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Thiruvananthapuram District
Varkala Taluk
NOTICE

28-01-2022

നമര:ബി2/603/2022

വരകല താലകില നാവായികളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിജയരാജ എം , ലൗലി ലാന്,
കടമാടേകാണം, പാരിപളി പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങില ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി നാവായികളം വിേലജില പേരതനെറ മകന ഭാഗ്രാജ വി െജ , ലൗലി ലാന്,
കടമാടേകാണം, പാരിപളി പി ഒ , േബാധിപിച അേപക നാവായികളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 15-05-2021 -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.
കമ നമര
1
ജയനികമാരി എസ
2
അഞരാജ െജ
3
ഭാഗ്രാജ വി െജ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
57
32
29

29-01-2022

നമര:ബി2/992/2022

വരകല താലകില അയിരര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രമ് എസ , സൗമ് സദനം, ഇലകമണ
പി ഒ ,അയിരര എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങില ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി അയിരര വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ അരണദാസ , അശ്തി, അയിരര പി ഒ,അയിരര ,
േബാധിപിച അേപക അയിരര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപണ്. ൈ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.
കമ നമര
1
അരണദാസ
2
ദിയ

േപര

നമര:ബി2/13544/2021
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ഭരതാവ
മകള

വയസ
40
7
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വരകല താലകില നാവായികളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഹകിം എച്, സകീര വില,
നാവായികളം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി നാവായികളം വിേലജില പേരതനെറ മകന സകീര ഹൈസന എം എച് , സകീര വില,
നാവായികളം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക നാവായികളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതന നിയമപരമായി
വിവാഹബനം േവരെപടതിയിടളളതാണ. 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
1
സകീര ഹൈസന എം എച്

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന

വയസ
26

07-02-2022

നമര:ബി2/1164/2022

വരകല താലകില െചമരതി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാമചനന എന , ലീന വിഹാര,
ചാവരേകാട, പാളയംകന് പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചമരതി വിേലജില പേരതനെറ മകന ബിനലാല ആര, ലീന വിഹാര,
ചാവരേകാട, പാളയംകന് പി ഒ, േബാധിപിച അേപക െചമരതി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-11-2021 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
രാധ െക
ബിനലാല ആര
ലീന ആര
റീന ആര
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ഭാര്
മകന
മകള
മകള

വയസ
68
47
46
45
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Thiruvananthapuram District
Varkala Taluk
NOTICE

07-02-2022

നമര:ബി/14118/2021

വരകല താലകില നാവായികളം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക ഇനിര , ചിറയില പതനവീട
, മാവിനമട,കലമലം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് കശവണി േകമനിധി േബാരഡ ആവശ്തിന
ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി നാവായികളം വിേലജില പേരതയെട മകള ഇന ഐ,
ചിറയില പതനവീട, ചിറായിേകാട ,കലമലം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക നാവായികളം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-06-2020 -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.
കമ നമര
1
ഇന ഐ
2
ബിന ഐ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള

വയസ
29
27

07-02-2022

No: B2/14440/2021

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shylaja M , Saily, 28 th Mile, Vettiyara P O, Navaikulam
Village, Varkala Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application of a legal heirship certificate of her husband
to produce before availing death compensation from abroad and other purposes in respect of the legal heirs of late
Gopakumar S R , Saily, 28 th Mile, Vettiyara P O who expired on 08-04-2021 . Enquires conducted through the village
officer Navaikulam and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal
heirs of the said late Gopakumar S R. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the
applicant . 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 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
1
2
3

Name of the Legal Heirs
Shylaja M
Sangeetha G S
Rajamma Amma
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Relationship with the Deceased
Wife
Daughter
Mother

Age
53
30
79
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Thiruvananthapuram District
Varkala Taluk
NOTICE

09-02-2022

നമര:ബി2/998/2022

വരകല താലകില മടവര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ആരിഫാബീവി , പതവലവിളവീട,
എലികനംമകള, പലിയരേകാണം പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി മടവര വിേലജില പേരതയെട മകന ഫസിലദീന, പതവലവിളവീട,
എലികനംമകള, പലിയരേകാണം പി ഒ, േബാധിപിച അേപക മടവര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-11-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട
മാതാപിതാകളം ഭരതാവം അവിവാഹിതനായ മകന സകീര എനിവരം 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
1
2
3
4

േപര
കമറദീന
ജമാലദീന
ഫസിലദീന
ബഷ റ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകന
മകന
മകള

വയസ
62
58
48
48

09-02-2022

നമര:ബി2/1548/2022

വരകല താലകില ഒറര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സനഷ , സൗപരണിക, മണമര പി ഒ
എനയാളെട അവകാശികൾക് ആറിങല എം എ സിറി േകാടതി ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഒറര വിേലജില പേരതനെറ മാതാവ അരചന, സൗപരണിക, മണമര പി ഒ,
േബാധിപിച അേപക ഒറര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-07-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരമന അവിവാഹിതനാണ. 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.
കമ നമര
1
അരചന

േപര

No: B2/659/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ

വയസ
40

09-02-2022

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Prasanna kumari , Prasadam, Mavinmoodu, Kallambalam,
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Revenue Department

15th February 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________

P O, Navaikulam Village, Varkala Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application of a legal heirship certificate
of her husband to produce before Hindustan Petroleum Corporation and other purposes in respect of the legal heirs of
late A M Somasekharan Nair, Prasadam, Mavinmoodu, Kallambalam, P O who expired on 18-08-2021. Enquires conducted
through the village officer Navaikulam and that it has been reported to this office that the persons named in the
scheduled below are the legal heirs of the said late A M Somasekharan Nair. 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
1
2
3

Name of the Legal Heirs
Prasanna kumari
Praseedha S Nair
Smitha S Nair

Relationship with the Deceased
Wife
Daughter
Daughter

Age
70
39
36

11-02-2022

നമര:ബി2/1559/2022

വരകല താലകില അയിരര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വിജയന , വലിയവിളവീട, െകടാകളം
, അയിരര പി ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി അയിരര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് വസന, വലിയവിളവീട, െകടാകളം, അയിരര പി ഒ,
േബാധിപിച അേപക അയിരര 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 േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി
കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
വസന
ഷാനജി
ഷിേജായി
ഷിേനായി

നമര:ബി2/7139/2021

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന
മകന

വയസ
60
39
36
28

09-02-2022

വരകല താലകില വരകല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നബീസാബീവി , ചരവിളവീട, ൈമതാന
ം എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങ് ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
വരകല വിേലജില പേരതയെട മകന സലാഹദീന, ആനയടകിവിളാകം, ആലിയിറകം, , േബാധിപിച അേപക വരകല
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 27-09-2002 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
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മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാപിതാകളം ഭരതാവം മകള ആബിദാബീവിയം 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

േപര
നൗഫറ
സലാഹദീന
മഹമദ സാലി
നിഹാസ
സതീത
ഷറഫദീന
മഹമദ കഞ് (പേരതയായ മകളആബിദാബീവിയെട
ഭരതാവ)
റഫീക് (പേരതയായ മകളആബിദാബീവിയെട മകന)
റസീക് (പേരതയായ മകളആബിദാബീവിയെട മകന)
റസീന (പേരതയായ മകളആബിദാബീവിയെട മകള)
നിസാര( പേരതയായ മകളആബിദാബീവിയെട മകന)
മനീറ (പേരതയായ മകളആബിദാബീവിയെട മകള)

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകന
മകന
മകന
മകള
മകന
മകളെട ഭർതാവ
പൗതൻ
പൗതൻ
പൗതി
പൗതൻ
പൗതി

വയസ
68
65
63
50
53
60
70
48
46
45
38
35
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