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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
No: B4/14114/2021 03-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Saroja.P ,Renji Bhavan,Edavanakonam,Vellalloor, Vellalloor

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

produce before Various in respect of the legal  heirs of late Ponnammal ,Edavanakonathu Kunnil Veedu,Vellalloor who

expired on 31-12-2020 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 Ponnammal. 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 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

 
നമര:B4/14439/2021 09-11-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   കടയാവർ വിേലജിൽ   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പഭ .എൻ  വാടയിൽ വീട

,കടയാവർ  പി  .ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടയാവർ വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ െക .സഹേദവൻ , വാടയിൽ വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകൾ 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 Devarajan.A Son 67

2 Saroja.P Daughter 52

3 Rajendran.A Son 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക .സഹേദവൻ ഭരതാവ 71

2 സിബി .എസ മകള 41

3 സീംേദവ .എസ മകന 38

23th November 2021Revenue Department13097
____________________________________________________________________________________________________________________________
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നമര:ബി4/14438/2021 09-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കടയാവർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി .ഡി  അനിഴം പതവീട

,കടയാവർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്   നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കടയാവർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സജാത .എസ ,  അനിഴം പതവീട

,കടയാവർ , േബാധിപിച അേപക   കടയാവർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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:ബി4/15242/2021 09-11-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി  .ഭാസി

െപാനമലം ,പാലസ േറാഡ ആറിങൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കടയെട ൈലെസൻസ പതകനതിനം  മറ്

നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിങല അവനവേഞരി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ജയനി, െപാനമലം ,പാലസ േറാഡ ആറിങൽ , േബാധിപിച അേപക   ആറിങല

അവനവേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-02-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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. 

 
നമര:ബി4/15246/2021 09-11-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില    ആറിങല അവനവേഞരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   എസ

.സേരഷകമാർ   ,കീെഴ  ഇളയിടം  ,അവനവേഞരി  പി  .ഒ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആർ .ടി  .ഒ  യിലം  മറ്

നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിങല അവനവേഞരി

വിേലജില   പേരതനെറ മകന നിതീഷ .എസ .കമാർ , കീെഴ ഇളയിടം ,അവനവേഞരി പി .ഒ , േബാധിപിച അേപക

ആറിങല അവനവേഞരി  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-02-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത .എസ ഭാര് 58

2 സൗരത ഷാജി മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജയനി ഭാര് 58

2 സജിത ഭാസി മകന 37

3 സിമി ഭാസി മകള 34

13098 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



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:ബി4/15241/2021 09-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പഴയകനേമൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.േഗാപിനാഥൻ , വിന

ു  േകാേടജ  ,കിളിമാനർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴയകനേമൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് എൻ .വനിത, വിന േകാേടജ

,കിളിമാനർ , േബാധിപിച അേപക   പഴയകനേമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-09-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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 മിനി .ആർ .എസ ഭാര് 48

2 നിതീഷ.എസ .കമാർ മകന 23

3 മേനഷ .എസ .കമാർ മകന 20

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എൻ .വനിത ഭാര് 79

2 വിന.വി .ജി മകന 51

3 ദിന വി .ജി മകന 41

23th November 2021Revenue Department13099
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



                            തതിരുത്തല് പരസസസ

ബതി4/15269/2021                                                                                                 2021 നവസബ൪ 19

        09.11.2021 ലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നമ്പ൪ 44 ല് വവാലെസസ 10,  ഭവാഗസ III  കേമമ്മീഷണകറേററ്റ് ഓഫറ്റ് ലെവാനറ്റ് റേവനന

വതിഭവാഗത്തതില്  കപജറ്റ്  നമ്പ൪  10917  ല്  ബതി4/15269/2021  നമ്പരവായതി  പ്രസതിദമ്മീകേരതിച്ച  പരസസത്തതിലലെ

അവകേവാശതികേളവായ ആശതിഷറ്റ്.എല്.എസറ്റ്, ആശശവാസറ്റ്.എല്.എസറ്റ് എനതിവരുലടെ കപരുകേള് ആശതിഷറ്റ്.എ.എസറ്റ്,

ആശശവാസറ്റ്.എ.എസറ്റ് എനറ്റ് തതിരുത്തതി വവായതികക്കേണ്ടതവാണറ്റ്.

തവാലൂക്കേറ്റ് ആഫമ്മീസറ്റ്,                                                                                                               ഒപറ്റ്

ചതിറേയതിന്കേമ്മീഴറ്റ്                                                                                                             തഹസതില്ദവാ൪
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി.4-15663-2021 19-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പളിമാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമണി അമ.എം ബിന ഭവന

, പളിമാത് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ഇനഷറനസ സംബനമായ ആവശ്തിനം മറ് നിയമാനസത ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിമാത് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േഗാപിനാഥന

നായര.വി, ബിന ഭവന, പളിമാത്, േബാധിപിച അേപക   പളിമാത് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2019 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി.4-15726-2021 19-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആലംേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിശ്കമാര നായര,  ചാങാടവി

ള വീട, വഞിയര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ നിയമാനസത ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലംേകാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന.വി, ചാങാടവിള വീട, വഞിയര

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    31-01-2021  -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:ബി.4-15830-2021 (എ) 19-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗാപിനാഥന നായര.വി ഭരതാവ 79

2 ബിന മകള 51

3 സിന.റി മകള 49

4 ഇന മകള 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന.വി ഭാര് 46

2 നീത.വി മകള 22

3 നീന.വി മകള 20
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 ചിറയിനകീഴ  താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി.സകമാരന,  പളളിപര വീട, വക

ം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് െക.വിമല, പളളിപര വീട, വകം, േബാധിപിച അേപക   വകം

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    18-11-2018  -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 -15756 -2021 (എ ) 19-11-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   ഇടയേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എ.കഷൻ,  വിളയിൽ

വീട,ഇടയേകാട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിലം മറ് നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടയേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലകി.ജി , വിളയിൽ വീട,ഇടയേകാട ,

േബാധിപിച അേപക   ഇടയേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    04-10-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ 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 -15737 -2021 (എ ) 19-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആലംേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ .പസന, സ്പ ഭവൻ,

മണർഭാഗം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആലംേകാട വിേലജില   പേരതയെട മകള സ്പ, സ്പ ഭവൻ, മണർഭാഗം,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക.വിമല ഭാര് 88

2 എസ.വി.സേനാഷ കമാര മകന 61

3 എസ.വി. അനില കമാര മകന 60

4 പദീപ കമാര.എസ.വി മകന 56

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലകി.ജി ഭാര് 76

2 ശിവാനനൻ മകന 53

3  സധീരൻ.െക മകന 51

4 സിന മകള 46

5 സേരഷ ബാബ.െക മകന 45
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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. 

 
No: B4-15208-2021 03-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sajana.S.S, Milana Bhavan, Valancheri,Kilimanoor(P.O),

Kilimanoor 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 Manoj Kumar.G.S , Milana Bhavan, Valancheri,

Kilimanoor(P.O) who expired on 29-04-2021 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 Manoj Kumar.G.S. that it  is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant . Father of the deceased is not alive Minor(s) is/are under the protection of

Sl.No 2 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

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സ്പ മകള 45

2 ധന്.ജി.പി മകള 42

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

1 Gomathy Mother 80

2 Sajana.S.S Wife 41

3 Milana.S.M Daughter 18

4 Mithuna.S.Manoj Daughter 15
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