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Ernakulam District

 
Muvattupuzha Taluk

 
NOTICE

 
:ബി5-8828/2021 16-09-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   മളവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരനാരായണൻ കർത  പായിപ

കരയിൽ വടകംേചരി അകതട് വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മളവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജാത ഇ എസ , , േബാധിപിച അേപക

മളവര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-07-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത ഇ എസ ഭാര് 60

2 ശീജ എസ മകള 35

3 ുതി എസ മകള 33
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Ernakulam District

 
Muvattupuzha Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 5-7819/2021 25-08-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   പിറവം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ശീധരപണികർ  പിറവം വിലജ പിറവ

ം  കരയിൽ ചാലാേശരിൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പിറവം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശീകമാർ സി എസ , പിറവം വിലജ പിറവം

കരയിൽ ചാലാേശരിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പിറവം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:ബി 5-7722/2021 25-08-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   െവളരകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജയകമാർ  െവളർകനം വിലജ

്  െവളർകനം  കരയിൽ  പാറകണതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളരകനം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  കമാരി

അജയകമാർ  ,  െവളർകനം  വിലജ  െവളർകനം  കരയിൽ  പാറകണതിൽ  വീടിൽ  ,  േബാധിപിച  അേപക

െവളരകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-06-2021  -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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമിണികഞമ ഭാര് 76

2 ശീേദവി മകള 48

3 അനീഷ കമാർ സി എസ മകന 45

4 ശീകമാർ സി എസ മകന 42

5 അജിത സി എസ മകള 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാരി അജയകമാർ ഭാര് 49

2 ആകാഷ അജയ മകന 24

3 അഖിൽ അജയ മകന 20

4 അഞലി അജയ മകള 20
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:ബി 5-7591/2021  25-08-2021
 
 മവാറപഴ താലകില   അരകഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സകറിയ േതാമസ  അരകഴ വിലജ

െപരമൂർ കരയിൽ എടതം പറത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അരകഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േറാസ സകറിയ ,  അരകഴ വിലജ

െപരമൂർ കരയിൽ എടതം പറത് , േബാധിപിച അേപക   അരകഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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: B5-7576/2021 31-08-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that M N Thrivikraman Namboothiri Medangal House Kunnakal

Kara Valakom Village, Valakam Village, Muvattupuzha Taluk of Ernakulam District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before Various in respect of the legal  heirs of late Indira M M Medangal House Kunnakal Kara

Valakom Village who expired on 09-10-2020 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 Indira M M. 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 , Muvattupuzha 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: B5-7924/2021 02-09-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may  be  concern  that  Jinesh  A K Anthyalunkal  House  Kizhumuri  Kara

5 പങജാകി അമ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േറാസ സകറിയ ഭാര് 65

2 മിനി സകറിയ മകള 48

3 വിേനാദ സകറിയ മകന 46

4 വിമൽ സകറിയ മകന 42

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

1 M N Thrivikraman Namboothiri Husband 76

2 Sreedas M T Son 46

3 Sreejesh M T Son 45

4 Sreeja Sudhir Daughter 42
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Ramamangalam village, Ramamangalam Village, Muvattupuzha Taluk of Ernakulam District has filed an application  of a

legal heirship certificate to produce before Various in respect of the legal  heirs of late Kumaran A K Anthyalunkal House

Kizhumuri Kara Ramamangalam village who expired on 22-05-2021 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 Kumaran A K. 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 , Muvattupuzha 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 Kumari Kumaran Wife 57

2 Jinesh A K Son 36

3 Arathy A K Daughter 31

8182 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-10-12T16:13:50+0530
	Salim A




