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Thiruvananthapuram District
Chirayinkeezhu Taluk
NOTICE

14-09-2021

:ബി4-10528/2021

ചിറയിനകീഴ താലകില കിഴവിലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ൈവരമത അജിത നിവാസ വീടിൽ
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
കിഴവിലം വിേലജില പേരതനെറ മകള ൈവഷവി വി , േബാധിപിച അേപക കിഴവിലം - കനളർ വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-05-2021-ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതെന ഭാര് ജീവിചിരിപില പിതാവ ജീവിചിരിപണ് അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില
ം 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
1
2
3

േപര
ൈവഷവി വി
മദനീശ്രൻ വി
പാർവതി

പേരതനമായള ബനം
മകള
മകന
അമ

വയസ
18
16
65

09-09-2021

:ബി4-12146/2021

ചിറയിനകീഴ താലകില അഞെതങ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഘനീഷ േജ്ാതി മഖ്സതൻ
പറമ് വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി അഞെതങ് വിേലജില പേരതയെട അചന േജ്ാതി , മഖ്സതൻ പറമ് വീടിൽ , േബാധിപിച
അേപക അഞെതങ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട മാതാവ 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.
കമ നമര
1

േപര
േജ്ാതി

:ബി4-11625/2021

പേരതനമായള ബനം
അചന

വയസ
39

02-09-2021

ചിറയിനകീഴ താലകില കരവാരം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക ഗൗരി അനർജനം െപരിയമ
ന വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി കരവാരം വിേലജില പേരതയെട മകന ഈശ്ര ശർമ പി െക േബാധിപിച അേപക കരവാരം വിേലജ
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ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 2-72021-ൽ മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം 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
1
2
3
4

േപര
പി െക നാരായണ ശർമ
ഈശ്രശർമ പി െക
േകശവ ശർമ
േദവകീേദവി അനർജനം

പേരതനമായള ബനം
മകന
മകന
മകന
മകള

വയസ
66
64
62
60

07-09-2021

:ബി4-12012/2021

വർകല താലകില െചമരതി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ രാജേമാഹനൻ കമാരസദനം വീടിൽ
എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
െചമരതി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ബീനാേമാഹൻ , കമാരസദനം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക പളിമാത്
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാന 15-11-2012 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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
1
2
3

േപര
ബീനാേമാഹൻ
ദിവ് ബി േമാഹൻ
ദീപക ബി േമാഹൻ

No: B4-11224/2021(A)

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകള
മകന

വയസ
52
35
30

24-08-2021

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Hemand Vidyadharan Hemantham Ravi Varma lane
Attingal P O Attingal- Avanavanchery Village ,Chirayinkeezhu Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application
of a legal heirship certificate to produce before various purposes in respect of the legal heirs of late Lalitha S who
expired on 13-09-2020 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 Lalitha S . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the
applicant . Husband and parents of the deceased are not alive Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificat
e 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 , Chirayinkeezhu 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.
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SCHEDULE
Sl.No
1
2
3
4
5

Name of the Legal Heirs
S Prasanna
Anitha K
Aji K
Vidya V
Hemand Vidyadharan
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Relationship with the Deceased
Wife
Daughter
Son
Daughter
Son

Age
65
44
39
51
48
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Thiruvananthapuram District
Chirayinkeezhu Taluk
NOTICE

07-10-2021

:ബി4/12343/2021

ചിറയിനകീഴ താലകില നഗരര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജനകന, കാവില വീട, േകാടയല
, വഞിയര എനയാളെട അവകാശികൾക് നിയമാനസത ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി നഗരര വിേലജില പേരതനെറ അചന പഷാംഗദന, കാവില വീട, േകാടയല,
വഞിയര േബാധിപിച അേപക നഗരര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-10-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ 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
1

േപര
പഷപാംഗദന

പേരതനമായള ബനം
അചന

വയസ
75

06-10-2021

:ബി4-13586/2021

ചിറയിനകീഴ താലകില കീഴാറിങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ പതമാവതി.എന, കുെവടാന
കഴി വീട, േമലാറിങല, െപരംകളം പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് നിയമാനസത ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കീഴാറിങല വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ ദിവാകരന,
എസ.വി.എം ഭവന, വിളയിലമല, കീഴാറിങല, േബാധിപിച അേപക കീഴാറിങല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-08-2016 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട മാതാപിതാകള 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
1
2
3

േപര
ദിവാകരന
സമംഗല
വതല സധികമാര
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ഭരതാവ
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Thiruvananthapuram District
Chirayinkeezhu Taluk
NOTICE

06-10-2021

:ബി4-13338/2021

ചിറയിനകീഴ താലകില ആറിങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സേകശലാല.ആര, ചരവി
ള പതന വീട, കടവയില, ആറിങല എനയാളെട അവകാശികൾക് നിയമാനസത ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ആറിങല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഗീത.എന, ചരവിള
പതന വീട, കടവയില, ആറിങല, േബാധിപിച അേപക ആറിങല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 14-11-2020 -ല മരണെപടതായം
പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന
പിതാവ ജീവിചിരിപില ൈമനര താെഴയള ലിസില കമ നമര 2 നെറ സംരകണതിലാണ. അതനസരിച
്ച 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
1
2
3
4
5

േപര
രാധ. ജി
ഗീത.എന
ഗംഗ. എസ. ലാല
ലക്മി.എസ.ലാല
ഗായതി.എസ.ലാല

പേരതനമായള ബനം
അമ
ഭാര്
മകള
മകള
മകള

വയസ
80
45
19
17
15

08-10-2021

:ബി4-13720/2021

ചിറയിനകീഴ താലകില െകാടവാഴനര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശാനകമാരി അമ, ശീഭവന
, േതാടവാരം, െകാടവഴനര പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് നിയമാനസത ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െകാടവാഴനര വിേലജില പേരതയെട മകന
ഉലസകമാര. ബി, ശീഭവന, േതാടവാരം, െകാടവഴനര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക െകാടവാഴനര വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 24-01-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട ഭരതാവം മാതാപിതാകളം 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
1
2

േപര
വിജയകമാര. ബി
ഉലസകമാര.ബി
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07-10-2021

:ബി4-12935/2021

ചിറയിനകീഴ താലകില പളിമാത് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഓമന അമ.എസ, ആശാഭവന,
േപഴംകന് , പളിമാത് പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് നിയമാനസത ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പളിമാത് വിേലജില പേരതയെട മകള ആശാേദവി.ഒ,
ആശാഭവന, േപഴംകന്, പളിമാത് പി.ഒ , േബാധിപിച അേപക പളിമാത് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 22-07-2021 -ല മരണെപടതായം
പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതയെട
ഭരതാവം മാതാപിതാകളം 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
1
2
3
4

േപര
ആശാേദവി.ഒ
മായാേദവി.ഒ
അനിലകമാര.എസ
അനീഷകമാര.എസ

പേരതനമായള ബനം
മകള
മകള
പൗതൻ
പൗതൻ

വയസ
48
40
28
24

05-10-2021

:ബി4-13362/2021

ചിറയിനകീഴ താലകില കിളിമാനര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ റി.മഹാേദവന ആചാരി, സരസ്ത
ി ഭവന, െചങികന്, കിളിമാനര പി.ഒ. എനയാളെട അവകാശികൾക് നിയമാനസത ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കിളിമാനര വിേലജില പേരതനെറ മകന
േജ്ാതിഷ.എം.എസ, സരസ്തി ഭവന, െചങികന്, കിളിമാനര പി.ഒ. , േബാധിപിച അേപക കിളിമാനര വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 0607-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം
അറിവായിരികന. പേരതെന ഭാര്യം മാതാപിതാകളം 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
1
2

േപര
ഷീബ.എം.എസ
േജ്ാതിഷ.എം.എസ
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Thiruvananthapuram District
Chirayinkeezhu Taluk
NOTICE

05-10-2021

:ബി4-13350/2021

ചിറയിനകീഴ താലകില ഇടേകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ജയന.യ, തംബര, ഇടേയാട
, േകാരാണി പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് നിയമാനസത ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഇടേകാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് തളസി.റി, തംബര, ഇടേയാട,
േകാരാണി പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക ഇടേകാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 25-05-2021 -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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30
ദിവസതിനളില ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം
ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3

േപര
തളസി.റി
ജലിന.റി ജയന
ആര്.റി.ജയന

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
55
22
15

05-10-2021

:ബി4-13349/2021

ചിറയിനകീഴ താലകില കിഴവലം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക.ശ്ാമള, സിതാര, ശാനിനഗര
, അവനവനേചരി പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് നിയമാനസത ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കിഴവലം വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ
ജി.വിദ്ാധരനപിളള, സിതാര, ശാനിനഗര, അവനവനേചരി പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക കിഴവലം വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 21-08-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. പേരതയ് സനാനങളില 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
1

േപര
ജി.വിദ്ാധരനപിളള

:ബി4-13404/2021

പേരതനമായള ബനം
ഭരതാവ

വയസ
71

05-10-2021

ചിറയിനകീഴ താലകില വകം വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ നേടശന.െക, എസ.എന ഭവന, കണ
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മംഗലം, വകം പി.ഒ. എനയാളെട അവകാശികൾക് നിയമാനസത ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വകം വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ശശീനേലഖ, എസ.എന ഭവന, കണ മംഗലം,
വകം പി.ഒ. , േബാധിപിച അേപക വകം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-07-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപിതാകള 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
1
2
3

േപര
ശശീനേലഖ
അനപ. എന
അരണകമാര

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
74
41
37

05-10-2021

:ബി4-13421/2021

ചിറയിനകീഴ താലകില ശാരകര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ഹാരിഷ.എച് , ഹരി ഭവന,
ശിങാരേതാപ് , പതറ എനയാളെട അവകാശികൾക് നിയമാനസത ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ശാരകര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഓമന.െജ, , ഹരി
ഭവന, ശിങാരേതാപ്, പതറ, േബാധിപിച അേപക ശാരകര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 06-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാവ
ജീവിചിരിപണ്. പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില
ം 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
1
2
3
4

േപര
ഓമന.െജ
ഹരി.എച്
േമരി സിന
ഹാരിസണ.എച്

:ബി4-12336/2021

പേരതനമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകന

വയസ
42
22
21
19

05-10-2021

ചിറയിനകീഴ താലകില ആറിങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ തങമ.െജ , ജാനകി മനിരം
, കനവാരം, ആറിങല പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് നിയമാനസത ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ആറിങല വിേലജില പേരതയെട മകന ശശിധരന നായര,
, ജാനകി മനിരം, കനവാരം, ആറിങല പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക ആറിങല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-08-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
പേരതയെട ഭരതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില
ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില
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ഈ ഓഫീസില േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന
ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1

േപര
ശശിധരന നായര
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Thiruvananthapuram District
Chirayinkeezhu Taluk
NOTICE

07-10-2021

No: B4/13632/2021

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that S Prasanna, K A Sadanam, Kattaparambu,
Vanchiyoor(P.O), Alamcode Village, Chirayinkeezhu Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application of a legal
heirship certificate to produce before bank and for various purposes in respect of the legal heirs of late Kanakarajan R, K
A Sadanam, Kattaparambu, Vanchiyoor(P.O) who expired on 01-07-2021 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 Kanakarajan R, that it is proposed to issue a
legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents of the deceased are 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 , Chirayinkeezhu
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
S Prasanna
Anitha K
Aji K
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Wife
Daughter
Son

Age
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44
39
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Thiruvananthapuram District
Chirayinkeezhu Taluk
NOTICE

07-10-2021

No: B4/12937/2021

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Rajeena, Pottyvilakathu
Veedu(P.V.House),Manjappara,Thalikuzhy(P.O), Pulimath Village, Chirayinkeezhu Taluk of Thiruvananthapuram District has
filed an application of a legal heirship certificate to produce before Various purposes in respect of the legal heirs of late
Malik Mohammed Mohammed Hussain, Pottyvilakathu Veedu(P.V.House),Manjappara,Thalikuzhy(P.O) who expired on 11-072021 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 Malik Mohammed Mohammed Hussain. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to
the applicant . Parents of the deceased are 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 , Chirayinkeezhu 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
4

Name of the Legal Heirs
Rajeena
Sabana Asmi
Mohammed Shahin
Mohammed Shebin
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Daughter
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Thiruvananthapuram District
Chirayinkeezhu Taluk
NOTICE

10-09-2021

:ബി4-12196/2021

ചിറയിനകീഴ താലകില ആലേങാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ശീകണൻ നായർ ജി, സരസ്ത
ി അമ മണയൽ വീടിൽ എനിവരെട അവകാശിക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി ആലേങാട വിേലജില മകന ൈബജ എസ േബാധിപിച അേപക ആലേങാട വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ 13-032007,16-11-2018 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര
മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതരെട മാതാപിതാകൾ 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
1

േപര
ൈബജ എസ

പേരതനമായള ബനം
മകന

വയസ
44

09-09-2021

:ബി4-6848/2020

ചിറയിനകീഴ താലകില കീഴാറിങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക സദാനനൻ, െക ശാരദ
ചാനാൻവിള (േജായി നിവാസ) വീടിൽ എനിവരെട അവകാശിക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കീഴാറിങല വിേലജില മകന േജായ എസ േബാധിപിച അേപക കീഴാറിങല
വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില
ടിയാളകൾ 10-04-2020,11-11-2017 എനീ തീയതികളിൽ മരണെപടതായം നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ
പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതരെട മാതാപിതാകൾ 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.
കമ നമര
1

േപര
േജായ എസ
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Thiruvananthapuram District
Chirayinkeezhu Taluk
NOTICE

09-09-2021

:ബി4-11593/2021

ചിറയിനകീഴ താലകില അവനവാേഞരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അനി ആർ
െതേകേതാപിൽ വീടിൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അവനവാേഞരി വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ഗീജ എസ േബാധിപിച അേപക
ആറിങൽ -അവനവാേഞരി വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 04-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി
താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതൻെറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില അതനസരിച
് 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
1
2
3
4

േപര
ഗീജ എസ
അനശീ എ
അനലക്മി എ
അനരാഘി എ
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