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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2-5412/2021 22-10-2021
 
 വരകല  താലകില   അയിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷൻ െചടിയാർ  പാളയംകന

്  പി  ഒ  കഷകപ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറിയിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയിരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി ,

പാളയംകന് പി ഒ കഷകപ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയിരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-10-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി2 -9923/2021 21-10-2021
 
  വരകല  താലകില   െചറനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സമതി  ജി   േമൽെവടർ പി  ഒ

പിണകവിള വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   േകാ-ഓപേററീവ െസാൈസറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറനിയർ വിേലജില   പേരതയെട മകള

രതി  ,  േമൽെവടർ പി  ഒ  പിണകവിള വീടിൽ ,  േബാധിപിച അേപക   െചറനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-04-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാപിതാകളം  ഭർതാവം  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:ബി2-10336/2021 21-10-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി ഭാര് 61

2 രചന ജി ആർ മകള 41

3 രജനി ജി ആർ മകള 37

4 രജിത ജി ആർ മകള 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രതി മകള 22
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 വരകല  താലകില   അയിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യനസ  കിഴേകപറം പി ഒ വിളയി

ൽ പതൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എം എ സി റി േകാടതിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അയിരര വിേലജില   പേരതനെറ മകള സഹീദ  ,

കിഴേകപറം പി ഒ വിളയിൽ പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അയിരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

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:ബി2-10392/2021 21-10-2021
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി സരസ്തി  വർകല പി ഒ മണയിൽ

ഷീലാ  സദനം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതയെട മകന സജീവകമാർ ,

വർകല പി ഒ മണയിൽ ഷീലാ സദനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വരകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകളം ഭർതാവം 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 2-10121/2021 21-10-2021
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി സരസ്തി അമ   വർകല പി ഒ

കണംബ സരസ്തി ഭവൻ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതയെട മകന െക രാേജനൻ

നായർ , വർകല പി ഒ പനമട ഗിരിശങർ ഭവൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വരകല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-08-2021  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഹീദ മകള 58

2 ഹമീദ മകള 50

3 ൈനസാം മകന 47

4 നാസിം മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീല മകള 58

2 സജീവകമാർ മകന 53

3 രാജീവ മകന 50

4 ഷീബ മകള 48
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മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാപിതാകളം  ഭർതാവം  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:ബി2-6738/ 2021 20-10-2021
 
 വരകല  താലകില   ഇടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മജീന എസ   ഇടവ പി ഒ ശീേയറ് കനംപറ

ം വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടവ വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിനമൻഷ എം  , ഇടവ പി ഒ ശീേയറ്

കനംപറം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭർതാവം

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 െക രാേജനൻ നായർ മകന 63

2 ഹരീനൻ നായർ മകന 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന എം മകള 55

2 ബിനമൻഷ എം മകന 42

3 മിനി ഹാജിറ ഉമ മകള 37
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 2-8811/2021 20-10-2021
 
 വരകല  താലകില   ഇടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ അലി  ഇടവ പി ഒ പാലെതാടി

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടവ വിേലജില   പേരതനെറ മകന അബൾ നാസിർ മഹമദ അലി , ഇടവ പി ഒ

പാലെതാടി വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   ഇടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-04-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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:ബി2-9920/2021 20-10-2021
 
 വരകല  താലകില   െചമരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േകശവപിള  ശീനിവാസപരം പി

ഒ  മടപലം  പളികൽ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമരതി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗാമതി അമ ,

ശീനിവാസപരം പി ഒ മടപലം പളികൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചമരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021  -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 സലീനാബീഗം മകള 63

2 സമിനബീഗം മകള 61

3 അബൾ നാസിർ മഹമദ അലി മകന 58

4 സൾഫികർ മകന 55

5 ഓമന ൈഫസൽ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാമതി അമ ഭാര് 69

2 ശീനാഥ മകന 45

3 ശീജ മകള 42
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നമര:ബി2-6869/2021 20-10-2021
 
  വരകല  താലകില   െചറനിയർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ രാജൻ  പാലചിറ പി  ഒ

സൗഗനിക  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിൽ  ഹാജരാകനതിനം  മറ്    ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറനിയർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സഗനി ,

പാലചിറ പി ഒ സൗഗനിക വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറനിയർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B2-9819/2021 21-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Abdul Azeez Pananinnavila, Parayil, , Edava Village, Varkal

a Taluk 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  Sajeev  Abdul  Azeez

Pananinnavila, Parayil,  who expired on 24-04-2021 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 Sajeev Abdul Azeez. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant .  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: B2-10055/2021 21-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sobhana S Thiruvonam, Thachankonam, , Varkala Village

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഗനി ഭാര് 72

2 േസാനി ജയസിനൻ മകള 56

3 രജിത് രാജ മകന 50

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

1 Abdul Azeez Father 65

2 Meharunnisa Mother 58

3 Sumina Wife 30

4 Safa Sajeev Daughter 3
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Bank and other purposes in respect of the legal  heirs of late Mohandas  Thiruvonam, Thachankonam,  who expired on 29-

03-2021 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 Mohandas . 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 th

e 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 Sobhana S Wife 58

2 Shilpa Mohandas Daughter 36

3 Amal Das Son 28
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ _n2˛6648/2021. 2021 HIvtSm_¿ 12.

7˛9˛2021˛se tIcf Kk‰v \º¿ 35-˛¬ (hm-eyw-˛X, ]m¿ v́ III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm v̂ em‚ v dh\yq
hn`m-K-Øn¬ (k-πn-sa‚ v) t]Pv \º¿ 9-˛¬ _n2˛6648/2021˛mw \ºcmbn {]kn-≤o-I-cn®p h∂
A\¥cmhImi k¿´n^n°‰ns‚ ]c-ky-Øn¬ {Ia\º¿ (2)˛mw \ºcmb AhIminbpsS t]cv
‘‘kplm\ \njmZv”  F∂Xv ‘‘kp^m\ \njmZv” F∂v Xn-cpØn hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
h¿°e. Xl-io¬Zm¿.
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