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Thiruvananthapuram District
Chirayinkeezhu Taluk
NOTICE

22-01-2022

നമര:ബി4-1163-2022

ചിറയിനകീഴ താലകില വകം വിേലജില അശ്തി, വകം പി.ഒ എന വിലാസതില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ
വി. െചനാമരാകന, എന. വിജയമ എനവരെട അവകാശികൾക് ടഷറിയിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്ങളകം
ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വകം വിേലജില പേരതരെട മകന ചനകമാര. സി,
അശ്തി, വകം പി.ഒ, േബാധിപിച അേപകയിനേമല വകം വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി
വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകള യഥാകമം 14/03/2021, 30/12/2020 -ല മരണെപടതായം
പേരതരെട നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതരെട
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.
കമ നമര
1
ഷീബാറാണി. സി
2
റാണിബ. സി
3
ചനകമാര. സി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകള
മകള
മകന

വയസ
50
48
42

22-01-2022

നമര:ബി4-1147/2022

ചിറയിനകീഴ താലകില അഴര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െചലപന െചടിയാര, ചരവിള വീട, അഴര
 പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്ങളകം ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അഴര വിേലജില പേരതനെറ മകള നിഷ. പി, ചരവിള വീട, അഴര പി.ഒ,
േബാധിപിച അേപകയിനേമല അഴര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 02-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത
അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന. പേരതെന മാതാപീതാകള 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
1
െപാനമ
2
നിഷ. പി
3
ശീജ

േപര

നമര:ബി4-7609/2019
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22-01-2022

3976

KERALA GAZETTE

Part III

____________________________________________________________________________________________________________________________

ചിറയിനകീഴ താലകില ആലംേകാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മഹമദ ഇസമയില, സനി
മാനഷന, േമവറകല, ആലംേകാട് പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങില മാതം ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ആലംേകാട വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് നസീമ, സനി മാനഷന, േമവറകല,
ആലംേകാട് പി.ഒ, േബാധിപിച അേപകയിനേമല ആലംേകാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-02-2019 -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.
കമ നമര
1
2
3
4
5
6

േപര
നസീമ
സനിത
സമിയാസധ
സജിത
സൈഹല
സബിന
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Thiruvananthapuram District
Chirayinkeezhu Taluk
NOTICE

28-01-2022

നമര:ബി4-1578/2022

ചിറയിനകീഴ താലകില കിഴവിലം- കനളർ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ എൻ.രവീനൻ നായർ
,പടനിലത വീട,കനളർ എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിലം മറ് നിയമാനസൃത ആവശ്ങളകം
ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കിഴവിലം- കനളർ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര്
ബി.ലീലാമണിയമ, പടനിലത വീട,കനളർ, േബാധിപിച അേപകയിേനല കിഴവിലം- കനളർ വിേലജ ഓഫീസര
മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 30-11-2021 -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.
കമ നമര
1
ബി.ലീലാമണിയമ
2
നീത.ആർ.നായർ
3
നിതിന.ആർ.നായർ

േപര
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ഭാര്
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62
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Thiruvananthapuram District
Chirayinkeezhu Taluk
NOTICE

28-01-2022

നമര:ബി4-765/2022

ചിറയിനകീഴ താലകില ആറിങല -അവനവേഞരി വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ തങപന
ആശാരി.െക ,ലതിക ഭവന,ആറിങല എനയാളെട അവകാശികൾക് െകയിം ലഭികനതിനം മറ് നിയമാനസത
ആവശ്ങളകം ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ആറിങല- അവനവേഞരി വിേലജില
പേരതനെറ ഭാര് ജഗദമ.െക, ലതിക ഭവന,ആറിങല, േബാധിപിച അേപക യിേനല ആറിങല -അവനവേഞരി വിേലജ
ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 0111-2021 -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.
കമ നമര
1
ജഗദമ.െക
2
ലതിക.െജ

േപര
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Thiruvananthapuram District
Chirayinkeezhu Taluk
NOTICE

28-01-2022

നമര:ബി4-19309/2021

ചിറയിനകീഴ താലകില അഴര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േപംദാസ.റി ,ബീന ഭവന,െപരങഴി
(പി.ഒ) എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്ങളകം ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി അഴര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സമം.എല, ബീന ഭവന,െപരങഴി (പി.ഒ),
േബാധിപിച അേപകയിേനല അഴര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 05-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത
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 േബാധിപിച
െകാേളണതം കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
സഭദ.പി
സമം.എല
ആദർശ േപം
ആകാശ േപം

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മാതാവ
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
89
54
30
28

28-01-2022

നമര:ബി4-1152/2022

ചിറയിനകീഴ താലകില െകാടവഴനര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െഷഫീക്. എച്, ഹാഷിം ഭവന
, െകാടവഴനര എനയാളെട അവകാശികൾക് തിരവനനപരം DFOയിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്ങളകം
ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െകാടവഴനര വിേലജില പേരതനെറ പിതാവ
ഹാഷിറദീന, ഹാഷിം ഭവന, െകാടവഴനര, േബാധിപിച അേപകയിനേമല െകാടവഴനര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 01-11-2021 -ല
മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമാനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം അറിവായിരികന.
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.
കമ നമര
1
ഹാഷിറദീന
2
ജാഫിറ ബീവി

േപര

നമര:ബി4-1406/2022
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ചിറയിനകീഴ താലകില ഇളമ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക. കഷണനകടി നായര,
പളളിയറവിള വീട, ഇളമ പി.ഒ എനയാളെട അവകാശികൾക് സബ ടഷറിയിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്ങളകം
ഹാജരാകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി ഇളമ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി അമ,
പളളിയറവിള വീട, ഇളമ പി.ഒ, േബാധിപിച അേപകയിനേമല ഇളമ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-11-2021 -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.
കമ നമര
1
സരസ്തി അമ
2
ബിജ. എസ.െക
3
ബിന. എസ.െക

േപര
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Thiruvananthapuram District
Chirayinkeezhu Taluk
NOTICE

31-01-2022

നമര:ബി4-1082/2022

ചിറയിനകീഴ താലകില അഞെതങ് വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േപാള േജാസഫ
,പണകശാല,െതകംമറി,അഞെതങ് എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങില ആവശ്തിന ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
അഞെതങ് വിേലജില
പേരതനെറ ഭാര് സാഞിലി,
പണകശാല,െതകംമറി,അഞെതങ് , േബാധിപിച അേപകയിേനല അഞെതങ് വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം
അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-08-2020 -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.
കമ നമര
1
2
3
4

േപര
സാഞിലി
ദീപക േപാള
സിറിയക േപാള
െറാേമഗി
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Thiruvananthapuram District
Chirayinkeezhu Taluk
NOTICE

31-01-2022

No: B4-644/2022

Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sunitha.S, P.S,Nivas,TB JUnction, Attingal, Attingal Avanavanchery Village, Chirayinkeezhu Taluk of Thiruvananthapuram District has filed an application of a legal heirship
certificate to produce for availing Pension benefits in respect of the legal heirs of late K.Santhamma, Madhava Vilasam,
Moongode,Kavalayur(P.O) who expired on 11-09-2021 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 K.Santhamma. 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
1
2
3
4
5

Name of the Legal Heirs
Sunitha.S
Remya
Dhanya Chandran.S
Vipinkumar(Son of the deceased daughter Hemalatha)
Nithinkumar(Son of the deceased daughter Hemalatha)
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Relationship with the Deceased
Daughter
Daughter
Daughter
Grand Son
Grand Son

Age
47
40
40
31
28
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Thiruvananthapuram District
Chirayinkeezhu Taluk
NOTICE

31-01-2022

നമര:ബീ4-19128/2021

ചിറയിനകീഴ താലകില കീഴാറിങല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െക.സധാകരന, എസ.ജി
മനിരം,േമലാറിങല എനയാളെട അവകാശികൾക് ബാങിലം മറ് നിയമാനസത ആവശ്ങളകം ഹാജരാകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി കീഴാറിങല വിേലജില പേരതനെറ മകന സബിന.എസ, എസ.ജി
മനിരം,േമലാറിങല, േബാധിപിച അേപകയിേനല കീഴാറിങല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ
നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ
നിയമാനസത 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.
കമ നമര
1
സാജന.എസ
2
സജിന.എസ
3
സബിന.എസ

േപര
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മകന
മകന
മകന

വയസ
30
25
24
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