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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-18400/2021 05-02-2022
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില    കിളിമാനര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഭദ.എച്  ,ലകി

നിവാസ,കിളിമാനർ(പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സർവീസ  ആനകല്ങളകം  മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിമാനര വിേലജില   പേരതയെട

മാതാവ രതമ, ലകി നിവാസ,കിളിമാനർ(പി.ഒ), േബാധിപിച അേപകയിേനല  കിളിമാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശിയായി താെഴ പറയനയാള മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാവ ജീവിചിരിപണ്.പേരത വിവാഹേമാചിതയാണ. 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:ബി4-1939/2022 05-02-2022
 
  ചിറയിനകീഴ  താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി.സഭദ ,മതാനവിളാകം,വകം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ഹാജരാകനതിനായി മാതം    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വകം

വിേലജില   പേരതയെട മകന സഹേദവന വിജയന, മതാനവിളാകം,വകം, േബാധിപിച അേപകയിേനല   വകം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-

08-2016  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര 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:ബി4-1938/2022 05-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അഞ(ആയിഷ.ബി) മകള 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹേദവന വിജയന മകന 55

2 അനി.എസ മകന 49

3 സിന വിജയകമാർ മകള 46

4 പകാശ.എസ മകന 43

5 സഭാഷ.എസ മകന 42
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 ചിറയിനകീഴ  താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹേദവന.ജി ,മതാന വിളാകം,വക

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങില ഹാജരാകനതിനായി മാതം    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വകം

വിേലജില   പേരതനെറ മകന സഹേദവന വിജയന, മതാന വിളാകം,വകം, േബാധിപിച അേപകയിേനല  വകം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-

11-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പേരതെന ഭാര്യം  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:B4-1918(A)/2022 05-02-2022
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   കിളിമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എന.മാധവകറപ്,  ജയശീ

മനിരം,കിളിമാനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്ങളകം   ഹാജരാകനതിനായി

 അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കിളിമാനര  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  രാജലകി  അമ,  ജയശീ

മനിരം,കിളിമാനര, േബാധിപിച അേപകയിേനല  കിളിമാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-06-2019  -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഹേദവന വിജയന മകന 55

2 അനി.എസ മകന 49

3 സിന വിജയകമാർ മകള 46

4 പകാശ.എസ മകന 43

5 സഭാഷ.എസ മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജലകി അമ ഭാര് 78

2 എം.ആർ.ജയശീ മകള 55

3 എം.ആർ.വിജയശീ മകള 52
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-2128/2022 10-02-2022
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   പഴയകനേമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശി.ജി  ,  ശരണ്

ഭവന,അടയമണ(പി.ഒ)  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എം.എ.സി.റി  യിലം  മറ്  നിയമാനസത ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴയകനേമൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േബബി.ഡി,

ശരണ്  ഭവന,അടയമണ(പി.ഒ),  േബാധിപിച  അേപകയിേനല  പഴയകനേമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-09-2021  -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 േബബി.ഡി ഭാര് 53

2 ശരത.എസ മകന 28
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