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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-15649-2021 20-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ഇടയേകാട  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െസെജ.ജി, മകയിരം, ഇടേയാട

് എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇടയേകാട  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അഞ േമാഹന, മകയിരം, ഇടേയാട, േബാധിപിച

അേപക   ഇടയേകാട   വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ ജീവിചിരിപണ്  ൈ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. 

 
നമര:ബി4-16333/2021 22-11-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   കടയാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയമ.ജി,  മഠതിലഴികം,

െവളിവിളാകം, വകം എനയാളെട  അവകാശികളക്  ബാങിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി   കടയാവര വിേലജില   പേരതയെട മകള സജന. എം, മഠതിലഴികം, െവളിവിളാകം,

വകം, േബാധിപിച അേപക   കടയാവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സരടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    14-06-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവം മാതാപിതാകളം

ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സരടിഫികററ 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:ബി4-16334/2021 22-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കടയാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േറാമ, മഠതിലഴികം, െവളിവിളാകം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലളിതമ.ഡി മാതാവ 73

2 അഞ േമാഹന ഭാര് 38

3 അരണിമ.എ.എസ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജന. എം മകള 44
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,  വകം  എനയാളെട   അവകാശികളക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത   ആവശ്തിനം   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി   കടയാവര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി  സജന. എം,  മഠതിലഴികം,

െവളിവിളാകം, വകം, േബാധിപിച അേപക   കടയാവര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-06-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.

പേരത അവിവാഹിതയാണ അതനസരിച് അവകാശ സരടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-14784/2021 22-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   കടയാവര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സത്ദാസ, ഉളളഴികത് വീട,

െചകാലവിളാകം,  കടയാവര   എനയാളെട   അവകാശികളക്   എല.ഐ.സി  ഓഫീസിലം  മറ്  നിയമാനസത

ആവശ്തിനം  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി   കടയാവര വിേലജില   പേരതെന ഭാര്

സ്പന ,  ഉളളഴികത്  വീട,  െചകാലവിളാകം,  കടയാവര ,  േബാധിപിച അേപക   കടയാവര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-08-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്  അവകാശ സരടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-14068/2021 22-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ശാരകര ചിറയിനകീഴ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. ജാനമ,  ഊരാന

  വിളാകം,  വലിയകട,  ചിറയിനകീഴ  എനയാളെട   അവകാശികളക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി   ശാരകര ചിറയിനകീഴ വിേലജില   പേരതയെട മകന

കഷജിത. ആര,  ഊരാന വിളാകം,  വലിയകട, ചിറയിനകീഴ,  േബാധിപിച അേപക   ശാരകര ചിറയിനകീഴ വിേലജ

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

06-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭരതാവം മാതാപിതാകളം ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്  അവകാശ സരടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജന. എം സേഹാദരി 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സ്പന ഭാര് 44

2 ൈവശാഖ. എസ മകന 24

3 വിശാഖ. എസ മകന 21

4 വിേവക. എസ മകന 17
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-15295/2021 (എ) 09-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   നഗരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പീതി പിയദരശിനി, പീതി വിലാസ,

െനടംപറമ് പി.ഒ.  എനയാളെട  അവകാശികളക്  സരവീസ ആനകല്ങളകം മറ്  നിയമാനസത ആവശ്തിനം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി   നഗരര വിേലജില   പേരതയെട മാതാവ ലീല. വി, പീതി

വിലാസ, െനടംപറമ് പി.ഒ., േബാധിപിച അേപക   നഗരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സരടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   05-10-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതയെട പിതാവ

ജീവിചിരിപില.  പേരതയ്  സനാനങളില.  പേരത വിവാഹേമാചിതയാണ  അതനസരിച്  അവകാശ സരടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-16010/2021 22-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പഴയകനേമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിലാസിനി. ബി, പലയില വീട

,  െതാളികഴി,  അടയമണ  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികളക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്തിനം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി   പഴയകനേമല വിേലജില   പേരതയെട മകന ദീപ. എസ,

പലയില വീട, െതാളികഴി, അടയമണ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   പഴയകനേമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സരടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാവ ജീവിചിരിപണ്. പേരതയെട ഭരതാവം പിതാവം ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സരടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഷജിത. ആര മകന 39

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീല. വി മാതാവ 77

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ദിവ്. എസ.വി മകള 35

2 ദീപ. എസ മകന 32
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                              തതിരുത്തല് പരസസസ

ബതി4/11224/2021 (A)                                                                                            2021 നവസബ൪ 24

        19.10.2021 ലലെ കകേരള ഗസററ്റ് നമ്പ൪ 41 ല് വവാലെസസ  10,  ഭവാഗസ III  കേമമ്മീഷണകറേററ്റ് ഓഫറ്റ് ലെവാനറ്റ് റേവനന

വതിഭവാഗത്തതില് കപജറ്റ് നമ്പ൪ 8315 & 8316 ല് ബതി4/11224/2021 (A)   നമ്പരവായതി പ്രസതിദമ്മീകേരതിച്ച പരസസത്തതില്

പകരതയവായ  ലെളതിത.എസറ്റ്  ലന  അവകേവാശതികേളവായതി  എസറ്റ്.പ്രസന,  അനതിത.ലകേ,  അജതി.ലകേ  എനതിവരുലട

കപരുകേള് പതിശകേവായതി ഉള്ലപ്പെട്ടതവായതതിനവാല് ടതിയവാളുകേലള ഒഴതിവവാകതി പരസസസ  വവായതികകണ്ടതവാണറ്റ്.

തവാലൂകറ്റ് ആഫമ്മീസറ്റ്,                                                                                                               ഒപ്പെറ്റ്

ചതിറേയതിന്കേമ്മീഴറ്റ്                                                                                                             തഹസതില്ദവാ൪
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4 -15644 -2021 20-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   അഴര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസ്തി  അമ .എൽ, സരസ്തി

ഭവൻ,അഴർ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അഴര വിേലജില   പേരതയെട മകള  ജയതി സരസ്തി േകശവപിള , സരസ്തി

ഭവൻ,അഴർ  ,  േബാധിപിച അേപക   അഴര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-01-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭ൪താവം 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:ബി4-15662-2021 20-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   പളിമാത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി.എ, ഹരിനനനം

,  പളിമാത്  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പളിമാത് വിേലജില   പേരതയെട മകന സജിേമാന.എസ, ഹരിനനനം, പളിമാത്,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-07-2019 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-15647-2021 20-11-2021
 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1  േജ്ാതി .എസ .െക മകന 60

2 മന.എസ .െക മകന 56

3 ജയതി സരസ്തി േകശവപിള മകള 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സേരനന.െജ ഭരതാവ 73

2 സജിേമാന.എസ മകന 46

3 െസൗമ്.എസ മകള 42
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 ചിറയിനകീഴ  താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിതിന സക, മംഗാവ വീട, വകം

എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ആകിഡന്  െകെമിനം  മറ്  നിയമാനസതം  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വകം വിേലജില   പേരതനെറ മാതാവ ഷീജ.ആ൪, മംഗാവ വീട, വകം, േബാധിപിച

അേപക   വകം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത 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:ബി4-16127/2021 22-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി. മാധവന, എം.എസ നിലയം, ഊരകം

,  വകം  എനയാളെട   അവകാശികളക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്തിനം   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി   വകം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജാത. പി, എം.എസ നിലയം, ഊരകം, വകം,

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

സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച്

അവകാശ സരടിഫികററ 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:ബി4-16037/2021 22-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   നഗരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െചലപന പിളള. എന, ശീവിലാസം

, കണംമക്, നഗരര പി.ഒ എനയാളെട  അവകാശികളക്  സരവീസ ആനകല്ങളകം മറ് നിയമാനസത ആവശ്തിനം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി   നഗരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാനമ. ബി,

ശീവിലാസം, കണംമക്, നഗരര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   നഗരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   20-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സരടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഷീജ.ആ൪ മാതാവ 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജാത. പി ഭാര് 74

2 മേനാജ ബാബ. എം മകന 52

3 മേനഷ. എം മകന 48

4 മനസ. എം മകന 45

30th November 2021Revenue Department14329
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നമര:ബി4-16492/2021 22-11-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില   മദാകല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പപ,  മായ മനിരം,  അയിലം

എനയാളെട  അവകാശികളക്  ൈകയിം ലഭികനതിനം മറ്  നിയമാനസത ആവശ്തിനം  ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി    മദാകല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഓമന. സി,  മായ മനിരം,  അയിലം,

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

സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച്

അവകാശ സരടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ

ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി

കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബി. ശാനമ ഭാര് 69

2 ശീകല. സി മകള 52

3 ശീലത മകള 47

4 ശീജ. സി.എസ മകള 45

5 സി.എസ ശീകമാര മകന 42

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന. സി ഭാര് 60

2 മായ. ഒ മകള 33

3 മേഹഷ. പി മകന 28
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-14465/2021 22-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സാഗര മരളി,

സഞയ മരളി കണനസ, മാരകറേറാഡ, ആറിങല പി.ഒ എനവരെട  അവകാശിക്  MACT യിലം മറ് നിയമാനസത

ആവശ്തിനം  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ആറിങല അവനവേഞരി വിേലജില

പേരതരെട  മാതാവ  സമിത,  കണനസ,  മാരകറേറാഡ,  ആറിങല പി.ഒ,  േബാധിപിച  അേപക   ആറിങല

അവനവേഞരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാളകള   05-11-2004 -ല മരണെപടതായം പേരതരെട നിയമനസത അവകാശിയായി  താെഴ

പറയനയാള മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതരെട പിതാവ ജീവിചിരിപണ് 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 സിത മാതാവ 40

30th November 2021Revenue Department14331
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Thiruvananthapuram District

 
Chirayinkeezhu Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി4-15739/2021 23-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   വകം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജി. സേരനന, സര്, കനനവിള, വകം

പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികളക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത   ആവശ്തിനം   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി    വകം വിേലജില   പേരതനെറ സേഹാദരി  സജാത,  കഷകപ,വകം പി.ഒ,

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

സരടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി

താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  പേരതന

അവിവാഹിതനം  നിസനതിയനമാണ  അതനസരിച്  അവകാശ  സരടിഫികററ  നലകനതില  ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-16535/2021 23-11-2021
 
 ചിറയിനകീഴ  താലകില   െവളൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െജ.കഞകഷപിളള, കഷാ ഭവ

ന,  േപരര,  േപരര  പി.ഒ  എനയാളെട   അവകാശികളക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്തിനം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി   െവളൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രാധമ, കഷ

ണാ ഭവന, േപരര, േപരര പി.ഒ, േബാധിപിച അേപക   െവളൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാ

രണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ സരടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-09-2021  -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില അതനസരിച് അവകാശ സരടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപക

ം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവണെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്

േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സഭദ സേഹാദരി 81

2 സജാത സേഹാദരി 72

3 സപഭ സേഹാദരി 70

4 സകമാരി സേഹാദരി 69

5 സേരഷ സേഹാദരൻ 66

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധമ ഭാര് 75

2 റീജ.െക.ആര മകള 50

3 രാേജഷ മകന 48
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നമര:ബി4-16519/2021 23-11-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില    െവളൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ശകനള,  സലീന  മന

ിരം,  വിളവരേകാണം,  െവളളൂര  എനയാളെട   അവകാശികളക്   ബാങിലം  മറ്  നിയമാനസത ആവശ്തിനം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സരടിഫികറിനായി   െവളൂര വിേലജില   പേരതയെട മകന സജീവ.എസ,

സലീന  മനിരം,  വിളവരേകാണം,  െവളളൂര,  േബാധിപിച  അേപക   െവളൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

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

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  ഭരതാവം  മാതാപിതാകളം  ജീവിചിരിപില  അതനസരിച്  അവകാശ  സരടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം  ആേകപമളപകം  ആയത   ഈ  പരസ്ം  േകരള  ഗവണെമനറ   ഗസറില  പസിദീകരിച്  30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:ബി4-13356/2021 24-11-2021
 
  ചിറയിനകീഴ   താലകില    െവളൂര  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പരേഷാതമന.എം,

േജാഷി  വിലാസം,  െവളളൂര പി.ഒ.   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ബാങിലം മറ്  നിയമാനസത  ആവശ്തിനം

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െവളൂര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േരണക, േജാ

ഷി വിലാസം,  െവളളൂര പി.ഒ.  ,  േബാധിപിച അേപക   െവളൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വ

ിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-06-2013 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

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 സജീവ. എസ മകന 50

2 സലീന സശീലന മകള 48

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരണക. എം ഭാര് 63

2 േജാഷി.പി.ആര മകന 41

3 പി.ആര അരണ മകന 39

4 നിഷാന്. പി.ആര മകന 36
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