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തിരുത്തല് പരസ്യം
നമ്പര് എ 3-6423(1)/2021

2022 ഫെബ്രുവരി 14

11.01.2022-ലെ കേരള ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 2 (വാല്യം 11, പാര്ട്ട് III) കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് ലാന്റ് റവന്യൂ
വിഭാഗത്തില് പേജ് നമ്പര് 1306 -ല് നമ്പര് എ 3-6423(1)/2021 ആയി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരസ്യത്തില്
അവകാശിയുടെ പേര് "റോയി തോമസ്" എന്നത് "റോയി ജേക്കബ്" എന്നും അവകാശികളായി
റോയി ജേക്കബ്, മോനായി ജേക്കബ്, മോളമ്മ ഫിലിപ്പ്, എന്നിവരെ കൂടാതെ ജയിനമ്മ ജേക്കബ്,,
മകള് 65 വയസ്, ജേക്കോബി കുര്യന്, ചെറുമകന്, 36 വയസ്, ജൂനാ കുര്യന്, ചെറുമകള്, 42 വയസ്
എന്നിവരെ കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തി പരസ്യം തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ്.

തഹസീല്ദാര്,
റാന്നി.
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തിരുത്തല് പരസ്യം
നമ്പര് എ 3-6423(2)/2021

2022 ഫെബ്രുവരി 14

11.01.2022-ലെ കേരള ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 2 (വാല്യം 11, പാര്ട്ട് III) കമ്മീഷണറേറ്റ് ഓഫ് ലാന്റ് റവന്യൂ
വിഭാഗത്തില് പേജ് നമ്പര് 1306 -ല് നമ്പര് എ 3-6423(1)/2021 ആയി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരസ്യത്തില്
അപേക്ഷകന്റേയും, അവകാശിയുടെ പേര് "റോയി തോമസ്" എന്നത് "റോയി ജേക്കബ്" എന്നും
അവകാശികളായി റോയി ജേക്കബ്, മോനായി ജേക്കബ്, മോളമ്മ ഫിലിപ്പ്, എന്നിവരെ കൂടാതെ
ജയിനമ്മ ജേക്കബ്,, മകള് 65 വയസ്, ജേക്കോബി കുര്യന്, ചെറുമകന്, 36 വയസ്, ജൂനാ കുര്യന്,
ചെറുമകള്, 42 വയസ് എന്നിവരെ കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തി പരസ്യം തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ്.

തഹസീല്ദാര്,
റാന്നി.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

5560

KERALA GAZETTE

Part III

____________________________________________________________________________________________________________________________

Pathanamthitta District
Ranni Taluk
NOTICE

03-02-2022

നമര:A3-807/2022

റാനി താലകില അയിരര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ സനിത വി ദീപം വീട ഇടപാവർ അയിര
ൂർ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി
അയിരര വിേലജില പേരതയെട ഭരതാവ പി ജി ജയപസാദ , ദീപം വീട ഇടപാവർ അയിരർ , േബാധിപിച അേപക
അയിരര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം
പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-01-2022 -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
1
പി ജി ജയപസാദ
2
ദീപക െജ പസാദ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭരതാവ
മകന

വയസ
55
26

03-02-2022

നമര:A3-779/2022

റാനി താലകില െപരനാട വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ ടി വി അനമ മലപറത െതേകതിൽ വീട
ളാഹ പി ഒ െപരനാട എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാ
ശ സർടിഫികറിനായി െപരനാട വിേലജില പേരതയെട മകന സാംകടി എം ജി , മലപറത െതേകതിൽ വീട ളാഹ പി ഒ
െപരനാട , േബാധിപിച അേപക െപരനാട വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന
റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 03-11-2021 -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
1
2
3
4

േപര
സാംകടി എം ജി
ഷീബ വർഗീസ
സിജി േമാൻസി
ഏലിയാമ

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
മകന
മകള
മകള
മാതാവ

നമര:A3-888/2022
റാനി താലകില െചറേകാല വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജാൺ കര്ൻ
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ൻ പരകൽ വയലതല െചറേകാൽ എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി െചറേകാല വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് സസി േകാശി , മാടത പതൻ
പരകൽ വയലതല െചറേകാൽ , േബാധിപിച അേപക െചറേകാല വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 27-12-2021 -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
1
സസി േകാശി
2
സംഗീത െക േജാൺ
3
പവീൺ െക േജാൺ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകന

വയസ
61
32
29

03-02-2022

നമര:A3-916/2022

റാനി താലകില വടേശരികര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ മാതയ േതാമസ
നടവത
ു കഴിപറമിൽ വടേശരികര റാനി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി
അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി വടേശരികര വിേലജില പേരതനെറ മകന േഡവിഡ എൻ മാതയ , നടവത
കഴിപറമിൽ വടേശരികര റാനി , േബാധിപിച അേപക വടേശരികര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ
വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 29-12-2019 -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
1
2
3
4

േപര
എലിസബത് േതാമസ
സാം എൻ മാതയ
തഷാര സാറ മാതയ
േഡവിഡ എൻ മാതയ

നമര:A3-857/2022

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള
മകന

വയസ
62
38
34
31

03-02-2022

റാനി താലകില േചതയൽ വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ വർഗീസ േതാമസ ആനാര്ത് വീട
േചതയൽ റാനി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി േചതയൽ വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് ജയനമ സാമവൽ , ആനാര്ത് വീട േചതയൽ റാന
ി , േബാധിപിച അേപക േചതയൽ വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം
മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 10-02-2021 -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.
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കമ നമര
1
ജയനമ സാമവൽ
2
നിബിൻ വർഗീസ
3
അൻസ ബിന എബി

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
50
20
23

03-02-2022

നമര:A3-925/2022

റാനി താലകില അയിരര വിേലജില താമസിചവരെവ അനരിചേപായ േജായ മാതയ മേണത് േജായ വില
അയിരർ റാനി എനയാളെട അവകാശികൾക് വിവിധ ആവശ്തിന
ഹാജരകനതിനായി അനനരാവകാശ
സർടിഫികറിനായി അയിരര വിേലജില പേരതനെറ ഭാര് േമരികടി മാതയ , മേണത് േജായ വില അയിരർ റാനി
, േബാധിപിച അേപക അയിരര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ
സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 08-11-2021 -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
1
േമരികടി മാതയ
2
രഞിത മാതയ
3
മറീന വിേനായ

േപര

പേരതന /പേരതയമായള ബനം
ഭാര്
മകന
മകള

വയസ
82
46
50
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