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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
:ബി4-14643/2021 27-10-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില    ആലംേകാട  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   അനികടന.  എസ

അരവാളരേകാണത്  വീട,  ആലംേകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

സമിത.ജി.ശരമ, ലക്മി, ആറിങല, േബാധിപിച അേപക   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   14-08-2021  -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. 

 
:ബി4-14645/2021 27-10-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കിളിമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിേനാദകമാര. ബി ൈവഷണവം

,  കകാകന്,  േപാങനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറിയിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിമാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഷീല. സി.വി,

ൈവഷണവം, കകാകന്, േപാങനാട, േബാധിപിച അേപക   കിളിമാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

പിതാവ 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സമിത. ജി. ശരമ ഭാര് 39

2 ശീപിയ. എ മകള 20

3 േദവപിയ. എ മകള 18

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഡി. സഭദാമ അമ 83

2 ഷീല. സി.വി ഭാര് 50

3 ൈവശാഖിനായര. വി.എസ മകള 25

4 ൈവഷണവി നായര. വി.എസ മകള 20
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:ബി4-14725/2021 28-10-2021
 
  ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജന. എ

കാരകാചിവിള  വീട,  ആര.ആര.വി.ആര.എ-63,  ആറിങല പി.ഒ.   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്

നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിങല അവനവേഞരി

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ചാനിനികമാരി.സി.െക, കാരകാചിവിള വീട, ആര.ആര.വി.ആര.എ-63, ആറിങല പി.ഒ. ,

േബാധിപിച അേപക   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-05-2021 -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. 

 
:ബി4-14763/2021 28-10-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േബബി.എം

നാഗശീ. െകാലമഴ, ആറിങല പി.ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികൾക് ബാങിലം മറ് നിയമാനസത  ആവശ്തിനം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില   പേരതയെട മകന

രഞിത്.വി, നാഗശീ. െകാലമഴ, ആറിങല പി.ഒ. , േബാധിപിച അേപക   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-10-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത 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. 

 
:ബി4-7379/2020 01-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പഴയകനേമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ദിവാകരന.സി ഡി.എസ

ഭവന,  മണേലതപച എനയാളെട   അവകാശികൾക്   െകയിം  ലഭികനതിനം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    പഴയകനേമൽ വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്

ഷീബ.ഐ.ആര, ഡി.എസ ഭവന, മണേലതപച, േബാധിപിച അേപക   പഴയകനേമൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-03-2020  -ല

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചാനിനികമാരി. സി.െക ഭാര് 56

2 അരണ രാജന മകന 29

3 അഖില. െക. രാജന മകന 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജത മകള 50

2 സജിത വിജയന മകള 47

3 രഞിത്.വി മകന 44
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മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന പിതാവ 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 പഭാവതി അമ 66

2 ഷീബ. ഐ.ആര ഭാര് 39

3 അഭിരാമി. എസ.ഡി മകള 22

4 അഭിമനയ. ഡി.എസ മകന 20

09th November 2021Revenue Department10909
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി 4 -13102 / 2021 30-09-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കിളിമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ േഗാപാലകഷൻ നായർ

,കഷണാലയം  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിമാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗിരിജകമാരി , കഷണാലയം വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ മാതാപിതാകൾ 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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗിരിജകമാരി ഭാര് 61

2 ശാനികഷ ജി മകള 35

3 ഗിരികഷൻ ജി ജി മകന 31

4 കഷപിയ ജി ജി മകള 27
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4 /14980/ 2021 02-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കിഴവിലം-കനളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആർ .വിശ്നാഥൻ നായർ

 ,അറത  വടകതിൽ  വീട,കിഴവിലം(പി.ഒ  )  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കിഴവിലം-കനളർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലീലാഭായ

അമ ,  ,അറത വടകതിൽ  വീട,കിഴവിലം(പി.ഒ  ),  േബാധിപിച അേപക   കിഴവിലം-കനളർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-06-2021 -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:ബി4/14984/2021 02-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില കിഴവിലം-കനളർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഗിരീഷ കമാർ.ജി  ,കളിയിലി

ൽ വീട, പറയതേകാണം(പി.ഒ ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എൽ.ഐ.സി.യിലം മറ് നിയമാനസത  ആവശ്തിനo

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിഴവിലം-കനളർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ശീലത.ബി

, ,കളിയിലിൽ വീട, പറയതേകാണം(പി.ഒ ), േബാധിപിച അേപക   കിഴവിലം-കനളർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ  വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന.20-07-2021  -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

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 ലീലാഭായ അമ ഭാര് 66

2 പീത.വി .എൽ മകള 44

3 പവീൺ. വി.എൽ മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഭവാനിയമ അമ 82

2  ശീലത.ബി ഭാര് 50

3 ശീഗിരി .ജി .എസ മകന 2

4 േശയാഗിരി .ജി .എസ മകള 2
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നമര:ബി4/14944/2021 02-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ഇടയേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശീധരൻ.ആർ  ,ശീനിവാസ,

ഇളമ (പി .ഒ ) എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറിയിലം മറ് നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടയേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വിജയമ.വി , ,ശീനിവാസ, ഇളമ (പി

.ഒ ), േബാധിപിച അേപക   ഇടയേകാട  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-04-2021  -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:ബി4/6705/2021  02-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   െകാടവഴനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബി.െക.ഭാസരൻ  ,കടയിൽ

വീട,പലയിൽ  (പി.ഒ  )  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാടവഴനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  െക.സഭദ , ,കടയിൽ വീട,പലയിൽ

(പി.ഒ ), േബാധിപിച അേപക   െകാടവഴനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-12-2019 -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. 

 
നമര:ബി4/14785/2021      02-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കടയാവർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി.ശശിധരൻ ആചാരി  ,സഭദ

മനിരം ,കടയാവർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപൻഷൻ ആനകല്ങൾ ൈകപറനതിനം മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടയാവർ  വിേലജില   പേരതനെറ മകള

ആതിര,  ,സജ നിവാസ ,കടയാവർ, േബാധിപിച അേപക   കടയാവർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

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

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയമ.വി ഭാര് 68

2 മഞ ദിലീപ മകള 48

3 മന മകള 46

4 മിഥിൻ .എസ .വി മകന 36

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക.സഭദ ഭാര് 71

2 േമാഹൻലാൽ.ബി മകന 47

3 സിന.ബി.എസ മകള 45

4 ജീവൻലാൽ.ബി.എസ മകന 39
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പേരതനെറ നിയമനസത 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:ബി4/14232/2021 02-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   അഞെതങ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ േപാൾ  ,എണകിടങ

വീട  ,   അഞെതങ് എനയാളെട  അവകാശികൾക്   െകയിം   ലഭികനതിനം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഞെതങ് വിേലജില   പേരതനെറ അമ േമബിൾ ,

,എണകിടങ വീട ,  അഞെതങ്, േബാധിപിച അേപക   അഞെതങ് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-07-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

പിതാവ    ജീവിചിരിപില.  .പേരതൻ  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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  ആതിര മകള 36

2 അനരാഗ.എസ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമബിൾ അമ 64

2 മഞ സേഹാദരി 38
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4 /15017/2021 03-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   െവളൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനനൻ ,ചരവിള വീട ,േപരർ(

പി.ഒ  )  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളൂര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേരഷ, ,ചരവിള വീട ,േപരർ(പി.ഒ

), േബാധിപിച അേപക   െവളൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    10-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത

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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4 /15117/2021  03-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പഴയകനേമൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രവീനൻ.ആർ  ,പാവി

ള പതൻ വീട ,മഹാേദേവശ്രം,കിളിമാനർ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  കടയെട ൈലസൻസ മാറനതിനം മറ്

നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴയകനേമൽ വിേലജില

പേരതനെറ മകന ബിജ.ആർ , ,പാവിള പതൻ വീട ,മഹാേദേവശ്രം,കിളിമാനർ , േബാധിപിച അേപക   പഴയകനേമൽ

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    14-09-2021  -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:ബി4/15101/2021 03-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരഷ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി.ബി ഭാര് 62

2 ബിന.ആർ മകള 44

3 ബിജ.ആർ മകന 42

4 ബീന .ആർ മകള 40
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  ചിറയിനകീഴ   താലകില    മദാകൽ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പഭാകരൻ.ജി   ,മഞ

വിലാസം,ആലിയാട (പി.ഒ  )  എനയാളെട  അവകാശികൾക്   നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ  സർടിഫികറിനായി    മദാകൽ  വിേലജില    പേരതനെറ  ഭാര്  വിലാസിനി.എസ  ,  ,മഞ

വിലാസം,ആലിയാട (പി.ഒ ), േബാധിപിച അേപക   മദാകൽ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-08-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4/15135/2021  03-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ശാരകര ചിറയിൻകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െകാചേവല രാേജന

ൻ  െകാചേവല   ,രാജ  ഭവൻ,േമൽകടയാവർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   നിയമാനസത   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ശാരകര ചിറയിൻകീഴ വിേലജില   പേരതനെറ മകന

അഭിരാജ.ആർ , ,രാജ ഭവൻ,േമൽകടയാവർ , േബാധിപിച അേപക   ശാരകര ചിറയിൻകീഴ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

 അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-05-2012  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത 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:ബി4/15066/2021 03-11-2021
 
   ചിറയിനകീഴ   താലകില   കരവാരം   വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഷീന.എസ

,തീർതം,െനടംപറമ്(പി.ഒ  )  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരവാരം  വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ൈഷന .എസ

, ,തീർതം,െനടംപറമ്(പി.ഒ ), േബാധിപിച അേപക   കരവാരം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട  മാതാപിതാകൾ

 ജീവിചിരിപില   ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിലാസിനി.എസ ഭാര് 62

2 മഞള മകള 46

3 മഞഷ.വി മകള 45

4 മഞ.വി മകള 40

5 അഞലി.വി.പി മകള 34

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഭിരാജ.ആർ മകന 23
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കാശ 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:ബി4/15068/2021  03-11-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   അഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മഹമദ ഉമർ  ,േതാണിചാൽ

വീട,മാടൻവിള,െപരമാതറ(പി.ഒ  )  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നസീമ , ,േതാണിചാൽ

വീട,മാടൻവിള,െപരമാതറ(പി.ഒ ), േബാധിപിച അേപക   അഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2020 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4 /15215/2021 03-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   അഞെതങ് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േരണക.ആർ  ,വലിയ വീട

,അഞെതങ്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  സബടഷറിയിലം  മറ് നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഞെതങ് വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ രാമചനൻ.സി , ,വലിയ വീട

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

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-05-2021 -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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷന .എസ ഭരതാവ 46

2 അനാമിക ൈഷന മകള 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നസീമ ഭാര് 67

2 നിേലാഫർ മകള 35

3 നാഫില മകള 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാമചനൻ.സി ഭരതാവ 67

2 സൗമ്.ആർ.ആർ മകള 36

3 സചിൻ.ആർ.ആർ മകന 30
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നമര:ബി4/15269/2021 08-11-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   കിളിമാനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അേശാക കമാർ.എസ

,നിലാവ,േപാങനാട(പി.ഒ  )  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സർവീസ  ആനകല്ങൾകം  മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കിളിമാനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്

ഷിനി.എൽ.എസ , ,നിലാവ,േപാങനാട(പി.ഒ ),  േബാധിപിച അേപക   കിളിമാനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2021  -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

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 സരസ്തി അമ അമ 84

2 ഷിനി.എൽ.എസ ഭാര് 42

3 ആശിഷ.എൽ.എസ മകന 13

4 ആശ്ാസ .എൽ.എസ മകന 11
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