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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2/11635/2021` 16-11-2021
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരഷ സി , നിരജന,  എന പി വിള

, പനമട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആര റി ഓഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മിനി സി, നിരജന,  എന പി വിള, പനമട, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2016  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില  ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ  നമര  1  നെറ    സംരകണതിലാണ.  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:ബി2/11241/2021 16-11-2021
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജഹാന,  ചരവിളവീട, ൈമതാനം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വരകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നദീറ, ചരവിളവീട, ൈമതാനം, േബാധിപിച അേപക   വരകല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-12-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതന മാതാപിതാകള 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: B2/8867/2021 16-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മിനി സി ഭാര് 38

2 നിരജന സേരഷ മകള 15

3 നിരജഞിതസേരഷ മകള 10

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നദീറ ഭാര് 61

2 ഇമാമദീന മകന 51

3 റംസിയ മകള 42
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 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Unnikrishnan N , Cherubala Mannathu Madam, Navaikulam

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

of  his legally divorced wife  to produce before L I C office and other purposes in respect of the legal  heirs of late

Sushama  Kumari,   Cherubala Mannathu Madam, Navaikulam P o who expired on 26-09-2019 . Enquires conducted through

the village officer Navaikulam 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 Sushama  Kumari. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to

this to the applicant . The deceased is a  legally divoced person. The minor legal heirs  are under the protection of their

father.The parents of the deceased is 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

 
നമര:ബി2/11929/2021 16-11-2021
 
 വരകല  താലകില   പളികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷപിള , ആളകന് വീട,

പകലകറി  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പളികല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സഷമ എ എസ, ആളകന് വീട,  പകലകറി  പി  ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതന പിതാവ 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:ബി2/10119/2021 20-11-2021
 
 വരകല  താലകില   െവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരണകാ തമി,  വീണാസദനം, വലയനകഴി

, െവനിേകാട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവടര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ  തമി െചടിയാര, വീണാസദനം, വലയനകഴി, െവനിേകാട

പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-03-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

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

1 Anantha Krishnan U S Son 17

2 Adithya Krishnan U S Son 15

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഷമ എ എസ ഭാര് 50

2 മീനാകിയമ മാതാവ 93

3 േരഷ  എസ ആര മകള 24

4 േരവതി  എസ ആര മകള 19
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താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാവ ജീവിചിരിപണ്. പേരതയെട പിതാവ

ജീവിചിരിപില.  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 തമി െചടിയാര ഭരതാവ 67

2 പവീണ മകള 32

3 പതിഭ മകള 30

07th December 2021Revenue Department15375
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബീ2/11541/2021 24-11-2021
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നരജിസ പി,  േറാസ മനസില, കുരയണി

,  വരകല പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതയെട മകന ബീജ എ, േറാസ മനസില, കുരയണി, വരകല പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-06-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭരതാവം 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:ബീ2/10484/2021 20-11-2021
 
  വരകല  താലകില   മടവര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അനിലകമാര,   അഞനഭവന,

ഇളമേകാട,  െക െക േകാണം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആറിങല എം എ സി  റി  േകാടതിയില

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനപമ

എസ, അഞനഭവന, ഇളമേകാട, െക െക േകാണം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ.

 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:ബ2/ 625/2021 22-11-2021
 
  വരകല   താലകില    മണമര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രവി  ,  ചരവിളകനില  വീട,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീജ എ മകന 46

2 ഷനില എന മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനപമ എസ ഭാര് 38

2 അഞനാകമാര എ മകള 17

3 അനിജകമാര എ മകള 10
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േവളരേകാണം,പാലാംേകാണം, െപരംകളം പീി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എല എ എന എച് ഓഫീസില

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണമര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

രമണി, ചരവിളകനില വീട, േവളരേകാണം,പാലാംേകാണം, െപരംകളം പീി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മണമര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-

06-2014  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതന മാതാപിതാകള 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:ബി2/11687/2021 24-11-2021
 
 വരകല  താലകില   ഒറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനന നായര , കഷ വിലാസം, കലമലം പ

ി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എല  എ  എന  എച്  ഓഫീസില  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വതല ജി, കഷ വിലാസം, കലമലം പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  മാതാപിതാകള 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:ബി2/11569/2021 20-11-2021
 
  വരകല  താലകില   ഒറര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക രാമകഷന ,   ലളിതാമനിരം,

േചനനേകാട, വടേശരിേകാണം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഒറര വിേലജില   പേരതനെറ മകള തളസീഭായി, ലളിതാമനിരം, േചനനേകാട,

വടേശരേകാണം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഒറര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  മാതാപിതാകളം ഭാര്യം

ജീവിചിരിപില. 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 രമണി ഭാര് 57

2 ലത മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വതല ജി ഭാര് 58

2 ബിപിന മകന 38

3 വീണ ആര വി നായര മകള 36
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No: B2/9682/2021 24-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shankar Vijay,  Mookambika Madom, Thokkadu P O,

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

his father  to produce before NORKA and other purposes in respect of the legal  heirs of late Vijayakumar ,  Padma

Nilayam,  Puthanchantha, Varkala village who expired on 01-01-2020. Enquires conducted through the village officer

Chemmaruthy  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 Vijayakumar. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .

The parents 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. 

 
SCHEDULE

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതാഭായി മകള 70

2 ലതാഭായി മകള 68

3 ലതികാഭായി മകള 66

4 ലിലി മകള 62

5 തളസീഭായി മകള 60

6 തളസീദാസ മകന 58

7 മണിലാല മകന 56

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

1 Silpa V Nair Daughter 25

2 Shankar Vijay Son 18
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബ2/12312/2021 26-11-2021
 
 വരകല  താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജീവ  ജി , രാജിമനിരം, പടിഞാേറല,

മടവര,  പളികല പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആര റി  ഓഫീസില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗാപകമാരി വി, രാജിമനിരം, പടിഞാേറല,

മടവര, പളികല പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെന പിതാവ ജീവിചിരിപില.

ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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:ബി2/12314/2021 24-11-2021
 
 വരകല  താലകില   മടവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആര ബാലകഷപിള ,  പാവിള പതന വീട

,  മടവര പളികല പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആര റി  ഓഫീസില ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മടവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാവിതി അമ, പാവിള പതന വീട, മടവര

പളികല പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മടവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-11-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പെരതെന മാതാപിതാകള  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 േഗാപകമാരി വി ഭാര് 36

2 ഇനിരാഭായിഅമ മാതാവ 71

3 അരവിന് രാജ മകന 17

4 അഭിേഷക രാജ മകന 13

5 അരതനാ രാജ മകള 6

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സാവിതി അമ ഭാര് 64

2 േശാഭ ബി എസ മകള 48

3 ആശ ബി എസ മകള 45
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നമര:ബ2/10654/2021 26-11-2021
 
 വരകല  താലകില   അയിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബുളഖരിം,  ചരവിളവീട, ചാവരേകാട

,  പാരിപളി പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അയിരര വിേലജില   പേരതനെറ മകന െബനസീരഖാന, ചരവിളവീട, ചാവരേകാട, പാരിപളി പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതന മാതാപിതാകള 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 /2308/2021 02-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Rinish Biju,  Sreemangalam, Mananakku, Perumkulam PO

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

her father  to produce before R T O  and other purposes in respect of the legal   heirs of late Vivekanandan V ,

Sreemangalam, Mananakku, Perumkulam P O  who expired on 05-11-2020 . Enquires conducted through the village officer

Manamboor  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 Vivekanandan V. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant .

The parents 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. 

 
SCHEDULE

 
നമര:ബി2/11633/2021 29-11-2021
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതി അമ , അനിലസദനം, കണംബ

,  വരകല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതയെട മകന രാധാകഷന നായര, അനിലസദനം, കണംബ, വരകല,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-02-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റഷീദ ഭാര് 55

2 െബനസീരഖാന മകന 38

3 തഹാനി മകള 28

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

1 Rinish Biju Daughter 46

2 Rojin Kesavan Daughter 49

15380 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം  ഭരതാവം 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: B2/12227/2021 01-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sarojini Amma , Madhava vilasam, Moothala P O, Pallickal

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

produce before Treasury and other purposes in respect of the legal  heirs of late Devaki Amma,  Poikavila veedu,

Moothala P O, Pallickal village who expired on 29-08-2021. Enquires conducted through the village officer Pallickal  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

Devaki Amma. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The parents,

husband and a son named Thulaseedharan Pillai of the deceased are not alive. Hence, it is proposed to issue a legal hei

r 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: B2/11450/2021 04-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Aryan B V,  Parvathy Bhavan, Ayiroor P O, Ayiroor Village

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

produce  for availing  pension and other purposes in respect of the legal  heirs of late Bhaskaran Asari Parvathy Bhavan,

Ayiroor P O who expired on 03-06-2021. Enquires conducted through the village officer Ayiroor  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 Bhaskaran Asari.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാകഷന നായര മകന 61

2 രാധ മകള 63

3 തളസീധരന നായര മകന 55

4 രാധിക മകള 56

5 രാേജനന നായര മകന 52

6 അനിലകമാര മകന 49

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

1 Sasidharan Pillai Son 68

2 Rajeswari Amma Daughter 59

3 Sarojini Amma Daughter 57

4 Sivakumar Grand Son 40

5 Krishnakumar Grand Son 35
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that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The parents 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 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

 

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

1 Aryan B V Son 21
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