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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:ബി7-8791/2021 15-11-2021
 
  തലപിളി താലകില   തിരവില്ാമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അംബിക എം  കണാണത്

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട മകന വാസേദവൻ െക വി , കണാണത്  വീടിൽ േബാധിപിച അേപക   തിരവില്ാമല വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട  മാതാവ  ജീവിചിരിപണ്.  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:ബി7-9059/2021 15-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   ൈപങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷ ആർ  ചാതൻകളങര വീട

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതയെട ഭരതാവ ശങരനാരായണൻ , ചാതൻകളങര വീട  േബാധിപിച അേപക   ൈപങളം വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-09-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  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:ബി7-441/2021 15-11-2021
 
  തലപിളി  താലകില    തിരവില്ാമല  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   രാമചനൻ  എ  എൻ

ആരിയംപാടത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വാസേദവൻ െക വി മകന 36

2 അനിത െക വി മകള 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശങരനാരായണൻ ഭരതാവ 66

2 രാേഗഷ സി എസ മകന 35

3 രാേജഷ സി എസ മകന 33
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സർടിഫികറിനായി     പേരതനെറ ഭാര് രഗിണി ആർ , ആരിയംപാടത് വീട  േബാധിപിച അേപക   തിരവില്ാമല

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    16-09-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   പേരതൻെറ   മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  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:ബി7-8845/2021 15-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   മളർകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൾ നൗഷാദ എം എച്  മലയിൽ

വീടിൽ   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പേരതനെറ ഭാര് അസറാബി , മലയിൽ വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   മളർകര വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-06-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെൻറ  മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില.  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:ബി7-9001/2021 15-11-2021
 
 തലപിളി താലകില   കരമത വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വി അയപൻ നായർ  വനനം വീടിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

പേരതനെറ ഭാര് സനരി , വനനം വീടിൽ  േബാധിപിച അേപക   കരമത വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-02-2019 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെൻറ

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില. 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 പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1  ആർ രഗിണി ഭാര് 76

2 ശാലിനി എ ആർ മകള 51

3 അനിത എ ആർ മകള 49

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അസറാബി ഭാര് 36

2 ജഹാന െഷറിൻ മകള 12

3 ആയിഷ സഫിൻ മകള 8

4 െമഹസ ഐറിൻ മകള 1

28th December 2021Revenue Department18631
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സനരി ഭാര് 67

2 ജിേതഷ മകന 40

3 ജിഷ മകള 37
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
നമര:B7-11137 / 2021 20-12-2021
 
  തലപിളി  താലകില    െപരിങണർ  വിേലജില   താമസിചവരെവ  അനരിചേപായ   വാസ  എ  ആർ

അടാടപറമിൽ,അമലപരം െപരിങണർ 680581 എനയാളെട  അവകാശികൾക്  മൻസിപൽ ഓഫീസിെല  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി    അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    െപരിങണർ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  ദീപ ,

അടാടപറമിൽ,അമലപരം െപരിങണർ 680581, േബാധിപിച അേപക   െപരിങണർ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    18-10-2021  -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 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:B7-11139 / 2021 20-12-2021
 
 തലപിളി താലകില   മണതിേകാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ, വാഴേതാടതിൽ

,  മണതിേകാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   ടഷറി  ഓഫിസിെല  ആവശ്തിന   ഹാജരാകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    മണതിേകാട  വിേലജില   പേരതയെട  ഭരതാവ പൗേലാസ എം  െക,

വാഴേതാടതിൽ, മണതിേകാട, േബാധിപിച അേപക   മണതിേകാട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-04-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

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. 

 
No: B7-11142 / 2021 20-12-2021

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ദീപ ഭാര് 53

2 ൈവശാഖ എ വി മകന 31

3 വിേവക എ വി മകന 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പൗേലാസ എം െക ഭരതാവ 75

2 സിൽജി അന േപാൾ മകള 45

3 സിജ െക േപാൾ മകന 39

28th December 2021Revenue Department18633
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Prasad K J  Keerthi, Kondazhy 679106, Kondazhi Village,

Talappilly Taluk of Thrissur District has filed an application  of a legal heirship certificate to produce before Treasury in

respect of the legal  heirs of late Janardhanan A K  Keerthi, Kondazhy , 679106. who expired on 27-12-2020 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

Janardhanan A K . that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Parents not

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

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

the Tahasildar , Talappilly 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

 
നമര:B7-11177 / 2021 20-12-2021
 
  തലപിളി താലകില   വിരപാക വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജനാർദനൻ.പി.െക പാലിേശരി,

വിരപാക,  വാഴാനി.  680589  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   സിനിംഗ  മിൽ  ഓഫിസിെല  ആവശ്തിന

ഹാജരാകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വിരപാക വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ശാന.വി.സി,

പാലിേശരി, വിരപാക, വാഴാനി . 680589, േബാധിപിച അേപക   വിരപാക വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-05-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 നെറ   സംരകണതിലാണ. 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. 

 

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

1 P Rugmani Wife 81

2 K J Murali Son 60

3 K J Prameela Daughter 58

4 K J Prasad Son 56

5 K J Prajith Son 46

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശാന.വി.സി ഭാര് 49

2 അശ്തി പി െജ മകള 21

3 അഭിനി.പി െജ മകള 17

4 അജന് പി െജ മകള 15
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
No: B7-8951/2021 15-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Sivadas K A, Kandangath House, Vadakkancherri Village,

Talappilly 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 Karthiyayini, Kandangath House who expired on 13-09-2021 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 Karthiyayini.

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 for receiving the claims. objections, if any

against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the Tahasildar , Talappilly 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 Sivadas K A Son 53

2 Sunitha Mani Daughter 46

3 Sujatha Daughter 39
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Thrissur District

 
Talappilly Taluk

 
NOTICE

 
No: B7-6882/2021 26-11-2021
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Snehalatha, Malaparambath House,  Pampadi Village,

Talappilly 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 Ammini Amma w/o Sivaraman Nair, Malaparambath House,  who expired on

06-12-2020 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 Ammini Amma w/o Sivaraman Nair. 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 for receiving the claims. objections, if any against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in

person before the Tahasildar , Talappilly 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 Lakshmi kutty Daughter 71

2 Sathyabhama Daughter 68

3 Indira Daughter 66

4 Gangadevi Daughter 63

5 Geetha Daughter 60

6 Snehalatha Daughter 55

7 Sumangala Daughter 53

8 Sankar            (Son of deceased daughter Sulochana) Grand Son 51

9 Anuradha         (Daughter of deceased daughter Sulochana) Grand Daughter 47

10 Santhosh          (Son of deceased daughter Sulochana) Grand Son 44

11 Priya            (Daughter of deceased daughter Sulochana) Grand Daughter 41
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Xncp-Ø¬ ]ckyw

(1)

\º¿ _n7˛12870/2019. 2021 \hw-_¿ 24.

2021 HIvtSm-_¿ 19-˛se 41˛mw  \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ 8509˛mw \º¿ t]Pn¬ {Ia \º¿ 6 Bbn ]c-ky-s∏SpØnbn´p≈

ta¬ \º¿ ]ckyØn¬ tN¿Øn-´p≈ AhIminbpsS t]cv Im¿Xym-b\n F∂pw ]tc-X-\p-am-bp≈

_‘w “acn® aI≥ tZhs‚ `mcy” F∂pw Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

(2)

\º¿ _n7˛7787/2021. 2021 \hw-_¿ 30.

2021 \hw-_¿ 16-˛se 45˛mw  \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ 12423˛mw \º¿ t]Pn¬ {Ia \º¿ 6 Bbn ]c-ky-s∏SpØnbn´p≈

ta¬ \º¿ ]ckyØn¬ A\-¥cmhIminIfn¬ {Ia \º¿ 7 Pm≥kn tXmakv F∂Xv Pm≥kn

AeIvkv F∂v Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

(3)

\º¿ _n7˛7853/2021. 2021 \hw-_¿ 30.

2021 \hw-_¿ 16-˛se 45˛mw  \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v  em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ 12422˛mw \º¿ t]Pn¬ {Ia \º¿

14 Bbn {]kn-≤o-I-cn-®n-´p≈ ta¬ \º¿ ]ckyØn¬ A\-¥cmhIminIfpsS t]cp-I-fn¬ D≈

“acn® aI≥ cXo-jns‚” F∂Xv Hgn-hm°n hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

(4)

\º¿ _n7˛7628/2021. 2021 \hw-_¿ 30.

2021 \hw-_¿ 2-˛se 43˛mw  \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ 10119˛mw \º¿ t]Pn¬ {Ia \º¿ 6 Bbn ]c-ky-s∏SpØnbn´p≈

ta¬ \º¿ ]ckyØn¬ A\¥cmhIminbmb “Usha Shivaraman” F∂Xv “Usha Shivraman”
F∂pw ho´p-t]cv “Karuvankuzhi” F∂Xv “Kuravankuzhi” F∂pw Xncp-Øn-hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

(5)

\º¿ _n7˛7712/2021. 2021 \hw-_¿ 30.

2021 \hw-_¿ 2-˛se 43˛mw  \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v  em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ 10121˛mw \º¿ t]Pn¬ {Ia \º¿

(9) Bbn ]c-ky-s∏SpØnbn´p≈ ta¬ \º¿ ]ckyØn¬ Schedule 3-se Shelma bpsS

Relationship-“Daughter in Law” F∂pw “Kesna Binoy” bpsS Relationship-“Grand Daughter”
F∂pw Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.
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(6)

\º¿ _n7˛7189/2021. 2021 \hw-_¿ 30.

2021 \hw-_¿ 2-˛se 43˛mw  \º¿ tIcf Kk‰n¬ (hm-eyw 10, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm v̂ em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ 10118˛mw \º¿ t]Pn¬ {Ia \º¿ (5) Bbn ]c-ky-s∏SpØnbn´p≈

ta¬ \º¿ ]ckyØn¬ At]-£-I-bpsS Xmeq°v Talappilly F∂Xv Kozhencherry F∂pw

Pn√ Thrissur F∂Xv Pathanamthitta F∂pw Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)

Xe∏n≈n. Xl-io¬Zm¿.

\º¿ _n7˛8705/2021. 2021 HIvtSm-_¿ 18.

23-˛11-˛2021˛-mw Xob-Xn-bnse tIcf Kk‰v \º¿ 46-˛¬ (hm-eyw X, ]m¿´v III) I-Ωo-j-W-td‰v

Hm^v em‚ v dh\yq hn`mKØn¬ Xe-∏n≈n Xmeq-°n¬ 18-˛10-˛2021-˛se _n7-˛8705/2021˛-mw \º¿

]c-ky-Øn¬ (t]Pv \º¿ 13619) kmt¶-XnI Imc-W-ß-fm¬ Nne ]ni-Ip-Iƒ kw -̀hn-®n-´p-≠v. Ah

Xmsg ]dbpw {]Imcw Xncp-Øn- hm-bn-t°-≠-Xm-Wv.

ta¬ \º¿ ]cky {]Imcw ]tc-Xs‚ Ah-Im-in-I-fn¬ {Ia \º¿ 2 aRvPp Znhm-I-c≥, ]n.

aIƒ F∂p-≈Xv aRvPp Znhm-I¿, ]n. aIƒ F∂v Xncp-Øn- {]kn-≤o-I-cn-°p-∂p.
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