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Pathanamthitta District

 
Ranni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:എ3-7121/2020 25-10-2021
 
 റാനി താലകില വടേശരികര വിേലജില േചനാട വീടിൽ  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബിന ഫിലിപ് എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ

സേഹാദരൻ സന ഫിലിപ്  േബാധിപിച അേപക   വടേശരികര വിേലജ ഓഫീസര മഖാനിരം അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന 18-08-2020-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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സസമ മാതാവ 65

2 സന ഫിലിപ് സേഹാദരൻ 42
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Pathanamthitta District

 
Ranni Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A3-7377/2021 04-12-2021
 
 റാനി താലകില   വടേശരികര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൽസികടി എം സി  പതപറമിൽ വീട

േപഴംപാറ  പി  ഒ  വടേശരികര   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടേശരികര വിേലജില   പേരതയെട മകന അബി എബഹാം , പതപറമിൽ വീട 

േപഴംപാറ പി ഒ വടേശരികര , േബാധിപിച അേപക   വടേശരികര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ

എബഹാം േജകബ 10.03.2000 ൽ മരണെപടിടളതാണ .  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:A3-7443/2021 04-12-2021
 
 റാനി താലകില   അയിരര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷ േജാർജ  കരിംേചാള തണിയിൽ വീട

തടിയർ  പി  ഒ  അയിരർ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   അയിരര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േജാർജ സകറിയ , കരിംേചാള

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

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട 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:A3-7491/2021 06-12-2021
 
 റാനി താലകില   േചതയൽ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജീനൻ സി വി  ചകിണിപാകൽ ,

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 അഞ ഷിബ മകള 39

2 അബി എബഹാം മകന 37

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േജാർജ സകറിയ ഭരതാവ 58

2 േജാസി േജാർജ മകന 26

3 ഉഷസ േജാർജ മകള 24
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മകപഴ  പി  ഓ  പതനംതിട   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േചതയൽ  വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കവിത എം പി , ചകിണി പാകൽ  ,

മകപഴ പി ഓ പതനംതിട , േബാധിപിച അേപക   േചതയൽ  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

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. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ലീലാമ മാതാവ 75

2 കവിത എം പി ഭാര് 49

3 സധീഷ സി എസ മകന 25

4 ുതി സി എസ മകള 19
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തിരുത്തല്  പരസ്യം

നമ്പര് എ 3-6012/2021                                                                                                          2021 ഡിസംബര് 16

30.11.2021-ലെ� കേ�രള ഗസ്റ്റ് നമ്പര് 47(വാ�്യം 10, പാര്ട്ട് III) �മ്മീഷണകേ/റ്റ് ഓഫ് �ാന്റ് /വന്യൂ വിഭാഗത്തില്  കേപജ് നമ്പര്
14490-ല്  നമ്പര്  എ 3-6012/2021  ആയി  പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച  പരസ്യത്തില്  പകേരതരായ  ``പുരുകേഷാത്തമന്  നായര്``എന്നുളളത്
``എന്.പുരുകേഷാത്തമന് നായര്``  എന്നും  ``അംബി�ാകേCവി``  എന്നുളളത്  ``പി  അംബി�ാകേCവി  ``എന്നും എന് പുരുകേഷാത്തമന്
നായരുലെD മരണ തീയതി ``28.05.2005 ``എന്നുളളത് ``28.02.2015`` എന്നും തിരുത്തി  വായികേGണ്ടതാണ്.

തഹസീല്Cാര്,

/ാന്നി.
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