2022 29-01-2022
 
 മവാറപഴ താലകില   പിറവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ടി അബഹാം െനടടിയിൽ  വീട   പാഴ

ർ കര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

 പിറവം വിേലജില   പേരതനെറ മകന അരൺ അബഹാം, െനടടിയിൽ  വീട   പാഴർ കര, േബാധിപിച അേപക   പിറവം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-05-2018  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ് എൻ െക ഭരതാവ 66

2 ജിേജാ േജാർജ് മകന 39

3 െജസി ഷിബ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി ഭാര് 61

2 രതിേമാൾ മകള 38

3 രമ്േമാൾ ആർ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േജാബിൻ അബാഹാം മകന 46

2 അരൺ അബഹാം മകന 45
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