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Ernakulam District

 
Moovattupuzha Taluk

 
NOTICE

 
No: B5-12572/2021 09-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Saju N Varghese Nadiyakuzhiyil House Onakkoor Kara,

Onakkoor 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 son late Amal Saju Nadiyakuzhiyil House Onakkoor Kara

Onakkoor Village  who expired on 04-10-2021 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 Amal Saju. 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: B5-11418/2021 18-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jinu Philip Plappile Vellamkandathil House Rakkad Kara,

Valakom 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 A I Saly, Plappile Vellamkandathil House

Rakkad Kara Valakom Village who expired on 28-01-2021 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 A I Saly. 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

 

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

1 Saju N Varghese Father 56

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

1 P C Philipose Husband 81

2 Jisha Eldose Daughter 45

3 Jinu Philip Son 41
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Ernakulam District

 
Moovattupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-10730/2021 09-11-2021
 
  മവാറപഴ താലകില െവളരകനം വിേലജില  കടാതി  കരയിൽ ഓലികൽപതൻപര വീടിൽ  താമസിചവരെവ

അനരിചേപായ  നാരായണൻ ഒ എ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ മകന സബാഷ േബാധിപിച അേപക ബനെപട  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-09-2021-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ഭാര് 74

2 ലത േസാമൻ മകള 54

3 ദലി രവി മകള 51

4 ൈഷനി ഉണി മകള 49

5 സനി ഒ എൻ മകള 47

6 സബാഷ മകന 44
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Ernakulam District

 
Moovattupuzha Taluk

 
NOTICE

 
No: B5-11465/2021 27-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Mary Thomas Kalingattil House Ooramana Kara, Memmur

y 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 Thomman K J Kalingattil  House Ooramana Kara

Memmury Village who expired on 22-06-2021 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 Thomman K J. 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 Mary Thomas Wife 52

2 Bibin Thomas Son 27

3 Binitta Thomas Daughter 22
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Ernakulam District

 
Moovattupuzha Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി5-10878/2021 09-11-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   വാളകം വിേലജില റാകാട കരയിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകൻ  െക െക

 ൈകമറതിൽ  വീട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വാളകം വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ കമലാകി  േബാധിപിച അേപക   വാളകം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-

04-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി5-10728/2021 09-11-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   ആരകഴ വിേലജില പണപിളി കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവയാനിയമ  സ

ി  െക,   കേല്പറമിൽ   വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആരകഴ വിേലജില   പേരതയെട മകെന ഭാര് മിനി ജവഹർ   േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-04-2019  -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

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലാകി മാതാവ 81

2 സധ  അേശാകൻ ഭാര് 48

3 അനാമിക  അേശാകൻ മകള 20

4 അൈദ്ത  അേശാകൻ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ  ആർ മകള 56

2 ലത  ആർ മകള 53

3 മിനി ജവഹർ  (മരണെപട മകൻ ജവഹറിെൻറ  ഭാര്) മകെന ഭാര് 50

4 മന ജവഹർ   (മരണെപട മകൻ ജവഹറിെൻറ   മകൻ) പൗതൻ 30

5 ഉണി ജവഹർ  (മരണെപട മകൻ ജവഹറിെൻറ   മകൻ) പൗതൻ 17

6 സവിത ശീകമാർ (മരണെപട മകൻ ശീകമാറിെൻറ  ഭാര്) മകെന ഭാര് 43
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No: B5-10062/2021 29-10-2021
 
  Notice is  hereby given to all  to  whom it  may be concern that  Anil  Jose  Nedumkallel  House,  Nagapuzha Kara,

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

produce before various purpose  in respect of the legal  heirs of late Jose J. Nedumkallel    who expired on 20-04-2009

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 Jose J. Nedumkallel. 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: B5-10018/2021 29-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Gopikrishnan  B. Palakkattil House, Alapuram Kara, Elanji

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

various purpose  in respect of the legal  heirs of late Leela Balakrishnan   who expired on 12-09-2021 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  Leela

Balakrishnan. 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

 
നമര:ബി5-10614/2021 06-11-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   തിരമാറാടി വിേലജില മണതർ കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി എം വറഗീസ,

വളികാട്  (വാവങൽ)  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

7 പാർവതി ശീകമാർ  (മരണെപട മകൻ ശീകമാറിെൻറ മകൾ ) പൗതി 17

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

1 Reji Jose Wife 60

2 Amal Jose Son 39

3 Anil Jose Son 35

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

1 Gopikrishnan  B. Son 43

2 Manoj  P. B. Son 46
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അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   തിരമാറാടി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എലിസബത്   േബാധിപിച അേപക

തിരമാറാടി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2020  -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:ബി5-9591/2021 (2) 06-11-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   മളവര വിേലജില  തകളതർ കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ  എം പി,

മേനകാട് കടി  വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളവര വിേലജില   പേരതനെറ മകന പദീഷ  എം എം  േബാധിപിച അേപക   മളവര വിേലജ

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

02-2014  -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:ബി5-9591/2021 (1) 06-11-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   മളവര വിേലജില  തകളതർ കരയിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി െക  ശാന,

മേനകാട് കടി വീട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മളവര വിേലജില   പേരതയെട മകന പദീഷ  എം എം  േബാധിപിച അേപക   മളവര വിേലജ

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

11-2004  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത് ഭാര് 73

2 ൈഷലജ  ജിജി മകള 52

3 ൈഷജി  െറജി മകള 49

4 ജിേജാ  വർഗീസ മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ  എം എം മകള 39

2 പീതി  എം എം മകള 37

3 പദീഷ  എം എം മകന 32

4 മാധാവി  പാച മാതാവ 76
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നമര:ബി5-10170/2021 03-11-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   കൂരകാട വിേലജില നാഗപഴ കരയിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാസ  ചാക

്േകാ   പനേകാടിൽ   (േകാതവഴികൽ)  വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കൂരകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മരിയ  മാതയ

 േബാധിപിച അേപക   കൂരകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-08-2021  -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:ബി5-10121/2021 03-11-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   തിരമാറാടി വിേലജില മണതർ കരയിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എലിശബ  െക വി,

 മഴേപൽ വീട   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   തിരമാറാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബിന െജയസൺ     േബാധിപിച അേപക   തിരമാറാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-06-2021  -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:ബി5-10200/2021 03-11-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   ആരകഴ വിേലജില  ആരകഴ കരയിൽ താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാണി  േതാമസ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പിയ  എം എം മകള 39

2 പീതി  എം എം മകള 37

3 പദീഷ  എം എം മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മരിയ  മാതയ ഭാര് 72

2 െജയിംസ  േജാസ മകന 41

3 മാതയസ  േജാസ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജ േജാർജ് മകന 49

2 ബിന െജയസൺ മകള 45
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 കണാതകഴിയിൽ    വീട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആരകഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െഷർളിൻ  േജാണി  േബാധിപിച അേപക

ആരകഴ  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െഷർളിൻ  േജാണി ഭാര് 57

2 േഡവിസ  റി  േജാണി മകന 30

3 െഡനിസ  േജാണി മകന 27
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Ernakulam District

 
Moovattupuzha Taluk

 
NOTICE

 
No: B5-11463/2021 26-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jimmy Varghese Thattalayil House North Marady Kara,

Marady 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 late Varghese Thattalayil Chacko Thattalayil House North

Marady Kara Marady Village who expired on 13-10-2010 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 Varghese Thattalayil Chacko. 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

 

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

1 Mary  Varghese Wife 73

2 Jimmy Varghese Son 43
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