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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-15759-2021 20-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ഇടയേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.അബല വഹാബ, റംസാന

, അവനവേഞരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ്  നിയമാനസത ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടയേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റാഷിദ.എം, റംസാന, അവനവേഞരി,

േബാധിപിച അേപക   ഇടയേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    16-03-2015  -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. 

 
നമര:ബി4-17003/2021 30-11-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   കിളിമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീമതി.ബി,  ചരവിള വീട,

കാലായിേകാട,  മലയകല പി.ഒ.   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ്  നിയമാനസത ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിമാനര വിേലജില   പേരതയെട മകന മണികണഠന,

റീനാ ഭവന, െചങികന്, കിളിമാനര, േബാധിപിച അേപക   കിളിമാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-06-2018 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

മാതാപിതാകള 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റാഷിദ.എം ഭാര് 68

2 െറജി.എ.വി മകന 46

3 റിജാഹ.എ മകന 43

4 റീജ.എ മകള 42

5 യാസ൪.എ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങപന. എന ഭരതാവ 76

2 മണികണഠന. റി.എസ മകന 48

07th December 2021Revenue Department15295
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-15170-2021 30-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരന.എസ

, ഇമ െഹൗസ,േവലാംേകാണം,ആറിങല എനയാളെട  അവകാശികൾക്   പേരതനെറ േപരിലള സാപനതിെന

ൈലസനസ  പതകനതിനം  മററ  നിയമാനസത  ആവശ്ങളകം   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    ആറിങല  അവനവേഞരി  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന  മകില  മരളി ,  ഇമ

െഹൗസ,േവലാംേകാണം,ആറിങല, േബാധിപിച അേപക   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-07-2021  -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. 

 
നമര:ബി4-16905-2021 30-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ശാരകര ചിറയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ററി.എസ.ഒാമന, േമല

േ  വീട,പാലകന്,ചിറയിനകീഴ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െക.എസ.ആര.റി.സിയിലം  മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ശാരകര ചിറയിൻകീഴ വിേലജില

പേരതയെട മകള ഉമാമിനി.എസ, േമേല വീട,പാലകന്,ചിറയിനകീഴ, േബാധിപിച അേപക   ശാരകര ചിറയിൻകീഴ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-

02-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവം മാതാപിതാകളം 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 െഷരളി.എസ ഭാര് 61

2 മദല മരളി മകന 36

3 മകില മരളി മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സനില പകാശ മകന 63

2 അനില പകാശ മകന 61

3 എസ. സജിത് പസാദ മകന 59

4 സനിതാറാണി. എസ മകള 57
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No: B4-15082/2021 30-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Ashok Lal. A, Karikkulam Veedu, Perunguzhi P.O , Azhoor

Village, Chirayinkeezhu Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce for getting Pension benefits and for various purposes  in respect of the legal  heirs of late L. Ponnamma,

Karikkulam Veedu, Perunguzhi P.O  who expired on 05-10-2019 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 L. Ponnamma. 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 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

 
നമര:ബി4-17046-2021 01-12-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഇക ബാല,  ഇജാസ

മനസില,വകം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സിവില സപൈളസ ഒാഫീസിലം മററ നിയമാനസത ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നൈസഫ.എസ,

ഇജാസ മനസില,വകം, േബാധിപിച അേപക   വകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ 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. 

5 അജിതാമണി.എസ മകള 55

6 ഉമാമിനി.എസ മകള 52

7 അജിത പസാദ.എസ മകന 51

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

1 Omana. P Daughter 78

2 Nandini Daughter 71

3 Nirmala Daughter 69

4 Rohini Jayanthan Daughter 69

5 Sobhana Daughter 66

6 Chandrika Anandan Daughter 63

7 Ashok Lal. A Son 59

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നബീസാബീവി മാതാവ 86

2 നൈസഫ.എസ ഭാര് 57

07th December 2021Revenue Department15297
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നമര:ബി4-17218/2021 01-12-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   കീഴാറിങല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മണിരാജ,  ചരവിളവീട,

പാലാംേകാണം,െപരംകളം പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിലം മറ്  നിയമാനസത ആവശ്ങളകം 

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കീഴാറിങല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീന.പി,

ചരവിളവീട,  പാലാംേകാണംെപരംകളം പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   കീഴാറിങല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപണ്. പേരതെന മാതാവ 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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-17201/2021 01-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജി.ആര,  േബബ

ി  ഭവന,  ആറിങല  പി.ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ശശികല.െക, േബബി ഭവന, ആറിങല പി.ഒ,,  േബാധിപിച അേപക   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-02-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന  പിതാവ  ജീിവിചിരിപില.    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. 

 

3 മഹമദ അനീഷ മകന 36

4 സിയാസ.എം മകന 35

5 മഹമദ ഇജാസ മകന 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന.പി ഭാര് 49

2 ദരഗ രാജ.എം.ബി മകള 23

3 ആരദ രാജ എം.ബി മകള 16

4 മിഥന രാജ എം.ബി മകന 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷമണി.എ മാതാവ 70

2 ശശികല.െക ഭാര് 49

3 കഷ അജി മകള 25

4 അമല അജി മകന 21
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നമര:ബി4-17200/2021 01-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി.രാധാബായ

ി അമ, രാധാ വിഹാര, രാമചംവിള, ആറിങല പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സബടഷറിയിലം മറ് നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില

പേരതയെട ഭരതാവ ആര.ജനാരദനന നായര , രാധാ വിഹാര, രാമചംവിള, ആറിങല പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക

ആറിങല അവനവേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആര.ജനാരദനന നായര ഭരതാവ 82

2 മണി.െജ.ആര മകന 55

3 അനി.െജ.ആര മകന 52
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-14538/2021 22-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കിഴവിലം-കനളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഷലാ ബീവി, നിയാസ

മനസില,  മടപരം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികളക്   ഇനഷ്റനസ തക ൈകപറനതിനം  മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്തിന,  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി   കിഴവിലം കനളര വിേലജില   പേരതയെട

മകന ഷജീബ , േകാടവിള െഹൗസ, മടപരം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കിഴവിലം കനളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സരടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-06-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭരതാവം  മാതാപിതാകളം  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 ഷജീബ മകന 34

2 ഷജീന മകള 32

3 നിയാസ. എസ മകന 30
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
No: B4-17045/2021 30-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Prasanna. D, Lekshmi Nivas, Thinavilla, Keezhattingal,

Keezhattingal 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 S. Sivaprasad,

Sivamangalam, Sarkara Road, Annanvilakam  who expired on 15-09-2021 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 S. Sivaprasad. 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 t

o 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

 
നമര:ബി4-16429/2021 02-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കിളിമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ. കമലാകി അമ, കഷണ

വിലാസം,  പതമംഗലം,  മളയകലതകാവ  പി.ഒ.   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിമാനര വിേലജില   പേരതയെട

മകന ബി. കഷണകമാര, കഷണ വിലാസം, പതമംഗലം, മളയകലതകാവ പി.ഒ. , േബാധിപിച അേപക   കിളിമാനര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    12-07-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 Prasanna. D Wife 62

2 Biju. S Son 43

3 Bini Binu Daughter 42

4 Binu. S.P Son 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി. കഷണകമാര മകന 58

2 െക. ജയലക്മി മകള 55
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നമര:ബി4-17138/2021 02-12-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാജദീന,  ഓജസ, ൈമലമട

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സരവീസ ആനകല്ങള ലഭികനതിനം  മറ്  നിയമാനസത ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വകം വിേലജില   പേരതനെറ മകള സിമാ ഓജസ,

ൈബതല ഹിഖമ, വകം, േബാധിപിച അേപക   വകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-05-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-14821/2021 02-12-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   വകം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.  അഷറഫ,  ചരവിള  വീട,

കായലവാരം,  വകം  പി.ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീന. എം, ചരവിള

വീട, കായലവാരം, വകം പി.ഒ., േബാധിപിച അേപക   വകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയം ബീവി ഭാര് 65

2 േസാളി ഓജസ മകള 46

3 സിലി ഓജസ മകള 43

4 സിമാ ഓജസ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബീന. എം ഭാര് 43

2 മഹമദ അബിനഷാ മകന 24

3 െഷഹിനഷ. എ മകന 22

4 മഹമദ ഷംനാദ. എ മകന 19
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
No: B4-17178/2021 01-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Shihabudeen , Shagaf Manzil, Puthusseri mukku P.O,

Karavaram 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 Shagaf Shihabudeen,

Shagaf Manzil, Puthusseri mukku P.O who expired on 29-07-2021 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 Shagaf Shihabudeen. that it is proposed to issue

a legal heirship certificate according to this to the applicant .  Minor(s) is/are under the protection of Sl.No 3 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

 
നമര:ബി4-17199/2021 03-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  യജിനെപേരര എ

, കാേനാന വില, ജഡജസ േലന, ആറിങല പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക് ആര.ടി.ഒ.യിലം മറ് നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ആലീസ േഡവിഡ, കാേനാന വില, ജഡജസ േലന, ആറിങല പി.ഒ, േബാധിപിച അേപകയിേനല

ആറിങല അവനവേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-11-2021 -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. 

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

1 Shihabudeen Father 71

2 Afsa Mother 66

3 Rubeena.S Wife 33

4 Arman Shagaf Son 10

5 Salman Shagaf Son 1 1/2

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആലീസ േഡവിഡ ഭാര് 52

07th December 2021Revenue Department15303
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:ബി4-17345/2021 03-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി. ജി, ചരവി

ള പതന വീട, കരിചിയില, ആറിങല എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആറിങല നഗരസഭയിലം മറ് നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില

പേരതയെട  ഭരതാവ രാമചനന,  ചരവിള  പതന വീട,  കരിചിയില,  ആറിങല,  േബാധിപിച  അേപകയിേനല

ആറിങല അവനവേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട 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: B4-17332/2021 03-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Syamala, Mangalathu veedu, Kottakkal, Vanchiyoor P.O,

Nagaroor Village, Chirayinkeezhu Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before NORKA office and for various purposes  in respect of the legal  heirs of late Aji, Mangalathu veedu,

Kottakkal, Vanchiyoor P.O who expired on 21-07-2021 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 Aji. 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

 

2 ആനണി യജിന െപേരര മകന 27

3 അലീന പിസ െപേരര.ഇ മകള 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമചനന ഭരതാവ 60

2 ൈഷനി. ആര.ബി മകള 37

3 ൈഷല. ആര മകള 34

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

1 Syamala Mother 59

15304 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-17386/2021 03-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആലംേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നാനസി വിലഫഡ, ഏയഞല

 െഡയല, ആറിങല, ആലംേകാട പി.ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എല.ഐ.സി ഓഫീസിലം മറ് നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലംേകാട വിേലജില   പേരതയെട

പിതാവ വിലഫഡ ഫിലിപ്, ഏയഞല െഡയല, ആറിങല, ആലംേകാട പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   ആലംേകാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശിയായി  താെഴ  പറയനയാള

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാവ ജീവിചിരിപണ്. പേരത അവിവാഹിതയാണ അതനസരിച

് 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:ബി4-17333/2021 03-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ശാരകര ചിറയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വാമേദവന ആശാരി,

രജനി  മനിരം,  നിലയകാമക്,  കടയകാവര പി.ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ശാരകര ചിറയിൻകീഴ വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ഗീത രമണി, രജനി മനിരം, നിലയകാമക്, കടയകാവര പി.ഒ., േബാധിപിച അേപകയിേനല  ശാരകര

ചിറയിൻകീഴ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-09-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 വിലഫഡ ഫിലിപ് പിതാവ 55

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീത രമണി ഭാര് 67

2 രജനി ബാബരാജ മകള 47

3 വിഗിന. വി മകന 44

4 വി. വിേനാദ മകന 43
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