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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി4-14078/2021 16-10-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കിളിമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനമ. എസ , െകാചവിള വീട

,  കായാടേകാണം, കിളിമാനര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമാനസത ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിമാനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ സകമാരപിളള,

, െകാചവിള വീട, കായാടേകാണം, കിളിമാനര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കിളിമാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021  -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. 

 
:ബി4-13980/2021 12-10-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   അഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സനില ,സംഗിത ഭവന, പറേകാണം

, ശാസവടം പി.ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമാനസത ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െലൗലി, ,സംഗിത ഭവന, പറേകാണം, ശാസവടം

പി.ഒ. , േബാധിപിച അേപക   അഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2013 -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. 

 
:ബി4-13923/2021 11-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സകമാരപിളള ഭരതാവ 66

2 േശാഭന. എസ മകള 49

3 ൈഷലജ. എസ മകള 48

4 ശീികമാര. എസ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െലൗലി ഭാര് 45

2 സംഗീത. എസ മകന 26

3 ുതി സനില. എല.എസ മകള 23
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 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ശാരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. സേരഷകമാര, ജയ മനിരം,

പണകശാല,  ചിറയിനകീഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാരകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയശീ. ആര, ജയ

മനിരം, പണകശാല, ചിറയിനകീഴ, േബാധിപിച അേപക   ശാരകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-07-2021 -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയശീ. ആര ഭാര് 63

2 ദീപക. എസ മകന 34

3 ദീപിക. എസ മകള 34
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി4-13894/2021 12-10-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ഇടേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബബകര. എ , അബ മനസില

,  േകാരാണി,  ഇടേയാട  പി.ഒ.   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അബസാ ബീവി, ,

അബ മനസില, േകാരാണി, ഇടേയാട പി.ഒ. ,  േബാധിപിച അേപക   ഇടേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2020  -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. 

 
:ബി4-13773/2021 18-10-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കിഴവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി. േവലായധന നായര , സ്ാതി,

പാലമട,  കിഴവിലം  പി.ഒ,  മാമം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴവലം വിേലജില   പേരതനെറ മകന ദിലീപ. വി.എല, ,

സ്ാതി, പാലമട, കിഴവിലം പി.ഒ, മാമം, േബാധിപിച അേപക   കിഴവലം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-13644/2021 18-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അബസാ ബീവി ഭാര് 54

2 അബസാ ബീവി സേഹാദരി 71

3 െഷരീഫാ ബീവി സേഹാദരി 68

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാകമാരി. ബി ഭാര് 66

2 ദീപ. വി.എല മകള 41

3 ദിലീപ. വി.എല മകന 39
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 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആറിങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസനകമാര. ആര , േലഖാ മനിരം

,  രാമചംവിള,  ആറിങല  പി.ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിങല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േലഖ. ആര, ,

േലഖാ മനിരം, രാമചംവിള, ആറിങല പി.ഒ., േബാധിപിച അേപക   ആറിങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം 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 േലഖ. ആര ഭാര് 47

2 കിരണ. പി.എല മകന 26

3 പാരവതി. പി.എല മകള 22
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി4-13633/2021 18-10-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കീഴാറിങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രമണന , േകാടപറം വീട,

തിനവിള,  കീഴാറിങല  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴാറിങല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സീത. എസ, ,

േകാടപറം വീട,  തിനവിള,  കീഴാറിങല പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   കീഴാറിങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021  -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. 

 
:ബി4-14124/2021 18-10-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലിജിന. റി , െകാച വീട, വകം, വകം

പി.ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്    നിയമാനസത  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വകം വിേലജില   പേരതനെറ അമ പഭ. ഡി, , െകാച വീട, വകം, വകം പി.ഒ.,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-11-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപണ്. പേരതന അവിവാഹിതനാണ

 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 സീത. എസ ഭാര് 51

2 അന. എസ മകള 30

3 സിത. ആര മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പഭ. ഡി അമ 53
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി4-14246/2021 18-10-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭലകമാര. പി , പതവല വീട,

മാധവപരം,  െകാചേവളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്ങളക്  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലേങാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മേഹശ്രി, , മംഗാവില, േമവരകല,

വഞിയര പി.ഒ. , േബാധിപിച അേപക   ആലേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില  ൈമനര

 താെഴയള   ലിസില  കമ  നമര  2  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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െപണമ അമ 73

2 മേഹശ്രി. എം ഭാര് 45

3 അലീന പഭലകമാര മകള 15

4 അലന പഭലകമാര മകന 13
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
No: B4-14256/2021 18-10-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Smt. Lathakumari , Lakuna Bhavan, Anakudy P.O, Pulimath

, 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 Rajeshkumar. L.N , Lakuna Bhavan, Anakudy P.O,

Pulimath who expired on 11-07-2021 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 Rajeshkumar. L.N. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according

to this to the applicant . 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 , 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 Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Lathakumari Mother 60

2 Aparna. M.R Wife 28
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി4-12415/2021 15-09-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   പളിമാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലമ െജ  കലടിമകിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകള  സി സരസ്തി   അമ േബാധിപിച അേപക   പളിമാത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-01-2021-ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
:ബി4-12407/2021 15-09-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   ആലേങാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈലജ പി   വിളയകത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് ആതിര പി  േബാധിപിച അേപക  ആലേങാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെൻറ പിതാവ

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. 

 
:ബി4-12344/2021 15-09-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി സരസ്തി അമ മകള 73

2 സി െക സേരനബാബ മകന 70

3 സി െക രാധാകഷൻ മകന 68

4 സി െക വിജയകമാരി മകള 66

5 സി െക മധസദനൻ മകന 64

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈലല അമ 61

2 ആതിര പി ഭാര് 26

3 ശിവകാർതിക എൽ മകന 4

4 കാശിനാഥ എൽ മകന 1
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 ചിറയിനകീഴ  താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ബീവി  െക  കാളികവിളാകം

എനവരെട അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന െഷർഷ എ േബാധിപിച അേപക   വകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2020-ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം

മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-6094/2021 20-09-2021
 
 െനടമങാട  താലകില   മാണികൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരനരാജ എം െക  രാജ

നിവാസ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഡി എം ഡാൾടൻ  േബാധിപിച  അേപക  മാണികൽ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2008-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം 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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഹറനിസ മകള 65

2 അഷറഫ എ മകന 61

3 േസാഫിയ എ മകള 56

4 ൈഷലജ എ മകള 54

5 െഷർഷ എ മകന 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡി എം ഡാൾടൻ മകന 61

2 േജാൺ ഡി സകറിയ മകന 57
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി5-12084/2021 30-09-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   കിഴവലം-കനളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ േപംരാജ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി  അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് േജ്ാതി എം നായർ , ഇളവടo പി ഒ ആലംകഴി ചിന ഭവൻ  േബാധിപിച അേപക  കറപഴ, കിഴവിലം,

കനളർ   വിേലജ ഓഫീസരമാർ    മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021-ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    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 േജ്ാതി എം നായർ ഭാര് 50

2 മേഹഷ രാജ പി മകന 31

3 മിഥൻ രാജ പി മകന 22
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി4-10007/2021 20-10-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   കീഴാറിങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവാനി  ,  കാടവിള വീട,

കൂരേകാണം,  കീഴാറിങല, കീഴാറിങല പി.ഒ.   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമാനസത ആവശ്ങളക്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴാറിങല വിേലജില   പേരതയെട മകള

േബബി, , പതവിള പതന വീട, കൂരേകാണം, െപരംകളം  , േബാധിപിച അേപക   കീഴാറിങല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-10-2002 -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. 

 
:ബി4-9191/2021 20-10-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആറിങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാര. ജി , ശാന മനിരം

,  െകാടിേയാട,  ആറിങല  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിങല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മലിക. എസ, ,

ശാന മനിരം, െകാടിേയാട, ആറിങല, േബാധിപിച അേപക   ആറിങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-14330/2021 20-10-2021
 
  ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആറിങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി.  പഭാകരന , പഭാലയം,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബി മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മലിക. എസ ഭാര് 56

2 രവീന വിജയ മകന 30

3 േരവതി വിജയ മകള 30
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േതാടവാരം,  ആറിങല  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിങല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധ. െക, ,

പഭാലയം, േതാടവാരം, ആറിങല പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   ആറിങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മനാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

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

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-14442/2020 20-10-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ഇടേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരനപിളള. എസ , പതവല

 പതന വീട, പനിേയാടേകാണം, ഇടേയാട പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമാനസത ആവശ്ങളക്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

കമലമ. എസ, , പതവല പതന വീട, പനിേയാടേകാണം, ഇടേയാട പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   ഇടേകാട  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-

09-2020 -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. 

 
:ബി4-14466/2021 22-10-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജാത. ബി , ൈററരവിള (ശിവഗംഗ)

,  വകം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വകം വിേലജില   പേരതയെട മകള ൈഷന. എസ, , ൈററരവിള (ശിവഗംഗ),

വകം , േബാധിപിച അേപക   വകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021 -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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധ. െക ഭാര് 69

2 ദീപ. പി.ആര മകള 48

3 ദീപതി റാണി. പി.ആര മകള 45

4 ദീപ. പി.ആര മകന 38

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമലമ. എസ ഭാര് 63
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കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കമാര ശിവാനനന മകന 47

2 സനില ശിവാനനന മകന 42

3 ൈഷന. എസ മകള 40
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 4 -12542/ 2021 17-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   മദാകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ സകമാരൻ  േഷർലി നിവാസ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   മദാകല വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിന എസ , േഷർലി നിവാസ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

മദാകല വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ ഭാര്യം മാതാപിതാകളം 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. 

 
:ബി 4 -11728/ 2021 14-09-2021
 
  ചിറയിനകീഴ  താലകില   കിഴവിലം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനൻ എം  ചരവിള വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിഴവിലം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധാമണി എസ , ചരവിള വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

കിഴവിലം -കനളർ   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

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

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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. 

 
:ബി 4 -12443/ 2021 16-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   നഗരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭവാനി െക  പഭാമനിരം വീടിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിത് കമാർ എസ മകന 52

2 വിന എസ മകന 49

3 െഷർലി ജയപകാശ മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി എസ ഭാര് 55

2 രജനി സി ആർ മകള 37

3 സിസിനി സി ആർ മകള 34
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എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നഗരര വിേലജില   പേരതയെട മകന പസനൻ , പഭാമനിരം വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

നഗരര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-01-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ 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. 

 
:ബി 4 -11290/ 2021 14-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പഴയകനേമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലതീഫാബീവി  റിസാന

മൻസിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴയകനേമൽ  വിേലജില   പേരതയെട മകള റിസാന എൻ എൽ , റിസാന മൻസിൽ വീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   പഴയകനേമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    07-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസനൻ മകന 70

2 പഭ മകള 68

3 ലീല മകള 68

4 പസാദ മകന 65

5 േശാഭന മകള 59

6 സചിൻ പതാപൻ  മരണെപട മകൻ
പതാപെൻറ

മകന 27

7 അഖിൽ പതാപൻ               "
"

മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റിസാന എൻ എൽ മകള 26
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി 4-12591/ 2021 23-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കടയാവർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വി സദാശിവൻ  ഉദിയറ വീടി

ൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരാ  കനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കടയാവർ   വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത എസ , േബാധിപിച അേപക   കടയാവർ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-

01-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതൻെറ 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. 

 
:ബി4-12603/ 2021 18-09-2021
 
  െനടമങാട താലകില   കലറ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിൻ റി  പി   അജിൻ ഭവനിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത   ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കലറ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആവണി ബി എസ , േബാധിപിച അേപക   കലറ  വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-

12-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതൻെറ പിതാവ ജീവിചിരിപണ്    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. 

 
:ബി4-12678/2021 22-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ശാരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജ്ാതിദത്  െകാചവയലിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത എസ ഭാര് 62

2 നിഷ എസ മകള 37

3 നിത് എസ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പസീത അമ 60

2 ആവണി ബി എസ ഭാര് 30

3 ഋഷിേകശ അജിൻ മകന 5
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വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരാ കനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ശാരകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലതിക എസ േബാധിപിച അേപക   ശാരകര-ചിറയിൻകീഴ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    19-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻെറ  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. 

 
:ബി4 -12545/2021 23-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ഇളമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാവിതി  ഈഴവർേകാണത് വീടിൽ

 എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത   ആവശ്തിന   ഹാജരാ  കനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇളമ വിേലജില   പേരതയെട മകള അനിത , , േബാധിപിച അേപക   ഇളമ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-06-2019 -ല

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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലതിക എസ ഭാര് 44

2 അനന്ദത് െജ എൽ മകള 17

3 ഹദ്ദത്  െജ മകള 12

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാരനാശാരി മകന 53

2 മധസദനനാശാരി മകന 49

3 അനിത മകള 44

4 നിതിൻ ആർ എസ (മരണെപട മകൻ
രാേജനൻ -ൻെറ മകൻ )

പൗതൻ 24
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി4/144455/2021 22-10-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷൗകതലി .എ, മാങടം,വകം

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്ങൾക്    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ആബിദാബീവി .എ ,       മാങടം ,വകം , േബാധിപിച അേപക

വകം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന      07-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന 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. 

 
:ബി4/14436/2021 22-10-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കിഴവലം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സധർമ  ,മണറ വീട ,വിളയിൽമല

,ആറിങൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   കിഴവലം വിേലജില   പേരതയെട മകന ലൗജിത .എസ , ,മണറ വീട ,വിളയിൽമല ,ആറിങൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2017 -ല 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 േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആബിദാ ബീവി എ ഭാര് 82

2 നാസ ഷൗകതലി മകന 58

3 ബീന .എസ .എ മകള 56

4 മേനാജ .എസ മകന 53

5 ജിജി .എസ .എ മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലൗലി .എസ മകള 42

2 ലൗജിത .എസ മകന 39
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