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Pathanamthitta District

 
Ranni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3-6584/2021 03-11-2021
 
 റാനി താലകില   വടേശരികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഏലിയാമ േജാർജ  േമേലത് വീട 

വടേശരികര  പതനംതിട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേശരികര വിേലജില   പേരതയെട മകന വർഗീസ േജാർജ , േമേലത് വീട 

വടേശരികര പതനംതിട , േബാധിപിച അേപക  വടേശരികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം

തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േറാസമ േജകബ മകള 61

2 േജാർജ മാതയ മകന 59

3 േതാമസ എം ജി മകന 51

4 ഓമന സജി മകള 50

5 വർഗീസ േജാർജ മകന 48

6 ഏലിയാമ ബിജി മകള 46
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Pathanamthitta District

 
Ranni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3-633/2022 25-01-2022
 
 റാനി താലകില      റാനി വിേലജില      താമസിചവരെവ അനരിചേപായ    െക പി രഘ  ചിഞ ഭവൻ റാനി

പതനംതിട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   റാനി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ഇ െക സേലാചന ,  ചിഞ ഭവൻ റാനി പതനംതിട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021 -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:A3-709/2022 27-01-2022
 
  റാനി താലകില   റാനി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സി ആർ േഗാപിനാഥൻ ചടിപാറ വീട,

മനിരംറാനി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   റാനി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് വി ആർ ചനമതിയമ, ചടിപാറ വീട,മനിരംറാനി, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-01-2021  -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:A3-691/2022 27-01-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഇ െക സേലാചന ഭാര് 50

2 ചിഞ ആർ മകള 31

3 അജീഷ ആർ മകന 30

4 കടിയമ െക െക മാതാവ 70

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി ആർ ചനമതിയമ ഭാര് 75

2 സന് അനിൽകമാർ മകള 43

3 സജിത കമാർ സി ജി ഭാര് 41
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 റാനി താലകില   പഴവങാടികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി െക െകാചകഞ് േവലായധൻ

പറമിൽ,  ഐതല,പഴവങാടി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പഴവങാടികര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആനനൻ വി െക, േവലായധൻ

പറമിൽ, ഐതല,പഴവങാടി, േബാധിപിച അേപക   പഴവങാടികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-12-2017 -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:A3-259/2022 27-01-2022
 
  റാനി താലകില   വടേശരികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ ജി  പസാദ ചരിവകാലായിൽ

വടേശരികരറാനി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടേശരികര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശീകല പസാദ , ചരിവകാലായിൽ വടേശരികരറാനി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-04-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈ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

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-282/2022 27-01-2022
 
 റാനി താലകില   അയിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി സി മതായി താഴമൺ മണിൽ വീട,

അയിരർ റാനി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അയിരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളി മതായി, താഴമൺ മണിൽ വീട, അയിരർ റാനി,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-11-2017 -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ആനനൻ വി െക മകന 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 രാജമ മാതാവ 88

2 ശീകല പസാദ ഭാര് 50

3 ശരത പസാദ മകന 20

4 േസഹ ലകി മകള 15
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നമര:A3-280/2022 27-01-2022
 
  റാനി താലകില   അയിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ കരിംപാനിൽ വീടെവളിയറ

അയിരർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അയിരര വിേലജില   പേരതയെട സേഹാദരി ജാനകി, കരിംപാനിൽ വീടെവളിയറഅയിരർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   31-05-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-283/2022 27-01-2022
 
  റാനി  താലകില   അയിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സണി  മാതയ  േതാണിപാറ  വീട  ,

െവളിയറഅയിരർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അയിരര വിേലജില   പേരതനെറ മകന സേഞാ മാതയ, േതാണിപാറ വീട , െവളിയറഅയിരർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമാളി മതായി ഭാര് 70

2 േഡാണ േമരി മാതയ മകള 31

3 ഡയാന മതായി തേഴാൻ മകള 41

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജാനകി സേഹാദരി 68

2 ഭവാനിയമ
(ഭർതാവിൻ്െറ സേഹാദരി )

- 65

3 സശീല േദവി
(പിതാവിൻ്െറ സേഹാദരി )

- 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 മറിയാമ മാതയ ഭാര് 56

2 സേഞാ മാതയ മകന 33

3 സേനാഷ മാതയ മകന 31

4 േജാൺസൺ മാതയ മകന 28
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നമര:A3-281/2022 27-01-2022
 
 റാനി താലകില   അയിരര  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി മറിയാമ   കറേനാടതിൽ

വീട,െവളിയറഅയിരർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അയിരര വിേലജില   പേരതയെട മകള വിമല െചറിയാൻ, കറേനാടതിൽ വീട,െവളിയറഅയിരർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-10-2021 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:A3-279/2022 27-01-2022
 
 റാനി താലകിൽ   അയിരര  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ   െക വി േതാമസ  കഴികാലായിൽ വീട

അയിരർപതനംതിട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി   അയിരര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് തങമ, കഴികാലായിൽ വീടഅയിരർപതനംതിട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-10-2021 -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:A3-106/2022 27-01-2022
 
 റാനി താലകില   േചതയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക സി േതാമസ കിഴകയിൽ വീട

േചതയൽറാനി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചതയൽ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േതസ്ാമ എൻ എസ, കിഴകയിൽ വീടേചതയൽറാനി

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-03-2020 -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

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വിമല െചറിയാൻ മകള 69

2 ലാലികടി മകള 74

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമ ഭാര് 70

2 െഫബി േതാമസ മകന 41

3 േബാബി േതാമസ മകന 38
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ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതസ്ാമ എൻ എസ ഭാര് 84

2 േടാം േതാമസ മകന 58

3 േടാബി േതാമസ മകന 49
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Pathanamthitta District

 
Ranni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3-405(1)/2022 27-01-2022
 
 റാനി താലകില   പഴവങാടികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക ടി േതാമസ  കണങര വീട 

െചലകാട പഴവങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴവങാടികര വിേലജില   പേരതനെറ മകന േതാമസടി , കണങര വീട െചലകാട പഴവങാടി

, േബാധിപിച അേപക   പഴവങാടികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    13-07-1999  -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:A3-405(2)/2022 27-01-2022
 
 റാനി താലകില   പഴവങാടികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കഞമ േതാമസ  കണങര വീട 

െചലകാട പഴവങാടി  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാ

ശ സർടിഫികറിനായി   പഴവങാടികര വിേലജില   പേരതയെട മകന േതാമസ കടി ,  കണങര വീട െചലകാട 

പഴവങാടി , േബാധിപിച അേപക   പഴവങാടികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-11-1994 -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 േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ കടി മകന 56

2 ജണി സജി മകള 58

3 ജയേമാൻ മകന 54

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ കടി മകന 56

2 ജണി സജി മകള 58

3 ജയേമാൻ മകന 54
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Pathanamthitta District

 
Ranni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3-671/2022 25-01-2022
 
 റാനി താലകില   വടേശരികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േദവസ്   പടവ പരകൽ വീട േപഴംപ

ാറ വടേശരികര  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   വടേശരികര വിേലജില   പേരതനെറ മകന ആൻറണി ഡി പി , പടവ പരകൽ വീട േപഴംപാറ 

വടേശരികര , േബാധിപിച അേപക   വടേശരികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   08-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈ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:A3-6595/2021 27-01-2022
 
  റാനി  താലകില   േചതയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഫിലിപ്  േജാണി ഓലികൽ വീട

,േചതയൽ റാനി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   േചതയൽ  വിേലജില   പേരതനെറ മകന പിൻസ ഫിലിപ് േജാൺ , ഓലികൽ വീട  ,േചതയൽ 

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

മരണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    05-08-2019  -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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 േമരി മാതാവ 94

2 മറിയാമ േദവസ് ഭാര് 44

3 ആൻറണി ഡി പി മകന 25

4 മറിയാമ ഡി പി മകള 22

5 പീറർ ഡി പി മകന 20

6 െഷറിൻ ഡി പി മകള 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സസമ േജാണി ഭാര് 65

2 പിൻസി പി േജാൺ മകള 44

3 പിൻസ ഫിലിപ് േജാൺ മകന 41
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