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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-17428/2021 04-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കിളിമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികമാര.െജ, പതന വീട,

േദേവശ്രം,  കിളിമാനര  പി.ഒ.   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിമാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മജ.എസ,

പതന വീട, േദേവശ്രം, കിളിമാനര പി.ഒ. , േബാധിപിച അേപകയിേനല   കിളിമാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021  -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. 

 
നമര:ബി4-11567/2021 06-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പഴയകനേമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശികല.എസ, കഷകപ

,  കനേമല,  കിളിമാനര പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സരവീസ ആനകല്ങളകം മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴയകനേമൽ വിേലജില   പേരതയെട

മകള അദശ്.എസ, കഷകപ, കനേമല, കിളിമാനര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   പഴയകനേമൽ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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 മജ. എസ ഭാര് 53

2 സ്ാതികഷണ. എം.എസ മകള 26

3 സംഗീത കഷണ. എം.എസ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അദശ്. എസ മകള 26

2 അനഘ. എസ മകള 23
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-17406/2021(എ) 04-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാന. ബി അനിത ഭവന, വകം പി.

ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്ങളകം   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വകം വിേലജില   പേരതയെട മകന അനിലകമാര. എസ, അനിത ഭവന, വകം

പി.ഒ, േബാധിപിച അേപകയിേനല   വകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    06-01-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമാനസത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-16118/2021 06-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില  കടയകാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ദാസ. ഡി, കിരണ നിവാസ

, കടയകാവര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്ങളകം ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടയകാവര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനിതദാസ, കിരണ നിവാസ,

കടയകാവര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക    കടയകാവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള

ജീവിചിരിപല 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:ബി4-17600/2021 06-12-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിലകമാര. എസ മകന 50

2 അജിലാല. എസ മകന 48

3 അഞലി. എ (മരണെപട മകള അനിതയെട മകള) പൗതി 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിതദാസ ഭാര് 56

2 കിരണ ദാസ. എസ മകന 35

3 അരണദാസ മകന 31
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 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കിളിമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലതികകമാരി.എന.െക, പലരി

െഹൗസ, ആലതകാവ, േപാങനാട പി.ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിമാനര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ജയേദവന,

പലരി  െഹൗസ,  ആലതകാവ,  േപാങനാട പി.ഒ.  ,  േബാധിപിച  അേപകയിേനല   കിളിമാനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-09-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത 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. 

 
നമര:ബി4-17202/2021 06-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ചനന. ആര ,

ൈഷമ നിവാസ, മാരക്  േറാഡ,  ആറിങല പി.ഒ.   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര് ൈഷമ. എസ, , ൈഷമ നിവാസ, മാരക് േറാഡ, ആറിങല പി.ഒ. , േബാധിപിച അേപകയിേനല

ആറിങല അവനവേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-05-2021 -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:ബി4-17387/2021 07-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പഴയകനേമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനീഷകമാര.എസ, അനീഷ

്  ഭവന, ഇരടകളം,  അടയമണ പി.ഒ.   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ൈകയിം  ലഭികനതിനം മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴയകനേമൽ വിേലജില   പേരതനെറ

പിതാവ േബബിഗിരിജ, അനീഷ ഭവന, ഇരടകളം, അടയമണ പി.ഒ. , േബാധിപിച അേപകയിേനല   പഴയകനേമൽ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-05-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമാനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപണ്. പേരതന സനാനങളില അതനസരിച്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയേദവന.ജി ഭരതാവ 69

2 അജിത. െജ.എല മകന 37

3 അേജഷ. െജ.എല മകന 35

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷമ. എസ ഭാര് 41

2 സാന ചനന മകള 19
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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:ബി4-17643/2021 07-12-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   വകം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കബീര.  െക,  കടതില വീട,

കായലവാരം,  വകം എനയാളെട  അവകാശികൾക്   േകരള േലാടറി  േകമനിധി  േബാരഡിലം  മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്ങളകം ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

അമീന, കടതില വീട,  കായലവാരം,  വകം, േബാധിപിച അേപകയിേനല   വകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-06-2021  -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

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B4-17624/2021 07-12-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Abdul manaf. M, M.N.S Benglow, Nagaroor, Altharamoodu

P.O, Nagaroor Village, Chirayinkeezhu Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application  of a legal heirship

certificate to produce before before NORKA and for various purposes in respect of the legal  heirs of late Sha Insha Abdul

Manaf, Benglavil veedu, Nagaroor, Altharamoodu P.O who expired on 30-01-2021 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 Sha Insha Abdul Manaf. that it is

proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Mother of the deceased is 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 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. 

 
SCHEDULE

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േബബിഗിരിജ മാതാവ 53

2 രാജലക്മി. ആര ഭാര് 25

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അമീന ഭാര് 52

2 ഷിനാസ. എ മകന 35

3 ഷബിന. െക മകന 27

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age
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No: B4-17368/2021 07-12-2021
 
  Notice  is  hereby  given  to  all  to  whom it  may  be  concern  that  Radhakrishnakurup.  C,  Charuvila  puthan  veedu,

Chathanapara, Thottakkadu P.O, Alamcode Village, Chirayinkeezhu Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an

application  of a legal heirship certificate to produce for getting family pension benefits and for various purposes in respect

of the legal  heirs of late Sumathy amma, Charuvila puthan veedu, Chathanapara, Thottakkadu P.O who expired on 30-01-

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 Sumathy amma. 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 favou

r 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

 

1 Hamna Wife 33

2 Mohammed Shuaib Son 14

3 Muhammed Safwan Son 8

4 Muhammad Swalih Son 7

5 Abdul Manaf. M Father 69

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

1 Saralamma. S Daughter 67

2 Vijayamma. S Daughter 65

3 Radhakrishnakurup. C Son 60

4 Sarath. C.M (Son of the deceased son madhusoodhanakurup)Grand Son 31

5 Salu. B.M (Daughter of the deceased son
madhusoodhanakurup)

Grand Daughter 28
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-17412/2021 04-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   അഞെതങ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിഷണ. ഡി, പണിയില വീട

,  അഞെതങ്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   എം.എ.സി.റിയിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഞെതങ് വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഉഷ,

പണിയില വീട, അഞെതങ്, േബാധിപിച അേപക   അഞെതങ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-01-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമാനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന പിതാവ

ജീവിചിരിപണ്.പേരതന അവിവാഹിതനാണ  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:ബി4-15103/2021 04-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   മദാകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബദല വാഹിദ, പതവല വി

ള  പതന വീട,  മദാകല പി.ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത ആവശ്ങളകം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മദാകൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് റംലാബീവി. ബി,

പതവല വിള പതന വീട, മദാകല പി.ഒ.,  േബാധിപിച അേപകയിേനല  മദാകൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-06-2021  -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

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-17642/2021 08-12-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പഴയകനേമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കലാ േജാസ, കഷണ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ മാതാവ 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 റംലാബീവി. ബി ഭാര് 48

2 റഹബിയാബീവി. എ.ആര മകള 25

3 അല അമീന. എ മകന 21
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കിളിമാനര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ആര.ടി.ഒ-യിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്ങളകം  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴയകനേമൽ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കഞകഷണന േജാസ,

കഷണ, കിളിമാനര, േബാധിപിച അേപകയിേനല   പഴയകനേമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമാനസത 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 കഞകഷണന േജാസ ഭരതാവ 69

2 കഷണനണി േജാസ മകന 29
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