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Pathanamthitta District

 
Ranni Taluk

 
NOTICE

 
:എ 3 -4753/ 2021 06-09-2021
 
 റാനി താലകില   അതികയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ കടി പി പി  കരികളം മറിയി

ൽ  പളിനിൽകനതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  അതികയം  വിേലജില   പേരതനെറ മകന റിന േതാമസ , കരികളം മറിയിൽ

പളിനിൽകനതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   അതികയം  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:എ 3 -4558/ 2021 06-09-2021
 
 റാനി താലകില  അങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അമിണി കഞേമാൻ  അങാടിമറിയിൽ

വല്േനത്  (കേനൽ  )വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി  അങാടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ബിനേമാൻ വി െക , അങാടിമറിയിൽ

വല്േനത് (കേനൽ )വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   -അങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാൾ   01-07-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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. 

 
:എ 3 -4547/ 2021 06-09-2021
 
 റാനി താലകില   െചറേകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാർജ്  സണി  േതാടതിൽ വീടിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ േതാമസ ഭാര് 57

2 റിന േതാമസ മകന 32

3 മന േതാമസ മകന 32

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 കഞേമാൻ ഭരതാവ 72

2 ബിനേമാൻ വി െക മകന 42

3 ബിജിേമാൻ വി െക മകള 37
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 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െചറേകാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗസി സണി , േതാടതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറേകാല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    05-06-2021  -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   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗസി സണി ഭാര് 58

2 സജി േജാർജ് സണി മകന 35

3 സിജിേമാൾ ടി എസ മകള 30
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Pathanamthitta District

 
Ranni Taluk

 
NOTICE

 
:എ3-4972/2021 22-09-2021
 
 റാനി താലകില   റാനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക പനസ,  മറിയാമ പനസ  േതാടമ

ൺ മറിയിൽ  വിളയിൽ  വീടിൽ    എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   റാനി വിേലജില   പേരതരെട മകൾ  വിജ െക പനസ മതൽ േപർ  േതാടമൺ

മറിയിൽ വിളയിൽ വീടിൽ  , േബാധിപിച അേപക   റാനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ യഥാകമം   10-11-2019 ,18-8-2021 ലം മരണെപടതായം

പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:എ3-4969/2021 22-09-2021
 
 റാനി താലകില   വടേശരികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജാസിൻ റി ഏബഹാം  വടേശരിക

ര മറിയിൽ വടേശരികര പി ഒ താഴതിലത് പളികൽ വീടിൽ  എനവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേശരികര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ ഏബഹാം റി

ചാേകാ , വടേശരികര മറിയിൽ വടേശരികര പി ഒ താഴതിലത് പളികൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   വടേശരികര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    26-11-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  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   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ3-4975/2021 22-09-2021
 
 റാനി താലകില   െപരനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതമണി  െപരനാട മറിയിൽ ളാഹ എേസറ

് നടപരട്  വീടിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജ െക പനസ മകന 54

2 ൈബജ െക പനസ മകന 52

3 മജി െക പനസ മകന 50

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഏബഹാം റി ചാേകാ ഭരതാവ 56
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സർടിഫികറിനായി   െപരനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസ്തി , െപരനാട മറിയിൽ ളാഹ എേസറ് നടപരട് വീടിൽ

, േബാധിപിച അേപക   െപരനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-03-2021 -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  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ3-5205/2021 22-09-2021
 
 റാനി താലകില   െചറേകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം വി ബാലൻ  വയലതല മറിയിൽ

െതേകതടതിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറേകാല വിേലജില   പേരതനെറ മകള സജ േമരി േതാമസ , വയലതല

മറിയിൽ െതേകതടതിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െചറേകാല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-10-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:എ3-5271/2021 22-09-2021
 
 റാനി താലകില   െപരനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശിവ െപരമാൾ  െപരനാട മറിയിൽ ളാ

ഹ  എേസറ്  കീഴരട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് മതമാരി , െപരനാട മറിയിൽ ളാഹ

എേസറ് കീഴരട് വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   െപരനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-05-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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 സരസ്തി ഭാര് 38

2 പവീൺ എം മകന 19

3 പവിത എം മകള 11

4 അനതായി അമ 61

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 െക ജി അനമ ഭാര് 71

2 സജ േമരി േതാമസ മകള 43

3 സധ േമരി േതാമസ മകള 39
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:എ3-5568/2021 30-09-2021
 
 റാനി താലകില   െകാലമള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിജിേമാൻ പി ഡി  പതൻ പരയകൽ

വീടിൽ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െകാലമള വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സജിനി കമാരി െക ജി ,  പതൻ പരയകൽ വീടിൽ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-07-2021 -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  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:എ3-5542/2021 01-10-2021
 
റാനി താലകില പഴവങാടികര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ െജസലി മാതയസ രാജൻ  പഴവങാടി

വിേലജിൽ  പനേവലിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴവങാടികര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ജസിൻ ഇടികള രാജൻ , പഴവങാടി

വിേലജിൽ പനേവലിൽ വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പഴവങാടികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച

് 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. 

 
:എ3-5521/2021 01-10-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മതമാരി ഭാര് 46

2 അരൺ ശിവൻ മകന 25

3 അഖിൽ ശിവൻ മകന 23

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സജിനികമാരി െക ജി ഭാര് 41

2 ജിഷ ജിജി മകന 15

3 അശ്ിനി ജിജി മകള 14

4 സരസമ അമ 75

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എലിസേബത് െജസലി ഭാര് 57

2 ജസിൻ ഇടികള രാജൻ മകന 31

3 െജർലിൻ േമരി െജസലി മകള 27
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 റാനി താലകില   പഴവങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സണി മാേവലിൽ  പഴവങാടി മറിയിൽ

മാേവലിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴവങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന േജാർജ എസ മാേവലി , പഴവങാടി മറിയിൽ മാേവലിൽ

വീടിൽ , േബാധിപിച അേപക   പഴവങാടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-08-2021  -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  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
No: a3-43774/2021 22-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Omana Kuncheria  Kurudamannil Kaippallidathil Ayroor

South P O, Ayroor Village, Ranni Taluk of Pathanamthitta District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before various purposes in respect of her husband Dr. K A Kuncheria  Kurudamannil Kaippallidathil Ayroor South P

O who expired on 30-04-2021 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 Dr. K A Kuncheria . 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 sai

d 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 , Ranni 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

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിന േമരി േജാർജ് ഭാര് 56

2 േജാർജ് എസ മാേവലി മകന 30

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

1 Omana Kuncheria Wife 71

2 Abraham Kuncheria Son 46

3 Philip Kuncheria Son 42

4 Asha Mary Kuncheria Daughter 38
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