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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-215/2022 01-02-2022
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   ഇടയേകാട   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വിഷ.എം  കുവിള

വീട,േകാരാണി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എല.ഐ.സി  യിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാർകര-ചിറയിൻകീഴ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ചിഞ.ആർ,  കാടവിള  വീട,കടയാവർ േബാധിപിച അേപകയിേനല   ശാർകര-ചിറയിൻകീഴ     വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-07-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപണ്.   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 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. 

 
നമര:ബി4-1714/2022 01-02-2022
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   ആലംേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനേശഖരപിള.എൻ

,  തഷാര,ആലംേകാട(പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലംേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തളസിഭായി

തങചി.വി,  തഷാര,ആലംേകാട(പി.ഒ),  േബാധിപിച അേപകയിേനല  ആലംേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 രമണി.എസ മാതാവ 46

2 ചിഞ.ആർ ഭാര് 24

3 ൈവഷവി.വി മകള 7

4 ൈവഗ.വി മകള 6

5 േവദിക.വി മകള 2

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തളസിഭായി തങചി.വി ഭാര് 59

2 സതീഷ ചനന.സി.റി മകന 38

3 തഷാര.റി.ചനന മകള 35
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നമര:ബി4-767/2022 01-02-2022
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പളിമാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരന നായർ ,കനില പതന

 വീട,പാേവാട,പളിമാത്(പി.ഒ)  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ടഷറിയിലം  മറ്  നിയമാനസത ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിമാത് വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലളിതകമാരി,

കനില പതന വീട,പാേവാട,പളിമാത്(പി.ഒ), േബാധിപിച അേപകയിേനല  പളിമാത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-12-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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 ലളിതകമാരി ഭാര് 70

2 ബിന മകള 49

3 േപംകമാർ മകന 47

08th February 2022Revenue Department4607
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-1641/2022 04-02-2022
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില    വകം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െപാനമ.പി,  വാണികടി

വീട,വകം(പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപനഷന ആനകല്ങള ലഭികനതിനം  മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വകം വിേലജില   പേരതയെട മകന

നനകമാർ.െക,  വാണികടി  വീട,വകം(പി.ഒ),  േബാധിപിച അേപകയിേനല  വകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപികളം 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:ബി4-1642/2022 04-02-2022
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില    വകം  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   സേരാജം.െക,  വാണികടി

വീട,വകം(പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െപനഷന ആനകല്ങള ലഭികനതിനം  മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം   ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    വകം വിേലജില   പേരതയെട

സേഹാദരൻ നനകമാർ.െക,  വാണികടി  വീട,വകം(പി.ഒ),  േബാധിപിച അേപകയിേനല   വകം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-12-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാള മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.പേരത വിവാഹേമാചിതയാണ.പേരതയ്  സനാനങളില.  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 നനകമാർ.െക മകന 58

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നനകമാർ.െക സേഹാദരൻ 58
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-1900/2022 03-02-2022
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില    കടയാവർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാമദാസ.എസ

,കിഴങവിളാകം,കടയാവർ(പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടയാവർ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിമല.എ,

കിഴങവിളാകം,കടയാവർ(പി.ഒ), േബാധിപിച അേപകയിേനല  കടയാവർ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-11-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത 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:ബി4-15669/2021 04-02-2022
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   പഴയകനേമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനില ,കിഴേകകര

െകാചവിള വീട,ൈമലമട(പി.ഒ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എം.എ.സി.റി യിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴയകനേമൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സമ.ആർ,

ചരവിള വീട,അടയമണ(പി.ഒ), േബാധിപിച അേപകയിേനല  പഴയകനേമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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:ബി4-1345/2022 04-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിമല.എ ഭാര് 75

2 േഗാപകമാർ.ആർ മകന 50

3 അജിത് കമാർ.ആർ മകന 48

4 ദീപകമാരി.ആർ മകള 45

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സമ.ആർ ഭാര് 39

2 അലീന.എസ മകള 7
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 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പഴയകനേമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈബദാബീവി.എ ,ലകം

വീട,തടതമല(പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എം.എ.സി.റിയിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴയകനേമൽ വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജഹാന,

ലകം വീട,തടതമല(പി.ഒ), േബാധിപിച അേപകയിേനല  പഴയകനേമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-12-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാള മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭർതാവം  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. 

 
നമര:ബി4-692/2022 04-02-2022
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആറിങല -അവനവേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മേഞഷ.എം.യ,

കമലാരംഗം,ആറിങല(പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാർകര-ചിറയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

വിഷപിയ, ജയഹിന് മനിരം,ചാനിരം,കടകം(പി.ഒ), േബാധിപിച അേപകയിേനല   ശാർകര-ചിറയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-09-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-1703/2022 02-02-2022
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആലംേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗാപാലകഷകറപ്.എൻ,

മരതവിള  വീട,ആലംേകാട(പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സപൈള  ഓഫീസിലം  മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലംേകാട വിേലജില   പേരതനെറ

മകള ദീപിക.ജിഎല, മരതവിള വീട,ആലംേകാട(പി.ഒ), േബാധിപിച അേപകയിേനല   ആലംേകാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഷാജഹാന മകന 61

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിഷപിയ മകള 19

2 ൈചതന് മകള 3 മാസം
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ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ലീലമ.എം.െക ഭാര് 67

2 ദീപ.ജി.എല മകള 47

3 ദീപിക.ജി.എല മകള 45
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-1894/2022 04-02-2022
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില    പഴയകനേമൽ വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ജി.ചനേസനന,

ചനഭവനം,മഹാേദേവശ്രം,കിളിമാനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എം.എ.സി.റിയിലം  മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴയകനേമൽ വിേലജില   പേരതനെറ

ഭാര് കഷഭായി, ചനഭവനം,മഹാേദേവശ്രം,കിളിമാനർ, േബാധിപിച അേപകയിേനല  പഴയകനേമൽ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-01-2022 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത 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: B4-922/2022 05-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Lethika.R ,Sruthylayam,Kaduvayil,Attingal(P.O), Attingal

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

certificate to produce for availing pension benefits and for various purposes in respect of the legal  heirs of late Suresh

Babu.K Sruthylayam,Kaduvayil,Attingal(P.O) who expired on 30-08-2021 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 Suresh Babu.K. 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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷഭായി ഭാര് 75

2 കിഷനചന്.സി മകന 44

3 ഹരിഹർ.സി മകന 43

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

1 Lethika.R Wife 59

2 Sruthy.S.Babu Daughter 27

3 Asha.S.Babu Daughter 25
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