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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
No: C4-5593/2021 29-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Priya Sasidhara Panicker Koipurathu Chavadiyil, Puthukar

y Muri, Edathva Village, Kuttanad Taluk of Alappuzha District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before Various Purposes in respect of the legal  heirs of late K K Sasidhara Panicker Koipurathu Chavadiyil,

Puthukary Muri who expired on 22-08-2021at Kuwait 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 K Sasidhara Panicker. that it is proposed to issue a legal heirship

certificate according to this to the applicant .  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 , Kuttanad 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 Priya Sasidhara Panicker Wife 42

2 Saranya S Panicker Daughter 18

3 Silpa S Panicker Daughter 16

4 Sreedeviyamma Mother 71
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
:സി4-5417/2021 15-09-2021
 
  കടനാട താലകില   ൈകനകരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി  എം േജാസഫ  ആറവാത

ല മറിയിൽ വല്ാറകാടപളിചിറ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര് കാരമ ചാണപിള േബാധിപിച അേപക   ൈകനകരി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-

08-2020-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ പിതാവ മരണെപടിടളതം മാതാവ ജീവിചിരികനതമാണ.  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. 

 
:സി4-5418/2021 15-09-2021
 
  കടനാട  താലകില    ൈകനകരി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   െപാനപൻ  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ

മകന സനൽകമാർ പി  െപാങ മറിയിൽ പപളിചിറ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   ൈകനകരി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-03-2020-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 കാരമ ചാണപിള ഭാര് 64

2 അജയ േജാസഫ മകന 29

3 അജിത് േജാസഫ മകന 27

4 അർപൺ വി െജ മകന 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലമ ഭാര് 72

2 സേനാഷ കമാർ െപാനപൻ മകന 47

3 സിന എൽ മകള 46

4 സനൽകമാർ പി മകന 44

5 സജനിേമാൾ മകള 41
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:സി4-4685/2021 07-09-2021
 
  കടനാട  താലകില    തലവടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   ഷിബ  വർഗീസ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്

സിന ഷിബ  തലവടി ആനപമാൽ െതക് മറിയിൽ േകാലത് കേനൽ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   തലവടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

02-2021-ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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. 

 
:സി4-4070/2021 29-09-2021
 
  കടനാട  താലകില    തലവടി  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   പസാദ  പി  െജ   എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര്

ഗീതപസാദ  ആനപമാൽ വടക് മറിയിൽ പതൻപറമ് വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   തലവടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന  28-12-2018-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. 

 
:സി4-4310/2021 29-09-2021
 
  കടനാട താലകില   പളിങന്  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിധിൻകമാർ എം  എനയാളെട

അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  പേരതനെറ ഭാര്

േരഷനിധിൻ ചതർത്ാകരി മറിയിൽ ആദ്ാനിവാസിൽ വീടിൽ   േബാധിപിച അേപക   പളിങന് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-05-2021-ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സിന ഷിബ ഭാര് 40

2 അൻസ ഷിബ മകള 19

3 ആൻസി ഷിബ മകള 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഗീതപസാദ ഭാര് 46

2 നീന  പസാദ മകള 25

3 നിയ പസാദ മകള 20
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കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതിയമ അമ 57

2 േരഷ നിധിൻ @ േരഷ ദിേനശൻ ഭാര് 32

3 ആദ്ാ  നിധിൻ മകള 8

4 നീരജ നിധിൻ മകന 5
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