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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-8234/2021 30-09-2021
 
 വരകല  താലകില   നാവായികളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപി ജി  െവടിയറ പി ഒ ചരവി

ള പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിൽ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകള സശീല ജി   െവടിയറ പി  ഒ  ചരവിള പതൻ വീടിൽ േബാധിപിച അേപക

നാവായികളം  വിേലജ ഓഫീസര  മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന 17-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകളം ഭാര്യം 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. 

 
:ബി2-9278/2021 30-09-2021
 
 വരകല  താലകില   ഇടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാഭായി അമ  ഇടവ പി ഒ കാപിൽ

കണംമട  സരഭി  വിേലനിവാസിൽ   എനവരെട    അവകാശികൾക്   ബാങിൽ    ഹാജരകന  ആവശ്തിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന എസ മണികണൻ നായർ കാപിൽ കണംമട െനടിയശാല

ഗഹലകി വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   ഇടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ  18-06-2021-ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം

ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

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

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി2-6763/2021 25-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ജി മകള 35

2 സശീല ജി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭാസജൻ നായർ മകന 58

2 എസ ശീകമാർ മകന 57

3 േശാഭാകമാരി മകള 54

4 സരഭിഭായി മകള 51

5 എസ മണികണൻ നായർ മകന 49
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 വരകല  താലകില  െചമരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പരേഷാതമൻ  വടേശരിേകാണം പി

ഒ  ഷിന നിവാസിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരകനആവശ്തിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ ഭാര് സജാത വടേശരിേകാണം പി ഒ ഷിന നിവാസിൽ േബാധിപിച അേപക

െചമരതി  വിേലജ  ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ  മാതാപിതാകളം  മകൻ  ഷിന  പരേഷാതമൻ എനവരം

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത ഭാര് 60

2 ലിന മകന 35
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
No: B2-10457/2021 22-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Aswathy Makayiram ParakunnuP O , Navaikulam Village,

Varkala Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before LIC

office and other purposes due to her husband in respect of the legal  heirs of late Aniraj D  who expired on 19-04-2021 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

Aniraj D . 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 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 Prasanna Kumari Mother 70

2 Aswathy Wife 29
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
No: B2/4496/2021 27-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Rosina Rose villa, Edava P.O., Edava Village, Varkala Talu

k of Thiruvananthapuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before availing death

compensation from abroad and other purposes in respect of the legal  heirs of late Ehsan Nazeer Rose villa, Edava P.O.

who expired on 21-01-2021 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 Ehsan Nazeer. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . Father of the deceased is not alive. The deceased has no children. 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/ 10667/2021 27-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Deepak Ranjan, Mavila veedu, Karunilakode, Edava P. O.

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

produce before the authorities of Philips Carbon black Ltd . Company and other purposes in respect of the legal  heirs of

late Priya Ranjan,  Saras, Kovoor, Palayamkunnu P.O. who expired on 25-09-2019 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 Priya Ranjan. 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 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 Rosina Mother 59

2 Shasna H Wife 26

3 Nayana Nazeer Sister 30

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

1 Renuka Wife 59
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:ബി2/9701/2021 25-10-2021
 
 വരകല  താലകില   അയിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനന അശ്തി ഭവന, ജനതാമക്,

പാളയംകന് പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അയിരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മഞ, അശ്തി ഭവന, ജനതാമക്, പാളയം കുന് പി. ഒ.,

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

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

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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. 

 
:ബി2/ 10640/2021 27-10-2021
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപിനാഥന നായര പി. അജിത ഭവന

, പനമട,വരകല പി. ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതനെറ മകള അജിത, അജിത ഭവന, പനമട, വരകല പി. ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന  മാതാപിതാകെളെം ഭാര്യം ജീവിചിരിപില അതനസരിച

് 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/ 11238/2021 29-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Syamala Vijayan ,Pranavam, Navaikulam P.O., Navaikulam

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

before for  availing pension and other  purposes in  respect  of  the legal   heirs  of  late Govindan Vijayan,  Pranavam,

2 Deepak Ranjan Son 44

3 Roopak Ranjan Son 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മഞ ഭാര് 38

2 അശ്തി മകള 20

3 അപരണ മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അജിത മകള 52

2 വികമന നായര മകന 58

3 ഉണികഷന നായര മകന 56

4 അേശാക കുമാന മകന 54
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Navaikulam P .O who expired on 16-10-2021 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 Govindan Vijayan. 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 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 Syamala Vijayan Wife 64

2 Ajay Vijayan Nair Son 41

3 Arun Vijayan Nair Son 40
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
:ബി2-48592021 21-10-2021
 
 വരകല  താലകില   അയിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണി  അയിരർ പി ഒ മലഭാഗം അരണി

മ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയിരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബിന വി ,  അയിരർ പി ഒ മലഭാഗം

അരണിമ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയിരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-03-2021 -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 ബിന വി ഭാര് 50

2 ആര് ചിദംബരൻ മണി മകള 24

3 അരവിന് സി മണി മകന 22
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