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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി2/2059/2022 15-02-2022
 
 വരകല  താലകില   െവടര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ശശിധരന ,  സേരാജിനിമനിരം,

േമലെവടര പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവടര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പസന എസ, സേരാജിനിമനിരം, േമലെവടര പി ഒ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-05-2021  -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. 

 
No: B2/14260/2021 09-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Subashini , Subashini Mandiram, Kurakkanni, Varkala P O

, Varkala 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 Devarajan ,

Subashini Mandiram, Kurakkanni,Varkala P O who expired on 26-09-2020 .  Enquires conducted through the village officer

Varkala  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 Devarajan. 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

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പസന എസ ഭാര് 68

2 പതീഷ എസ മകന 45

3 ശിലപ എസ മകള 43

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

1 Subashini Wife 71

2 Suresh Son 47

3 Anil Son 42
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നമര:ബി2/10677/2021 19-02-2022
 
 വരകല  താലകില   െചമരതി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ ,  നയനവിലാസം, അരശവിള

,  േകാവര,  ഫാളയംകന്  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചമരതി വിേലജില   പേരതയെട മകള ഉഷ ഡി, നയനവിലാസം, അരശവിള,

േകാവര, ഫാളയംകന് പി ഒ, േബാധിപിച അേപക   െചമരതി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-01-2021 -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:ബി2/397/2022 19-02-2022
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി  ,  േശാഭനാമനിരം, കുരയണി,

വരകല പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങ്  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈകരളി എസ, പാവിള വീട, കരനിലേകാട, ഇടവ പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകളം അവിവാഹിതനായ മകന ആനന്

െക ഷാജിയം  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: B2/13641/2021 09-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jyothy ,   Joshi Bhavan, Puthanchantha,Varkala P O,

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

father to produce before District Forest Department Office and other purposes in respect of the legal  heirs of late

Chandrahasan ,  Joshi Bhavan, Puthanchantha,Varkala P O who expired on 05-02-2017. Enquires conducted through the

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജന മകന 62

2 രവി ആര മകന 55

3 ഉഷ ഡി മകള 52

4 ഗീത മകള 51

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈകരളി എസ ഭാര് 54

2 അരവിന്  െക  ഷാജി മകന 31

3 അപു  െക  ഷാജി മകന 24

22nd February 2022Revenue Department6267
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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 Chandrahasan. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . The parents and a son named Joshy of the deceased are not alive.The wife and children of the above said

Joshy are also 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

 
നമര:ബി2/11717/2021 19-02-2022
 
 വരകല  താലകില   അയിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാരതി , കുനംപറത് വീട, പാളയംകുന

്  പി  ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   കശവണി െതാഴിലാളി  േകമനിധി  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    അയിരര വിേലജില   പേരതയെട മകന ദിലീപ എസ, കുനംപറത് വീട,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-05-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B2/1148/2021 11-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Jiji C V ,  Chittilakkadu,  Vettoor P O, Vettoor Village,

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

produce  before  availing  service  benefits  and  other  purposes  in  respect  of  the  legal   heirs  of  late  Varija  Mani,

Chittilakkadu,  Vettoor P O who expired on 28-06-2021. 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 Varija

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

1 Syamala Wife 72

2 Jyothy Son 47

3 Chitra  Chandrahasan Daughter 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േബബി എസ മകന 66

2 സദാശിവന എസ മകന 63

3 ലളിത എസ മകള 53

4 സേരനന എസ മകന 51

5 സനില എസ മകന 50

6 ദിലീപ എസ മകന 42
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Mani. 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 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 Chandrabalan Husband 68

2 Jiji C V Daughter 39

3 Jija C V Daughter 38

4 Jijitha C V Daughter 26
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Thiruvananthapuram District

 
Varkala Taluk

 
NOTICE

 
No: B2/2085/2022 19-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shaini  R , Shaini Bhavan,  Velankonam, Vadasserikonam

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

certificat of her husband to produce before availing service benefits and other purposes in respect of the legal  heirs of

late S  Biju ,  Chadayan Thodiyil veedu,  Vadasserikonam P O who expired on 26-01-2022.  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 S  Biju. 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 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

 
നമര:ബി2/850/2022 16-02-2022
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനിലകുമാര , അഭിേഷകം, പനമട,

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

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പിയ ബി, രാമചനവിലാസം, പനമട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.   ൈ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. 

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

1 Shaini  R Wife 39

2 Abhirami  B S Daughter 20

3 Agnivesh  B S Son 14

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പിയ ബി ഭാര് 39

2 അഭിേഷക എസ മകന 19
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നമര:ബി2/294/2022 19-02-2022
 
 വരകല  താലകില   വരകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സലമാബീവി,   ബിലാലിയഹൗസ, കുരയ

് കണി, വരകല പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങ് ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വരകല വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഹാഷിം, ബിലാലിയഹൗസ, കുരയ കണി, വരകല പി ഒ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2021 -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:ബി2/10142/2020 09-02-2022
 
 വരകല  താലകില   നാവായികളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാരദ ,  േകാലയത്പതനവീട,

ചിറായിേകാട,കലമലം  പി  ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   പി  എഫ ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാവായികളം വിേലജില   പേരതയെട മകള അംബിക, േകാലയത്പതനവീട,

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകള, ഭരതാവ, മകന ശീധരന എനിവര 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:ബി2/14121/2021 19-02-2022

3 ആദിത്ന എസ മകന 13

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഹാഷിം ഭരതാവ 66

2 ഷിബി എച് മകന 38

3 സബീര എച് മകന 36

4 ഷഫീര എച് മകന 36

5 ൈഷമ എസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അംബിക മകള 56

2 സരള മകള 53

3 രമണി മകള 54

4 മധസദനന എസ ആര (പേരതനായ മകന ശീധരെന മകന)പൗതൻ 41

5 അരണ എസ  (പേരതനായ മകന ശീധരെന മകന) പൗതൻ 35

6 സേനാഷ എസ   (പേരതനായ മകന ശീധരെന മകന) പൗതൻ 31
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  വരകല  താലകില   നാവായികളം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷഹാബദീന,    േറാഡവി

ള പതനവീട, നാവായികളം പി ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആറിങല എം എ സി റി േകാടതി ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നാവായികളം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഫസീലാബീവി,

േറാഡവിള പതനവീട,  നാവായികളം പി  ഒ,  േബാധിപിച അേപക   നാവായികളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-09-2019  -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 ഫസീലാബീവി ഭാര് 58

2 ഷാഫി മകന 31

3 ജാസ മിന മകള 34

4 ഷാനവാസ മകന 36
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