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Pathanamthitta District

 
Ranni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3 -556 / 2021 19-10-2021
 
  റാനി  താലകില   പഴവങാടിവിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാജി  എം   േകാേളജ വയ  വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പഴവങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ൈഷൻ െക ഷാജി , , േബാധിപിച അേപക   പഴവങാടി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-02-2002 -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:എ3 -5455 / 2021 01-10-2021
 
 റാനി താലകില   െകാലമള വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സരസമ  മണടിശാല പി ഒ ,എകസ

സർവീസ  െമൻ  േകാളനി  ബേളാക  നമർ  28   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   െകാലമള വിേലജില   പേരതയെട മകന ഉതമൻ നായർ ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2021 -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:എ3 -5407 / 2021 01-10-2021
 
 റാനി താലകില  -അങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാമേവൽ സി എം  ഈടിചവട മറിയിൽ

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ൈഷൻ െക ഷാജി മകന 21

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രാധാമണി മകള 65

2 െക നളിനാകൻ നായർ മകന 63

3 തങമണി മകള 59

4 ഉതമൻ നായർ മകന 57

5 േശാഭന സേരനൻ മകള 55

6 ഉഷാകമാരി മകള 51
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ചിറമണിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   അങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകന ശാമേവൽ െജയിംസ , , േബാധിപിച അേപക   അങാടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-09-2020  -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  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:എ3 -5380 / 2021 01-10-2021
 
 റാനി താലകില   െചറേകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാമേവൽ ടൽസൺ ഫിലിപ  കേലാടി

ൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െചറേകാല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േഗസ ഫിലിപ , , േബാധിപിച അേപക   െചറേകാല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    02-06-2021  -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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അനമ ശാമേവൽ ഭാര് 74

2 ശാമേവൽ െജയിംസ മകന 51

3 ശാമേവൽ മാതയ മകന 46

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േഗസ ഫിലിപ ഭാര് 62

2 െറനി സാം ഫിലിപ മകന 39

3 റാജി കര്ൻ ഫിലിപ മകന 35
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Pathanamthitta District

 
Ranni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-6417/2021 03-11-2021
 
 റാനി താലകില   പഴവങാടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഇ െജ മാതയ, ഭാര് കടിയമ   ഈരരിക

ൽ  വീടിൽ  എനിവരെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പഴവങാടി വിേലജില   പേരതനെറ മകള അന മാതയ , , േബാധിപിച അേപക   പഴവങാടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാളകൾ

03-07-2018,  13-1-2013  എനീ  തീയതികളിൽ   മരണെപടതായം  പേരതരെട   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 ജിേനാൾ മാതയ മകള 45

2 ജിൽസ മാതയ (ജിൻസ വിന ) മകള 43

3 അന മാതയ മകള 38
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Pathanamthitta District

 
Ranni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ 3 -6195 / 2021 21-10-2021
 
 റാനി താലകില   െചറേകാല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാണിക ബിജകമാർ  വയലത

ല മറിയിൽ  ,ഓമനാലിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െചറേകാല വിേലജില   പേരതയെട  ഭരതാവ ബിജകമാർ  േമാഹൻ ,  ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-10-2021 -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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ബിജകമാർ േമാഹൻ ഭരതാവ 44

2 നിഖിൽ ബിജകമാർ മകന 12

3 നിരഞൻ ബിജകമാർ മകന 8
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