
 

 compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in

printing.kerala.gov.in

േകരള സരകാര
GOVERNMENT OF KERALA

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI

Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

വാല്ം 10

Vol. X

നമര

No.
 51

െചാവ, 2021  ഡിസംബര  28

Tuesday, 28th December 2021

1197 ധനു 13

13th Dhanu 1197

1943 െപൗഷം 7

7th Pousha 1943

Part III

Commissionerate of Land Revenue

©

േകരള സരകാര

GOVERNMENT OF KERALA

2021

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2/12540/2021 07-12-2021
 
 വരകല  താലകില   മണമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശീനന  െക , രചന, പാരതേകാണം

, മണമര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണമര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈവശാഖ, രചന, പാരതേകാണം, മണമര പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -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 േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബ2/12541/2021 07-12-2021
 
 വരകല  താലകില   മണമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിരമല , രചന, പാരതേകാണം,

മണമര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണമര വിേലജില   പേരതയെട മകന ൈവശാഖ, രചന, പാരതേകാണം, മണമര പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-01-2021 -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:ബി2/12470/2021 04-12-2021
 
 വരകല  താലകില   െവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമന , കുഴിവിളാകം, വിളബാഗം,

െനടങണ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമണി, കുഴിവിളാകം, വിളബാഗം, െനടങണ പി ഒ, േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈവശാഖ മകന 31

2 വിഷു മകന 28

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈവശാഖ മകന 31

2 വിഷു മകന 28
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അേപക   െവടര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2021 -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. 

 
No: B2/11896/2021 06-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Lalithamma,  Lekshmi Nivas, Puliyoorkonam P O, ,

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

her husband to produce before availing pension and other purposes in respect of the legal  heirs of late Peethambara

Kurup,   Lekshmi Nivas, Puliyoorkonam P  O who expired on 22-09-2021.  Enquires conducted through the village officer

Madavoor   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 Peethambara Kurup. 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 accordingl

y 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി ഭാര് 69

2 സീമ മകള 44

3 േഹമ റി എസ മകള 41

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

1 Lalithamma Wife 77

2 P L Vijayakumar Son 57

3 P L Jaya Daughter 56

4 P L Suja Daughter 45

28th December 2021Revenue Department18315
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2/12835/2021 06-12-2021
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരകന െചടിയാര,  മെണടതവിളവീട,

രഘനാഥപരം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകള മീന എം, ധന്ാലയം, അയിരര പി ഒ, അയിരര വിേലജ, േബാധിപിച അേപക

വരകല  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം   അവിവാഹിതനായ മകന രാജവം

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. 

 
നമര:ബി2/12836/2021 20-12-2021
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഡി  ലീലാേദവി ,  ആരഷ, കിളിതടമക്,

വരകല പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതയെട മകന സേനാഷ  എല ആര, ആരഷ, കിളിതടമക്,  വരകല പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2021 -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:ബി2/8618/2021 13-12-2021
 
 വരകല  താലകില   െചറനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  അേശാകന ,  ബേദഴ് ലാനഡ,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഭദ ഭാര് 70

2 മണികണന മകന 47

3 മീന എം മകള 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സേനാഷ  എല ആര മകന 41

2 ആരഷ എല ആര മകള 38
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ദളവാപരം,  പാലചിറ പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകമനിധിേബാരഡ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അന വി, ബേദഴ് ലാനഡ, ദളവാപരം,

പാലചിറ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െചറനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-06-2021 -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:ബി/12971/2021 14-12-2021
 
  വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധീര  ,   റി  ആര വി   ഹൗസ,

െകാചവിളമക്, കരയണി, വരകല പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന,   റി ആര വി  ഹൗസ, െകാചവിളമക്,

കരയണി, വരകല പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   വരകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതന നിസനതിയാണ.

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. 

 
No: B2/7429/2021 14-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Afthab ali ,  Kizhakkebhagom,  Edava P O, Edava Village

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

produce before availing pension and other purposes in respect of the legal  heirs of late Abdul Kalam, Kizhakkebhagom,

Edava P O who expired on 07-02-2021. Enquires conducted through the village officer  Edava  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 Abdul Kalam,.

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 fo

r 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അന വി ഭാര് 57

2 സബിന എ മകന 35

3 സജിന എ മകന 32

4 സരിന എ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബിന ഭാര് 49

28th December 2021Revenue Department18317
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SCHEDULE

 

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

1 Shahida Beevi Wife 74

2 Afthab ali Son 47

3 Safeesa Hibad Daughter 45
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
No: B2/14241/2021 23-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Suja jyothi,  Makom, Thokkad P O, Chemmaruthy Village,

Varkala Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application  of a legal heirship certificate  of her husband to

produce before treasury and other purposes in respect of the legal  heirs of late Jothybasu,   Makom, Thokkad P O who

expired on 07-10-2021.  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 Jothybasu. 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 i

s 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: B2/12501/2019 23-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jayasree A V ,  R J  Nivas, Mavinmoodu,  Kallambalam

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

her mother  to produce before Bank and other purposes in respect of the legal  heirs of late Amruthavally ,  Puthan veedu,

Qttoor, who expired on 11-07-2019.  Enquires conducted through the village officer Ottoor  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 Amruthavally. that it is

proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The parents, husband and a son named

Sasikumar of the deceased are not alive. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favou

r 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 Suja jyothi Wife 57

2 Josh J S Son 35

3 Jisha J S Daughter 31

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

1 Jayasree A V Daughter 65
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നമര:ബി2/12713/2021 24-12-2021
 
 വരകല  താലകില   മണമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പതിനി,   ദീപി  വിലാസം, മണമര പി

ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എല എ എന എച് ഓഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മണമര വിേലജില   പേരതയെട മകന ദീപ എസ, ദീപി  വിലാസം, മണമര പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-01-2015  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയേട 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:ബ2/12080/2021 14-12-2021
 
 വരകല  താലകില   നാവായികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകികടിഅമ , െതകതില വീട

,  ഐേകാടേകാണം, കലമലം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരീകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാവായികളം വിേലജില   പേരതയെട മകന സദരശനകുറപ് ആര, ലകി ഭവന,

ഐേകാടേകാണം, കലമലം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   നാവായികളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-08-2020 -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:ബ2/12209/2021 14-12-2021
 
 വരകല  താലകില   െചമരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബല റഹിം  എം ,  വാറവിളവീട,

2 Laisha  V Daughter 60

3 Lisi A V Daughter 51

4 Joly A V Daughter 48

5 Asish Grand Son 25

6 Pranav Grand Son 22

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപി  എസ മകള 41

2 ദീപ എസ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശശിധരകുറപ് ആര മകന 70

2 സദരശനകുറപ് ആര മകന 59

3 മീനാംബിക എല മകള 55
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േതാകാട, വടേശരിേകാണം  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈലലബീഗം, വാറവിളവീട, േതാകാട,

വടേശരിേകാണം  പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െചമരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-05-2021  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി2/13034/2021 14-12-2021
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാകകമാര,   പാവിളപതനവീട,

െചറകനം, വരകല പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീതാകമാരി, പാവിളപതനവീട, െചറകനം, വരകല പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2021 -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. 

 
No: B2/12334/2021 17-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Anithakumari S ,  Karthika,  Vettoor P O, Vettoor Village,

Varkala Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application  of a legal heirship certific of her husband to produce

before availing pension and other purposes in respect of the legal  heirs of late Narayana Pillai ,  Karthika,  Vettoor P O

who expired on 14-07-2016 . Enquires conducted through the village officer Vettoor 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 Narayana Pillai. 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, i

t 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈലലബീഗം ഭാര് 59

2 ഷിജി മകള 34

3 ജാസി എ ആര മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാകമാരി ഭാര് 49

2 അശ്തിഅേശാകന മകള 29

3 അരചനഅേശാകന മകള 27
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and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
No: B2/12701/2021 16-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Chandran Velayudhan ,  Sreenandanam, Manamboor,

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

his daughter to produce before NORKA and other purposes in respect of the legal  heirs of late Juby Babu ,  Mavilaveedu,

Parthukonam, Manamboor village who expired on 28-10-2020 . 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 Juby Babu. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The parents of

the deceased is alive. The husband of the deceased is not alive. The minor heirs are under the protection of the applicant.

  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members for receivi

ng 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:ബി2/13095/2021 17-12-2021
 
 വരകല  താലകില   നാവായികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബരാജന നായര , വരകല

ഹൗസ,  നാവായികളം  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എല  എ  എന  എച്  ഓഫീസ  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാവായികളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിതമ,

വരകല ഹൗസ, നാവായികളം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   നാവായികളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-10-2009 -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. 

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

1 Anithakumari S Wife 62

2 Smitha A N Daughter 42

3 Susmitha A N Daughter 40

4 Smrithi A N Daughter 36

5 Karthik A N Son 32

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

1 Adith B J Son 17

2 Abishaik B J Son 13
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No: B/14142/2021 20-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Minikumari S,   Krishnakripa, Vettiyara  P O, Navaikulam

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

produce before M A C T court and other purposes in respect of the legal  heirs of late Umesh Krishna ,  Krishnakripa,

Vettiyara  P O who expired on 20-10-2021. Enquires conducted through the village officer Navaikulam and that it has been

reported to this office that the persons named in the scheduled below  is the legal heir  of the said late Umesh Krishna.

that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The deceased is an unmarried

person. The father of the deceased is alive. Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in

favour of the above said member 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലളിതമ ഭാര് 58

2 അബിനബാബ മകന 27

3 അരണബാബ മകന 21

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

1 Minikumari S Mother 47

28th December 2021Revenue Department18323
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