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NOTICE

 
:സി 2 -7780/ 2021 15-09-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   ആളർ  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പിൻസി എം ജി  ,d/o  ഗംഗാധരൻ,

േഷാളയാർ േദശത് ,മണകാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതയെട സേഹാദരൻ ഷാജൻ  േബാധിപിച അേപക   ആളർ വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-

10-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7631/ 2021 15-09-2021
 
  ചാലകടി താലകില   കാടകറി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സേരാജിനി ,w/o നാരായണൻ ,

അനനാട േദശത് പണികാടിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകന സജീവ  േബാധിപിച അേപക    കാടകറി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സലഭ സേഹാദരി 68

2 സധീഷ സേഹാദരി 66

3 സനന സേഹാദരി 59

4 സപിയ സേഹാദരി 58

5 ഹിമ (മരണെപട സേഹദരി സരജയെട മകൾ) മകള 32

6 ഷാജൻ സേഹാദരൻ 54

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േശാഭന മകള 63

2 നളിനി മകള 60

3 ധർമദാസൻ മകന 58

4 സജീവ മകന 50

5 സജിത മകള 45
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:സി 2-7827/ 2021 15-09-2021
 
 ചാലകടി താലകില   മരിങരെതകമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കേഞല് പി എൽ, w/o

േലാനപൻ ,  പളിയങാടി  േദശത്  പളിപാട്  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    പേരതയെട മകന പി എൽ ആന  േബാധിപിച അേപക

മരിങരെതകമറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-04-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -5292/ 2020  15-09-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കൂരെതകമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി എ രാധാകഷേമേനാൻ ,

s/o അചയതേമേനാൻ  അനമനട േദശത് മളിപറമിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി       പേരതനെറ മകന േഡാ.  െക മേഹഷ േമേനാൻ

േബാധിപിച അേപക   കൂരെതകമറി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരട

ും മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന             19-07-2019 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ

് നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7838/ 2021 15-09-2021
 
 ചാലകടി താലകില   മരിങരവടകമറി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം പരേമശ്രൻ ,s/o രാമൻ

നായർ , മരിങർ േദശത് ,മേണലി വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് ശാനകമാരി സി െക  േബാധിപിച അേപക   മരിങരവടകമറി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി എൽ ആന മകന 68

2 േമാളി േപാൾ മകള 60

3 ജിമി േജാൺ പളിപാട് മകന 58

4 െജസി ബാബ മകള 56

5 േറാബി േജാൺ പളിപാട് മകന 52

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േരഖ നനകമാർ മകള 57

2 രാജേഗാപ കണിചാട് മകന 54

3 േഡാ. െക മേഹഷ േമേനാൻ മകന 46
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ടിയാന    11-02-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7632/ 2021 15-09-2021
 
  ചാലകടി താലകില   െവളികളങര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േപമ േമാഹൻദാസ , w/o

േമാഹൻദാസ  നമ്ാർപാടം  േദശത്  ,  കണർ വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതയെട മകള നീത എം േമേനാൻ  േബാധിപിച

അേപക   െവളികളങര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം  മരണ

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7574/ 2021 15-09-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   െകാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എം ഡി േഗാപാലകഷൻ , s/o

ദാേമാദരൻ നായർ  കാവിൽ േദശത് മാളിേയകൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര് മേഹശ്രി െക െക  േബാധിപിച

അേപക   െകാടകര  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-08-2020  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പഭ രാജൻ  അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

 ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സി െക ശാനകമാരി ഭാര് 66

2 സിത പി േമേനാൻ മകള 39

3 സരജ പി േമേനാൻ മകന 29

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 നീത എം േമേനാൻ മകള 33

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മേഹശ്രി െക െക ഭാര് 64

2 പിയ ജി നായർ മകള 47

3 പഭ രാജൻ മകള 42
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
:സി 2 7737/ 2021 15-09-2021
 
 ചാലകടി താലകില  മറതർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാധാകഷൻ പി െക , s/o കഞകൻ

െചമചിറ േദശത് പാറയിൽ വീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് വിജയ  േബാധിപിച അേപക   മറതർ  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-05-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  

 അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം

കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7736/ 2021 15-09-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   മറതർ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സൽതാൻ ,s/o  ചാനറാവതർ

െനലിപറമ്  േദശത്  ,  മലപറമിൽ  ,  സൽതാൻ ഭാര്  സഹറാബീവി  എനിവരെട    അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ മകന ഷാജി എം എസ

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില സൽതാൻ, സഹറാബീവി എനിവർ യഥാകമം 22 -06 -2021 ,   03 -07 -2021 എനീ

തീയതികളിൽ  മരണെപടതായം  പേരതരെട  നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത

 ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച്  30 ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം

േബാധിപ ിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴ ിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭ ികന  ആേകപങള

സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7665/ 2021 15-09-2021
 
 ചാലകടി താലകില   കിഴേകചാലകടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മധസദനൻ , s/o കഷൻകടി

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 വിജയ ഭാര് 53

2 ബിേനായ പി ആർ മകന 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 എം എസ ബാബ മകന 55

2 ൈലല ജമാൽ മകള 52

3 ഷാജി എം എസ മകന 50

4 ഷീജ നാസർ മകള 48
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നായർ   ചാലകടി  േദശത്  പതിയാടിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ ഭാര്  ചാന്നി   േബാധിപിച അേപക

കിഴേകചാലകടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-07-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.     അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ  നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7763 / 2021 08-09-2021
 
 ചാലകടി താലകില   വടകംഭാഗം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ അഷമിചിറ േദശത് കാലടി വീടിൽ

അമകടി  അമ മകൻ ഭാസകരൻ െക (s/o  ദാേമാദരൻ അടിേയാടി  )   എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി      പേരതനെറ മകന രാംകമാർ െക

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.   അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില

ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില

ഈ  ഓഫീസില  േനരിട്  േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
:സി 2 -7666/ 2021 15-09-2021
 
  ചാലകടി  താലകില   കിഴേകചാലകടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ടി  എൻ ഷണഖൻ ,s/o

നാരായണൻ   കടപഴ  േദശത്  ,  തയിൽ  വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ മകന ഷിനിൽ ടി എസ , േബാധിപിച അേപക

കിഴേകചാലകടി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   15-08-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതെന  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഷിജിൽ ടി  എസ   അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ

നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവെണന് ഗസറില പസിദീകരിച് 30

ദിവസതിനളില ഈ  ഓഫീസില  േനരിട് േരഖാമലം േബാധിപിച െകാേളണതം  കാലാവധി കഴിഞം തപാല മാരഗവം

ലഭികന ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ചാന്നി ഭാര് 47

2 ഹരികഷ പി മകന 25

3 കഷപിയ പി മകള 22

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 സതി െക ഭാര് 70

2 രാംകമാർ െക മകന 43

3 വിദ് െക മകള 41
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:സി 2 -7342/ 2021 15-09-2021
 
 ചാലകടി താലകില  െകാടകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി െക രവീനൻ,    s/o െകാചണി

മനകളങര  േദശത്  ,  െപാരമത്പറമിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി പേരതനെറ ഭാര് ഉഷ േബാധിപിച അേപക   െകാടകര

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    24-06-2009  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    അതനസരിച്  അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം

ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം  േകരള ഗവെണന്  ഗസറില പസിദീകരിച്  30  ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഓമന ഷണഖൻ ഭാര് 69

2 ഷീന ടി എസ മകള 47

3 ഷിനിൽ ടി എസ മകന 43

4 ഷിജിൽ ടി എസ മകന 41

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉഷ ഭാര് 55

2 വിദ് മകള 32

3 ദിവ് രവീനൻ മകള 24
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Thrissur District

 
Chalakkudi Taluk

 
NOTICE

 
No: C2-7828/2021 17-09-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Nabeesa, W/o Assainar V M, Villan House, Karikulam,

palappilly,, Mupliyam Village, Chalakkudi Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to

produce before various purposes in respect of the legal  heirs of late Assainar V M, Villan House, Karikulam, palappilly who

expired on 30-03-2021 and that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the

legal heirs of the said late Assainar V M. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the

applicant .  Hence, it is proposed to issue a legal heir ship certificate accordingly in favour of the above said members fo

r receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person

before the Tahasildar , Chalakkudi within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala Government

Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 

Sl.No Name of the Legal Heirs Relationship with the Deceased Age

1 Muhammed V M Father 73

2 Sulaika Mother 70

3 Nabeesa Wife 44

4 Mohammed Midlaj V A Son 23

5 Majida Daughter 20

6 Muhammed Shamil V A Son 15
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

\º¿ kn2˛4191/2021. 2021 sk]v‰w-_¿ 14.

13--˛7-˛2021˛se 28˛-mw \º¿ tIcfm Kk-‰n¬ (hmeyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v Hm^v em‚ v
dh\yq hn`m-KØn¬ t]Pv \º¿ 5174 {I-a-\-º¿ (3) Bbn {]kn-≤o-I-cn® kn2-˛4191/2021 \º¿
]c-ky-Øn¬ D∏Øv ho´n¬ ]oXmw-_-c≥ aI≥ hnt\m-Zv, ]n. F∂-bmƒ ac-W-s∏´ XobXn 15-˛3-˛2021
F∂p -≈Xv 15 -˛3 -˛2021˛ -mw Xob-Xn°pw 16 -˛3 -˛2021˛ -mw Xob-Xn°pw CS-bn¬ F∂v XncpØn
hmbn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Nme-°pSn. Xl-io¬Zm¿.
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