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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2-9967/2021 20-10-2021
 
 വരകല  താലകില   െചമരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാസരൻ പിള  പാളയംകന് പി ഒ

വണിപര രാധാമനിരം  വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകള അജിതകമാരി ,

പാളയംകന് പി ഒ വണിപര രാധാമനിരം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചമരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള 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 അജിതകമാരി മകള 52

2 ബിന മകള 50

3 സിന മകള 47

4 ബിജി മകള 45
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2 -9404/2021 05-10-2021
 
 വരകല  താലകില   െചറനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗൗരി  െചറനിയർ പി ഒ താനിമട

കിഴേക വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആവശ്തിനം മറ്  ആവശ്തിന൦   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറനിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈലല ആർ , െചറനിയർ പി ഒ

താനിമട കിഴേക വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം

ഭർതാവം മകൻ രാേജനനം 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:ബി2-9595/2021 05-10-2021
 
 വരകല  താലകില   െചമരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയചനൻ നായർ  കലമലം പി ഒ

മാവിൻമട  െജ എസ എ എ േകാേടജ വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ്

ആവശ്തിന൦   ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമരതി വിേലജില   പേരതനെറ മകന

അജി െജ എസ , കലമലം പി ഒ മാവിൻമട െജ എസ എ എ േകാേടജ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചമരതി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-

07-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലല ആർ മകള 60

2 സേരാജം ആർ മകള 58

3 രാജലാൽ ആർ          പേരതനായ മകൻ രാേജനൻ്െറ മകൻപൗതൻ 35

4 രാജശീ സി ആർ         പേരതനായ മകൻ രാേജനൻ്െറ
മകൾ

പൗതി 31

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജി െജ എസ മകന 27

2 അന െജ എസ മകന 24

09th November 2021Revenue Department10973
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നമര:ബി2-9758/2021 06-10-2021
 
  വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ ആർ സി  േബാസ  നിയർ

െറയിൽേവ ൈലൻ പതൻചന പൗർണമി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ ടി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനം

മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന

ൈഷൻ േബാസ , നിയർ െറയിൽേവ ൈലൻ പതൻചന പൗർണമി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വരകല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-

01-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വസനകമാരി ഭാര് 74

2 ൈഷൻേബാസ മകന 48

3 േഷാലേബാസ മകള 44
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:..ബി 2 -8885/ 2021 16-10-2021
 
 വരകല  താലകില   െവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഗനി  െവടർ പി ഒ െക എസ നിവാസ

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്     എൽ എ എൻ എച് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവടര വിേലജില   പേരതയെട മകള ആർഷ എസ നാഥ ,

െവടർ പി ഒ െക എസ നിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകളം  ഭർതാവം 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:ബി 2 -9599/ 2021 16-10-2021
 
 വരകല  താലകില   ഒറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമാേദവി  വടേശരിേകാണം പി ഒ ൈതകാട

്  േബബി  സദനം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്     ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറര വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈറജ സി ഐ ,

വടേശരിേകാണം പി ഒ ൈതകാട േബബി സദനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഒറര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാപിതാകളം  ഭർതാവം  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:ബി 2 -9867/ 2021 16-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആർഷ എസ നാഥ മകള 28

2 അജന എസ നാഥ മകള 25

3 അനഘ എസ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െറജി ഐ മകന 45

2 ൈറജ സി ഐ മകന 42
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 വരകല  താലകില   ഇടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജലീല ബീവി  ഇടവ പി ഒ തണതിൽ സലീ

ം മനസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇടവ വിേലജില   പേരതയെട മകള െജസി അനിയൻ , ഇടവ പി ഒ തണതിൽ സലീം മനസിൽ വീടിൽ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം 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. 

 
No: B2-9427/2021 13-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Lyla Beevi S Saheed Manzil Njarakilkonam P O, Kudavoor

Village, Varkala Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce

before NORKA and other purposes in respect of the legal  heirs of late Saheedudeen   who expired on 05-05-2021 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

Saheedudeen . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The parents of the

deceased are not alive. 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  ,  Varkala  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: B2-7844/2021 16-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Omana Amma Seena Vilasam Vadasserikonam P O ,

Chemmaruthy Village, Varkala Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before LIC office and other purposes  in respect of the legal  heirs of late Raman Pillai  who expired on 14-12-

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 Raman Pillai. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The 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 , Varkala 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. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െജസി അനിയൻ മകള 48

2 ൈനസാമദീൻ എസ മകന 47

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

1 Lyla Beevi Wife 60

2 Shamla S Daughter 29

10976 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
SCHEDULE

 

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

1 Omana Amma Wife 75

2 Sobha Daughter 47

09th November 2021Revenue Department10977
____________________________________________________________________________________________________________________________

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


		2021-11-09T15:41:56+0530
	Salim A




