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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി4-12936/2021 21-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പളിമാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ധനീഷ ഡി  മാടൻവിള വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ അചന ധർമരാജൻ സി േബാധിപിച അേപക   പളിമാത് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-01-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപണ് പേരതൻ അവിവാഹിതനാണ  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-5684/2021 24-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആലംേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റാഹിലാബീവി  ഷമീർ മൻസിൽ

 എനവരെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട മകന ഷമീർ  േബാധിപിച അേപക   ആലംേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    24-03-2011-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവം  മാതാപിതാകളം  ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-12938/2021 25-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   െകാടവഴനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സിന എസ  കനവിള വീടിൽ

 എനവരെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതയെട ഭരതാവ ശശി എം േബാധിപിച അേപക   െകാടവഴനര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ    09-03-2016-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത ആർ അമ 51

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷമീർ മകന 40
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പേരതയെട  മാതാവ  ജീവിചിരിപണ്    അതനസരിച്  അവകാശ  സർടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-13021/2021 25-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   മദാകൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി  വാര്ംകനത് വീടിൽ

എനവരെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത   ആവശ്തിന    ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട ഭരതാവ സദാശിവൻപിള േബാധിപിച അേപക   മദാകൽ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   08-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-13246/2021 30-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   അഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജേശഖരൻ നായർ  കരകാടവിള

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് അംബിക എസ േബാധിപിച അേപക   അഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    19-07-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശശി എം ഭരതാവ 48

2 ശരത എസ മകന 22

3 ശരണ് എസ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സദാശിവൻപിള ഭരതാവ 70

2 ഗീത ബി മകള 44

3 ശീജ ബി മകള 43

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അംബിക എസ ഭാര് 57

2 വീണരാജ മകള 34

3 രാജീവ ആർ മകന 32
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:ബി4-2861/2021 28-09-2021
 
 തിരവനനപരം താലകില   േമൽേതാനയകൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാബ  കളങര

മംഗലത വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമാനസത  ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് േശാഭ ആർ േബാധിപിച അേപക   കിഴവിലം-കനളർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-10-2013-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: B4-11913/2021 30-09-2021
 
  Notice is  hereby given to all  to  whom it  may be concern that  Sheena Bindhu Shoojai  P V House Pulloormukku

Kallambalam P O Karavaram 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 Mohamed Shaw   who

expired on 03-06-2020 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 Mohamed Shaw . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant . father of the deceased 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

 

4 ജയരാജ ആർ മകന 24

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭ ആർ ഭാര് 38

2 നിരഞന ബാബ എസ മകള 15

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

1 Sheena Bindhu Shoojai Wife 47

2 Aishin Shaw Daughter 19

3 Salma Shaw Daughter 16

4 Sulfath Beevi Mother 75
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി4/13814/2021 22-10-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കരവാരം  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൈലഖാ ബീവി  ,െകാടിവിള വീട

,മടനപച  ,പതേശരിമക്  പി  .ഒ  ,കലമലം   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവാരം  വിേലജില   പേരതയെട മകന െസയഫദീൻ.എ ,

,െകാടിവിള വീട ,മടനപച ,പതേശരിമക് പി  .ഒ ,കലമലം ,  േബാധിപിച അേപക   ആലേങാട വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-04-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭർതാവം  മാതാപിതാകളം  ജീവിചിരിപില    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-12572/2021 22-10-2021
 
പനലര താലകില   ചണേപട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവികമാരന നായര ,  ശീ  ഭവന,

െകാചചീനികാല,  ആനകളം പി.ഒ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമാനസത ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    കരവാരം  വിേലജില    പേരതനെറ  മകന

ശീകാന്.ആര.എസ, , യധ വിലാസം, കനതേകാണം, െനടംപറമ് പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   കരവാരം വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

09-2018  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത 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 ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-14506/2021 23-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബഷീറദീൻ മകന 59

2 െസയഫദീൻ .എ മകന 57

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നിരമലകമാരി ഭാര് 54

2 ശീകാന്. ആര.എസ മകന 29

3 ശീജിത് മകന 13
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 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കരവാരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശശാങന. എസ , കാടവിള പതന

  വീട,  പൂരമക്,  കലമലം  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവാരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സിന. എം, ,

കാടവിള പതന വീട,  പൂരമക്,  കലമലം പി.ഒ,  േബാധിപിച അേപക   കരവാരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-07-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപില   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 നെറ   സംരകണതിലാണ.

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-14472/2021 25-10-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   ശാരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഗസിന ഫാനസിസ ,

ആേഷരവില,  വടേക അരയതരതി,  ചിറയിനകീഴ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമാനസത ആവശ്ങളക്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാരകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

എലിസബത്. ബി, , ആേഷരവില, വടേക അരയതരതി, ചിറയിനകീഴ, േബാധിപിച അേപക   ശാരകര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത 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

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-14543/2021 25-10-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ശാരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസന. െക , ബിന ഭവന, ശാരകര

, ചിറയിനകീഴ പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമാനസത ആവശ്ങളക് ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാരകര വിേലജില   പേരതയെട മകള ആശ. പി.എ, , ബിന ഭവന, ശാരകര,

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി അമ 72

2 സിന. എം ഭാര് 44

3 സന ശശാങന മകന 12

4 അന ശശാങന മകന 9

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിസബത്. ബി ഭാര് 39

2 ആനേറാസ അഗസിന മകള 15

3 ആഷലിന അഗസിന മകന 9
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അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവം മാതാപിതാകളം

ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ

പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച

െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-14635/2021 25-10-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   നഗരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനന ,  ഷീബ ഭവന,

െനയതശാല, ആലതറമട പി.ഒ,  തിരവനനപരം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമാനസത ആവശ്ങളക്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   നഗരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീബ.

എസ, , ഷീബ ഭവന, െനയതശാല, ആലതറമട പി.ഒ, തിരവനനപരം, േബാധിപിച അേപക   നഗരര വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-04-2021 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:ബി4-14562/2021 25-10-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   അഞെതങ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരികടി ,  പടിപര, വീട,

അഞെതങ്,  അഞെതങ്  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത ആവശ്ങളക്  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഞെതങ് വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജ, , പടിപര,

വീട, അഞെതങ്, അഞെതങ് പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   അഞെതങ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-12-2011 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട

ഭരതാവം  മാതാപിതാകളം  ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശ. പി.എ മകള 47

2 ബിന. പി.എ മകള 47

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീബ. എസ ഭാര് 49

2 ആദിത. എം മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷിജ മകന 41

2 ഷാജ മകന 38

3 ൈഷജ. എം.ബി മകന 35

02th November 2021Revenue Department9705
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 

9706 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

 
No: B4-14561/2021 25-10-2021
 
 Notice is hereby given to all  to whom it may be concern that Stefin.V Pereira , Alphonsia Cottage, Anchuthengu,

Anchuthengu 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 Gertrude pereira , Alphonsia Cottage,

Anchuthengu who expired on 13-08-2020 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 Gertrude pereira. 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

 

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

1 Helen Antony Daughter 65

2 Pherayolas Periera Son 55

3 Ivy V Pereira Daughter 54

4 Charles U Periera Son 49

5 Stefin V Pereira Daughter 48

6 Hendry Varghese Son 45
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി4- 10676/2021    09-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഐഷ ബീവി  കടവിൽ പതൻ വീടിൽ

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വകം വിേലജില   പേരതയെട മകള ആബിദ ബഷീർ , കടവിൽ പതൻ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക

 വകം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില  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. 

 
:ബി4-12793/2021     28-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   െകാടവഴനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അജിത പി  ബി ആർ നിലയം

വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാടവഴനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ദീപ ബി ആർ , ബി ആർ നിലയം വീടിൽ , േബാധിപിച

അേപക   െകാടവഴനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ ജീവിചിരിപണ്  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. 

 
:ബി 4-12744/ 2021   24-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പഴയകനേമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ െക  േമവടയി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആബിദ ബഷീർ മകള 56

2 ഷാനവാസ മകന 54

3 ഷിറാസ പി മകന 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭദ  അമ എസ അമ 74

2 ദീപ ബി ആർ ഭാര് 38

3 ആര് അജിത് ഡി മകള 13
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ൽ വീടിൽ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴയകനേമൽ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീന എ , േമവടയിൽ വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക

പഴയകനേമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-06-2021  -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. 

 
:ബി4-12203/ 2021    09-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എസ  സത് ദാസ  പതാെന വിള വീടി

ൽ    എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഇനിര എസ , പതാെന വിള വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക

വകം  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ  വിചാരണ  നടതി  വന  റിേപാരടം  മരണ  സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-02-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീന എ ഭാര് 50

2 അഭയ വി മകള 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഇനിര എസ ഭാര് 55

2 ശ്ാമ എസ മകള 34

3 ശ്ാമിലി എസ മകള 24
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