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NOTICE

 
നമര:G2:1331/22 21-01-2022
 
 പനലര താലകില   പനലര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഹരികമാർ  നാലെകട് െവടിപഴ സൗത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതെന ബാങ് സംബനവം, വാഹനതിെന ഉടമസത മാറനതിനം, കടകളെട

ൈലസൻസ മാറനതിനം, മറ് ഇതര  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനലര

വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സൗമ്ലത ഐ.ബി , നാലെകട് െവടിപഴ സൗത് , േബാധിപിച അേപക   പനലര വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   09-

08-2021  -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന ബാങ് സംബനമായ ആവശ്ങൾ ഒനാം കകി നടതനതിനം , കടകളെട ൈലസൻസ

രണാം കകി േപരിൽ  മാറനതിനം, വാഹനതിെന ഉടമസാവകാശം മനാം കകി േപരിൽ  മാറനതിനം ഇതര കകികൾ

സമതെമാഴി നൽകിയിടണ്  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:G2:10588/21 07-01-2022
 
 പനലര താലകില   കരവാളര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കാർത്ായനി അയതിൽ പതൻ വീട

വടമൺ   എനയാളെട  അവകാശികൾക്  പേരതയെടബാങ് സംബനമായ ആവശ്തിനം,മറ് ഇതര  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    കരവാളര വിേലജില   പേരതയെട മകള സശീല ,

അയതിൽ പതൻ വീട വടമൺ  ,  േബാധിപിച അേപക   കരവാളര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-01-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതതയെട

ഭർതാവ ജീവിചിരിപില  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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സൗമ്ലത ഐ.ബി ഭാര് 62

2 നന എ.ച് മകന 30

3 നേവന എ.ച് മകന 25

4 വാസനിയമ മാതാവ 85

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സകമാരൻ മകന 68

2 സേരനൻ െചലപൻ മകന 56
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