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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-8146/2021 14-09-2021
 
  വരകല  താലകില ഒറർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനിൽ എസ  വടേശരിേകാണം പി ഒ

െഞകാട  ഗിരി  വിലാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് പഭ ബി ,  വടേശരിേകാണം പി ഒ െഞകാട ഗിരി  വിലാസ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-08-2019-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപില  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. 

 
:ബി2-8442/2021 15-09-2021
 
 വരകല  താലകില   ഇടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരള ജി  ഇടവ പി ഒ കാപിൽ പിളവിളാകം

 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട

മകന േസാണി എസ  കാപിൽ പിളവിളാകം  േബാധിപിച അേപക   ഇടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകളം ഭർതാവം ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-8742/2021 14-09-2021
 
 വരകല  താലകില   ഇടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ ജലാലദീൻ  ഇടവ പി ഒ മാനറ ചിറയി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭ ബി ഭാര് 55

2 മേഹഷ എ മകന 34

3 ആർഷ അനിൽ മകള 31

4 ഭാർഗവി അമ 81

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േസാണി എസ മകന 44

2 േജാളി എസ മകന 43
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ൽ േകതതിനസമീപം പുവിള റഹമ മൻസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ റി ഒ-യിൽ  ഹാജരകനതിനായി

  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ആഷിക ജലാൽ  ഇടവ പി ഒ റഹമ മൻസിൽ  േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന             24-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  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. 

 
No: B2-8787/2021 14-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shyni M S Ayilyam Thoppil Moongode P O Ottoor 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 Sujatha S  Shyni Bhavan Thoppil Moongode P O Ottoor

Village  who expired on 01-03-2020 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 Sujatha S . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this

to the applicant . The Parents of the decesed 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. 

 
SCHEDULE

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െസബീന ജലാൽ ഭാര് 58

2 ആഷിക ജലാൽ മകന 38

3 റഹമ ജലാൽ മകള 25

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

1 Muraleedharan Husband 72

2 Shyni M S Daughter 37

3 Shani M S Daughter 34

26th October 2021Revenue Department9117
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
No: B2-9057/2021 24-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Girija Padmanabhan Lal Nivas Palachira P O Varkala ,

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

produce before  Bank and other purposes in respect of the legal heirs of late Mohanlal R Lal Nivas Palachira P O Varkala

who expired on 11-08-2021 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 Mohanlal R. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . The parents of the deceased is not alive Hence, it is proposed to issue a legal heirship 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. 

 
SCHEDULE

 

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

1 Girija Padmanabhan Wife 61

2 Silpa Mohan Daughter 40

3 Shila Mohan Daughter 38

4 Sankar Mohan Son 33
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 2 -6287/ 2021 16-09-2021
 
 വരകല  താലകില  ഒറർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കൗസല്  േതാടയാട പി ഒ െവടിമൺേകാണ

ം വടേകവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  എൽ എ എൻ എച് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  ഒറർ  വിേലജില   പേരതയെട മകള ഓമന , േതാടയാട പി ഒ

െവടിമൺേകാണം വടേകവിള വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  ഒറർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം

ഭർതാവം ജീവിചിരിപില. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2 -6286/ 2021 16-09-2021
 
  വരകല  താലകില   ഒറർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി  നാരായണൻ  േതാടയാട പി  ഒ

െവടിമൺേകാണം വടേകവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശിക്  എൽ എ എൻ എച് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകള ഓമന,

േതാടയാട പി ഒ െവടിമൺേകാണം വടേകവിള വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക  ഒറർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2005  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം ജീവിചിരിപില . അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2 -8567/ 2021 17-09-2021
 
 വരകല  താലകില   മണമർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാകിർ എം  കളമടം പി ഒ സാബ

മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   കീേരാലാദക സഹകരണസംഘതിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  മണമർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന മകള 69

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന മകള 69
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സാബ എസ , കളമടം പി ഒ സാബ മൻസിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മണമർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.   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. 

 
:ബി 2 -7861/ 2020  17-09-2021
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശങരനാരായണൻ നായർ  വർകല പി

ഒ ജനാർദനപരം വാസേദവവിലാസം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആർ റി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

സമിത സി എസ , വർകല പി ഒ കരയണി സമിത നിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വരകല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-11-2018 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.    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. 

 
No: B2-8866/2021 16-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sachin C Lal Sreemangalam Parakunnu P O ,Navaikulam

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

before treasury and other purposes in respect of the legal  heirs of late S Chandralal Sreemangalam Parakunnu P O  who

expired on 20-06-2021 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 S Chandralal. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . The father and wife 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 റഷീദ എ ഭാര് 66

2 സാബ എസ മകന 43

3 ൈഷനി എസ മകള 39

4 ഷബന എസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമിത എസ ഭാര് 44

2 ശില ശങർ മകള 22

3 ശിവശങർ മകന 17
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SCHEDULE

 

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

1 Sachin C Lal Son 30

2 Sariga C Lal Daughter 28

3 Soudamini N Mother 84
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-835/2021 20-09-2021
 
  വരകല  താലകില   കടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപകമാർ  ,,നാവായികളം പി ഒ

,കിഴേകവിള  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  യിൽ  ഹാജാരാകനതിനം   മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടവര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  സനിത  ,

നാവായികളം പി ഒ ,കിഴേകവിള വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   കടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2 -8849/2021 18-09-2021
 
 വരകല  താലകില   മണമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വനജാകി , കവലയർ പി ഒ ,െവളമല

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ സംബനമായ ആവശ്ങൾക്  ഹാജാരാകനതിനം മറ് ആവശ്തിന

ഹാജരാ കനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സനിൽ എൻ വി ,

കവലയർ പി ഒ ,െവളമല വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മണമര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം

ഭർതാവം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം

ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി-8937/ 2021 20-09-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനിത ഭാര് 36

2 േഗാപിക മകള 18

3 ഹരിേഗാവിന് മകന 14

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽ എൻ മകന 64

2 സനിൽ എൻ വി മകന 62

3 നീന എൻ വി മകള 54
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 വരകല  താലകില   അയിരർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രതമ,  അയിരർ പി ഒ െകടാകളം,

വലിയവിള  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജാരാകനതിനം  മറ ്   ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അയിരർ വിേലജില   പേരതയെട  ഭരതാവ വി

പരേഷാതമൻ , അയിരർ പി ഒ, െകടാകളം, വലിയവിള വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക    അയിരർ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-11-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ും ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി 2 -9219/2021 24-09-2021
 
 വരകല  താലകില   മണമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ റഷീദ,  കളമടം പി ഓ,സധീർ

മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ ഹാജാരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

 അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണമര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജമീമ എം , കളമടം പി ഓ,സധീർ മൻസിൽ

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മണമര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-06-2018  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

 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. 

 
:ബി 2-9258/ 2021 25-09-2021
 
 വരകല  താലകില   മണമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനനൻ, മണമർ പി ഒ എ എസ

നിവാസ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ എ എൻ എച് ഓഫീസിൽ ഹാജാരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണമര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന ആർ ,

മണമർ പി ഒ എ എസ നിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   മണമര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2015 -ല മരണെപടതായം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വി പരേഷാതമൻ ഭരതാവ 67

2 ജയൻ പി ആർ മകന 41

3 അനീഷ പി ആർ മകന 39

4 രേപഷ പി ആർ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജമീമ എം ഭാര് 63

2 സധീർ മകന 42

3 സധീന എ മകള 41

4 സമിന എ മകള 35
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പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B2-9138/2021 24-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Vishnu P Charuvila Veedu,Kuzhakkattukonam,VettiyaraPO

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

produced for availing service benefits and other purposes in respect of the legal  heirs of late Prakash M Charuvila

Veedu,Kuzhakkattukonam,VettiyaraPO who expired on 27-08-2021 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 Prakash M. that it is proposed to issue a legal

heirship certificate according to this to the applicant . The father of the deceased is 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. 

 
SCHEDULE

 
No: b2-5646/2021 25-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that L Prasanna Haridas, Dream Land,Pullannicode P O, Varkal

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

before  bank and other purposes in respect of the legal  heirs of late Vasudevan Haridas Dream Land,Pullannicode P O

who expired on 19-05-2021 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 Vasudevan Haridas. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this

to the applicant . The parents of the deceased is 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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാന ആർ ഭാര് 71

2 അനിൽകമാർ എ മകന 52

3 ബിന എ മകന 48

4 മിനി എ മകള 47

5 സിനി എസ മകള 43

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

1 Prameela M S Wife 48

2 Praveen P Son 29

3 Vishnu P Son 26

4 Bhavani Mother 66
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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

 

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

1 L Prasanna Haridas Wife 66

2 Priya Das Daughter 41

3 Vipia Das Son 38
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