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Pathanamthitta District

 
Ranni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3-6654/21 20-11-2021
 
 റാനി താലകില   പഴവങാടികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ പി വി  പാലനിൽകനതി

ൽ  ഈടിചവട  പി  ഒ   റാനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വാഹനതിെന  ഉടമസാവകാശം  മാറനതിന

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴവങാടികര വിേലജില   പേരതനെറ

മകന ഷാജി േതാമസ , പാലനിൽകനതിൽ ഈടിചവട പി ഒ  റാനി , േബാധിപിച അേപക   പഴവങാടികര വിേലജ

് ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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:A3-6891/21 20-11-2021
 
 റാനി താലകില   െപരനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസാദ െക  താമരേശരിൽ ,മാമാറ പി ഒ

െപരനാട ,റാനി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െപരനാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േലഖ ഡി , താമരേശരിൽ ,മാമാറ പി ഒ െപരനാട ,റാനി ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ

സംരകണതിലാണ. 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:6820/2021 23-11-2021

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമരി േതാമസ ഭാര് 85

2 ഷാജി േതാമസ മകന 54

3 ആനി േതാമസ മകള 60

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േലഖ ഡി ഭാര് 50

2 അനവിന് പസാദ മകന 27

3 അനഷമ പസാദ മകള 16
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 റാനി താലകില   റാനി-അങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േഗസ േതാമസ  കടതിനാലിൽ വീട

,  ഉനകാവ  പി  ഓ  അങാടി  ,റാനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ൈലഫ  ഇൻഷറൻസ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   റാനി-അങാടി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാൺ

േതാമസ , കടതിനാലിൽ വീട , ഉനകാവ പി ഓ അങാടി ,റാനി , േബാധിപിച അേപക   റാനി-അങാടി വിേലജ

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

11-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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:6912/2021 23-11-2021
 
 റാനി താലകില   അയിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േജാൺ കണിേവലിൽ വർകി  കണിേവലി

ൽ വീടിൽ ,അയിരർ പി ഓ പതനംതിട  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  എസ ബി ഐ  റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ തിരവല

യിൽ െകാടകനതിന  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയിരര വിേലജില

പേരതനെറ ഭാര്  മറിയാമ േജാൺ ,  കണിേവലിൽ വീടിൽ ,അയിരർ പി  ഓ പതനംതിട  ,  േബാധിപിച അേപക

അയിരര  വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില  ടിയാന    11-08-2017  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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:6866/2021 23-11-2021
 
 റാനി താലകില   റാനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഐ േതാമസ  കൂപറമിൽമണപഴ ,റ

ാനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ബാങിെല   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   റാനി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അചാമ േതാമസ , കൂപറമിൽ ,മണപഴ ,റാനി , േബാധിപി

ച അേപക   റാനി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാൺ േതാമസ ഭരതാവ 80

2 മേനാജ േജാൺസൻ േതാമസ മകന 51

3 െറജി ഫിലിപ് േതാമസ മകന 49

4 അനീഷ മാതയ േതാമസ മകന 48

5 ഡാലിയ എഡിസൺ മകള 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ േജാൺ ഭാര് 77

2 റീന വർഗീസ മകള 44

3 റീറ െക േജാൺ മകള 37
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പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-03-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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:A3-6984/21   23-11-2021
 
 റാനി താലകില   അയിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി എസ വിജയൻ  പതകഴിയിൽ , മകപഴ

പി  ഒ  ,റാനി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അയിരര വിേലജില   പേരതനെറ മകന അഖിൽേമാൻ പി വി , േകാവൻ ചിറ കിഴേക ചരവിൽ

,തടിയർ പി ഒ അയിരർ , പതനംതിട , േബാധിപിച അേപക   അയിരര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-03-2012 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 അചാമ േതാമസ ഭാര് 80

2 െറജി േജാസഫ മകള 54

3 േരഖ കര്ാേകാസ മകള 49

4 റീന  എബഹാം മകള 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സവർണകമാരി എൻ ഭാര് 54

2 അഖിൽേമാൻ പി വി മകന 22
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Pathanamthitta District

 
Ranni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3 -5862/ 2021 03-11-2021
 
 റാനി താലകില   റാനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ആർ സേരഷകമാർ ,  പതേശരിമല മറിയി

ൽ മണപാകൽ  വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   റാനി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ലത െക എസ  , , േബാധിപിച അേപക   റാനി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-

05-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   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:എ 3 -6228/ 2021 03-11-2021
 
 റാനി താലകില   അയിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉേപനനാഥ കറപ് , ഭാര്  എം ഭാനമതി ,

കാഞീറകര   മറിയിൽ  േതാടാ  വളിൽ   വീടിൽ   എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയിരര വിേലജില   പേരതരെട മകള ജയശീ എം , ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    10-07-2019, 7-3-2012  എനീ  തീയതികളിൽ മരണെപടതായം പേരതരെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാ

ശ 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:എ 3 -5829/ 2021 03-11-2021
 
 റാനി താലകില   െപരനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ എം ജി ,  മാടമൺ  െതേകക

ര മറിയിൽ  ഷിജിൽ  വില  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െപരനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന ഷിജിൽ േമാഹൻ , ,  േബാധിപിച

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലത െക എസ ഭാര് 53

2 ുതി സേരഷ മകള 27

3 ഗായതി എം എസ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ജൗയശീ എം മകള 53
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അേപക   െപരനാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     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:എ 3 -6012/ 2021 03-11-2021
 
 റാനി താലകില   േചതയൽ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പിതാവ പരേഷാതമൻ നായർ , മാതാവ

് അംബികാേദവി ,  മകപഴ പർണിമ വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചതയൽ  വിേലജില   പേരതരെട മകന അനിൽകമാർ പി , മകപഴ പർണിമ

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

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ    28-05-2005, 25-8-2021 -എനീ  തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം

പേരതരെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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. 

 
നമര:എ 3 -5822/ 2021 03-11-2021
 
 റാനി താലകില   െചറേകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ഇ സാമേവൽ ,  കീെകാഴർ മറിയി

ൽ  േകാടരഴതിൽ   വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െചറേകാല വിേലജില   പേരതനെറ മകന സീഫൻ സാമേവൽ , , േബാധിപിച

അേപക   െചറേകാല വിേലജ  ഓഫീസര    മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   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 സധാ  േമാഹൻ ഭാര് 58

2 ഷിജിൽ േമാഹൻ മകന 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനിൽകമാർ പി മകന 44

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അചാമ സാമേവൽ ഭാര് 83

2 സീഫൻ സാമേവൽ മകന 49

3 െറയചൽ  വർഗീസ മകള 48

4 അലകസ സാമേവൽ മകന 46
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