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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2/899/2022 22-01-2022
 
 വരകല  താലകില   മണമര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജയന ,  ഐശ്ര്,  പാരതേകാണം,

 കവലയര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എല എ എന എച് ഓഫിസ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണമര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അജിത, ഐശ്ര്,  പാരതേകാണം,

കവലയര പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   മണമര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപണ്

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:ബി2/459/2022 15-01-2022
 
 വരകല  താലകില   ഒറര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജനന വി ,  തിേവണി,  േപേരറില,

മേങാട പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഒറര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ െക, തിേവണി,  േപേരറില,  മേങാട പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2021  -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:ബി2/14503/2021 12-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അജിത ഭാര് 52

2 ഐശ്ര് മകള 26

3 ആരച മകള 22

4 രതമ മാതാവ 76

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധ െക ഭാര് 71

2 ആലഫ ആര മകന 47

3 വിനീത ആര മകന 38
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  വരകല   താലകില    നാവായികളം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സേരാജിനി  അമ  ,

ശീകഷവിലാസം,   െപരിേകാടേകാണം,   െവടിയറ  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    നാവായികളം  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ

വിശ്നാഥന നായര, ശീകഷവിലാസം,  െപരിേകാടേകാണം,  െവടിയറ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   നാവായികളം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    01-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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:ബി2/12450/2021 21-01-2022
 
 വരകല  താലകില   അയിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സദരശനന ,  തടാനഴികം,  ഹരിഹരപര

ം പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആറിങല എം എ സി റി  േകാടതി  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയിരര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സമി, തടാനഴികം,  ഹരിഹരപരം പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-08-2021 -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: B2/8986/2021 20-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Nisha ,  Kadayil veedu, Puthan chantha, Varkala,   Vettoo

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

husband  to produce before bank and other purposes in respect of the legal  heirs of late Gireeshkumar ,   Gireesh

Bhavan, Eliyavoor,  Kulappada P O, Uzhamalackal village,  Nedumangadu Taluk who expired on 26-02-2021. 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 Gireeshkumar. that it is proposed to issue a legal heirship certificate

according to this to the applicant . The parents of the deceased is not alive. Minor(s) is/are under the protection of Sl.No

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിശ്നാഥന നായര ഭരതാവ 83

2 വി ശിവകമാര മകന 52

3 രജനികമാരി അമ മകള 48

4 വിജിേമാള മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമാഭായി ഭാര് 62

2 സജി മകന 34

3 സമി മകള 33
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1 in the below list.  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

 

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

1 Nisha Wife 39

2 Sivapriya Daughter 5

01th February 2022Revenue Department4025
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2/9268/2021 27-01-2022
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസയദലി,   െസയദലി മനസില, ചിലകര

, വരകല പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആര റി ഓഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതനെറ പിതാവ ഷാഹദീന, െസയദലി മനസില, ചിലകര, വരകല പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-12-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതന അവിവാഹിതനാണ, 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:ബി2/354/2022 20-01-2022
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സായിബ ,  ചിറാന േകാട വീട, ൈമതാനം

,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

വരകല വിേലജില   പേരതയെട മകള മംതാസ, ചിറാന േകാട വീട, ൈമതാനം, , േബാധിപിച അേപക   വരകല വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട 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:ബി2/658/2022 20-01-2022
 
െനടമങാട  താലകില ആര്നാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാലിന , കുനംപറത്പതന വീട,

പറേണാട പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േകാടതി ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാഹദീന പിതാവ 63

2 അവാ ഉമാള മാതാവ 61

3 തങളുകുഞ് സേഹാദരൻ 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മഹമദ നഹ ഭരതാവ 70

2 മംതാസ മകള 29
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സർടിഫികറിനായി   വരകല താലകില നാവായികളം വിേലജില   പേരതനെറ മകന െലനിന എസ, െതകതില വീട,

നാവായികളം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   നാവായികളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശിയായി 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. 

 
നമര:ബി2/661/2022 20-01-2022
 
 വരകല  താലകില   നാവായികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശാങന പിളള വി,   രശി നിവാസ,

 നാവായികളം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നാവായികളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമണി, രശി നിവാസ,  നാവായികളം പി ഒ, േബാധിപിച

അേപക   നാവായികളം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-12-2020 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െലനിന എസ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രമണി ഭാര് 63

2 രശി എസ ആര മകള 39

3 ശരണ് എസ ആര മകള 33
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2/707/2022 20-01-2022
 
 വരകല  താലകില   നാവായികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദാേമാദരന പിളള ,  ആര. ഡി.

എസ നിവാസ,  ഇടമണനില,  െവടിയറ പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ആറിങല എം എ സി  റി  േകാടതി

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാവായികളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

രാധാമണിയമ, ആര. ഡി. എസ നിവാസ, ഇടമണനില, െവടിയറ പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   നാവായികളം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-

11-2021  -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:ബി2/663/2022 21-01-2022
 
  വരകല  താലകില   െചമരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജം എന,  വലിയവിളവീട,

െഞകാട,   വടേശരിേകാണം പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമരതി വിേലജില   പേരതയെട മകള ബിന െക, വലിയവിളവീട,  െഞകാട,

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

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021  -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണിയമ ഭാര് 69

2 സജിതേമാള  ഡി ആര മകള 42

3 സനല കുമാര  ഡി ആര മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷീല െക മകള 57

2 സിന െക മകള 55

3 ബീന െക മകള 53

4 ബിന െക മകള 5 7
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നമര:ബി2/457/2022 15-01-2022
 
 വരകല  താലകില   ഇടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി എസ കമാരിഅമ , േജായിനിവാസ,

കാപില പി  ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എല എ എന എച് ഓഫീസ ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടവ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സകമാരന നായര, േജായിനിവാസ,

കാപില പി   ഒ,  േബാധിപിച അേപക   ഇടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2006 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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: B2/276/2022 18-01-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Arjun  S,   Charuvila veedu, Kallamkonam, Varkala P O,

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

mother   to produce before availing provident fund benefits and other purposes in respect of the legal  heirs of late Lisa G

, Charuvila puthanveedu, Kallamkonam, Varkala who expired on 24-11-2021 .  Enquires conducted through the village officer

Varkala 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 Lisa G. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . The parents and

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

f 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:ബി2/13527/2021 17-01-2022
 
  വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശ്ാമളകമാരി  ,   എസ െക ലാന്

,  പലാനിേകാട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതയെട മകള ഇനേലഖ, കുനമലവീട,  പലാനിേകാട,  ഇടവ പി  ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭരതാവം ജീവിചിരിപില.

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകമാരന നായര ഭരതാവ 80

2 എസ െക േജായി മകന 49

3 എസ െക േജാളി മകള 40

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

1 Arjun  S Son 26

01th February 2022Revenue Department4029
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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:ബി2/637/2022 27-01-2022
 
 വരകല  താലകില   അയിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജയപാലന പി ,  കുനിലപതനവീട,

ചാരംകഴി, അയിരര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എം എ സി റി േകാടതി ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയിരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഷമ, കുനിലപതനവീട, ചാരംകഴി,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശിയായി 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇനേലഖ മകള 42

2 ൈഷേമാള മകള 39

3 ജിനസി മകള 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷമ ഭാര് 58
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