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Kanjirappally Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി2/5764/2021 01-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   ഇടകനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഭിലാഷ S/o സേരനന പിള

ള മണയല വീട, േവങതാനം പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േമാേടാര ആകിഡന് െകയിം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇടകനം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് സനിതേമാള എം.

എസ., മണയല വീട, േവങതാനം പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   ഇടകനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-09-2021 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന പിതാവ

ജീവിചിരിപളളതാണ.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  2 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. 

 
നമര:സി2/4173/2020 01-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   കടികല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക. െക. വാസേദവന S/o േകശവന

 കളതില വീട, താളങല പി. ഒ. കടികല, എനയാളെട  അവകാശികൾക്  േമാേടാര ആകിഡന് െകയിം ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കടികല വിേലജില   പേരതെന മകന ഷിജേമാന വി. െക.,

കളതില വീട, താളങല പി. ഒ. കടികല, േബാധിപിച അേപക   കടികല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-04-2013 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന

മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില. പേരതെന  മകന െക. വി. പദീപ എനയാള 17/03/2007 ല മരണെപടേപായിടളളതാണ.

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 രമണി മാതാവ 61

2 സനിതേമാള എം. എസ. ഭാര് 33

3 അഭിമിത എം. പിളള മകള 08

4 അഭിരാം എം. പിളള മകന 06

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ശാനമ വാസേദവന ഭാര് 79

2 വി. െക. പസാദ മകന 58

3 െക. വി. ൈബജ മകന 51

4 ഷിജേമാന മകന 48
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നമര:സി2/4301/2020 01-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   ചിറകടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. െക. േഗാപാലകഷന നായര

S/o കരണാകരന നായര പറംേചരില വീട, െപാനകനം പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  െപനഷന, ബാങ്

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകടവ വിേലജില   പേരതനെന മകള

സ്ാതി ജി., പറംേചരില വീട, െപാനകനം പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   ചിറകടവ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-08-2020  -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള 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:സി2/1663/2020 01-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   കവപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അഭീഷമാര റി. വി. S/o റി. പി.

വിശ്ംഭരന  െചറവിള  പതനവീട,  കവപളളി  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവപളി വിേലജില   പേരതെന ഭാര് ജയകമാരി സി. ബി.,

െചറവിള പതനവീട, കവപളളി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   കവപളി വിേലജ ഓഫീസര, െവളിയനാട വിേലജ ഓഫീസര

എനിവര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-

08-2017  -ല മരണെപടതായം  പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.   പിതാവ  ജീവിചിരിപളളതാണ.   ൈമനര   താെഴയള    ലിസില   കമ  നമര   2  െന

സംരകണതിലാണ. 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. 

 
നമര:സി2/3593/2020 01-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   എരേമലി െതക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഷാഹല S/o പിരണന

5 അനിതാ പദീപ മകെന ഭാര് 52

6 അകര പദീപ പൗതി 30

7 അഭിജിത് പദീപ പൗതൻ 26

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ആശാ പി. നായര ഭാര് 53

2 സ്ാതി ജി. മകള 27

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 തങമ വിജയന മാതാവ 60

2 ജയകമാരി സി. ബി. ഭാര് 29

3 േദവതീരത എ. മകള 07
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റാവതര, േതകാനത് വീട., േചനപാടി പി. ഒ. എനയാളെട  അവകാശികൾക്  ടഷറി ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    എരേമലിെതക്  വിേലജില   പേരതെന മകന ഷിഹാബ, േതകാനത് വീട.,

േചനപാടി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   എരേമലിെതക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   07-11-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകള 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:സി2/2980/2020 01-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   കവപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ജിക ഡി. േതാമസ S/o േതാമസ

്  േജാണ  ൈപനംമടില  വീട,  പനേചപളളി  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കവപളി വിേലജില   പേരതെന പിതാവ േതാമസ  േജാണ,

ൈപനംമടില വീട, പനേചപളളി പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   കവപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   26-03-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാവ

ജീവിചിരിപളളതാണ. 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. 

 
നമര:സി2/8358/2019 02-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   ഇളംങളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പി. െക. േവണേഗാപാല S/

o  കഷന നായര,   പതനപരയല വീട,  കരാലി  പി.  ഒ.   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ഇളംങളം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് മാരഗരറ് െസലിന

േജാസഫ, പതനപരയല വീട, കരാലി പി.  ഒ. ,  േബാധിപിച അേപക   ഇളംങളം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം

അവകാശ വിചാരണ നടതി  വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-02-2018  -ല

മരണെപടതായം പേരതെന 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 ജമീല ഭാര് 65

2 ഷീബ മകള 47

3 ഷിഹാബ മകന 44

4 മഹമദ ഷിബ മകന 40

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േതാമസ േജാണ പിതാവ 59
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നമര:സി2/9084/2018 04-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   മണിമല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാജന േജാസഫ S/o പി. െജ

.  േജാസഫ  പറയിടതില  വീട,  മണിമല  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണിമല വിേലജില   പേരതെന ഭാര് േമാളകടി േസാജന,

പറയിടതില വീട, മണിമല പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   മണിമല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-08-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതെന

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.    ൈമനര  താെഴയള

ലിസില  കമ നമര  1 െന   സംരകണതിലാണ. അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങില

ം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള ഗവൺെമനറ  ഗസറില പസിദീകരിച് 30 ദിവസതിനളില ഈ

ഓഫീസില   േനരിട്  േരഖാമലം  േബാധിപിച  െകാേളണതം   കാലാവധി  കഴിഞം  തപാല  മാരഗവം  ലഭികന

ആേകപങള സ്ീകരികനതലാതതമാകന. 

 
നമര:സി2/3136/2020 04-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   എരേമലി വടക് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മിനിേമാള െക. ജി. W/o

ഉദയഭാന െക. ആര. കാരാപാകല വീട, രാേജനപസാദ േകാളനി. പി. ഒ.,  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എരേമലി വടക് വിേലജില   പേരതയെട

ഭരതാവ ഉദയഭാന െക. ആര., കാരാപാകല വീട, രാേജനപസാദ േകാളനി. പി. ഒ., അസംബനി, േബാധിപിച അേപക

എരേമലി വടക് വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-09-2019  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.      ൈമനര   താെഴയള   ലിസില  കമ  നമര  1  െന

സംരകണതിലാണ. 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 പേരതനമായള ബനം വയസ

1 മാരഗരറ് െസലിന േജാസഫ ഭാര് 67

2 പിയാ േവാണേഗാപാല മകള 40

3 രപാ േവണേഗാപാല മകള 39

4 സനീപ േവണേഗാല മകന 37

5 ജീവന േവണേഗാപാല മകന 28

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 േമാളികടി ഭാര് 54

2 അലന േറാസ േജാസഫ മകന 25

3 എമി േറാസ േജാസഫ മകള 24

4 െഡയിന േറാസ േജാസഫ മകന 17

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 ഉദയഭാന െക. ആര. ഭരതാവ 56

07th December 2021Revenue Department15537
____________________________________________________________________________________________________________________________

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



 
നമര:സി2/2769/2020 04-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില   മണകയം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പശാന് േബബി േജാണ S/o വി

.  െജ.  േജാണ,  േവലികകത്  വീട,  മണകയം  പി.  ഒ.  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മണകയം വിേലജില   പേരതെന ഭാര് രഞിനി േതാമസ,

േവലികകത് വീട, മണകയം പി. ഒ., േബാധിപിച അേപക   മണകയം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ

വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-04-2020 -ല മരണെപടതായം

പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.     ൈമനര

താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 െന   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. 

 
നമര:സി2/2545/2020 04-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില,   ചിറകടവ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  റി. പി. രാമചനന നായര  S/o

പതനാഭന നായര,  കാകതകിയില വീട,  െചനാകന് പി.  ഒ.,  ചിറകടവ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ

ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   ചിറകടവ വിേലജില   പേരതെന ഭാര് പി.

ആര. ഗീത, കാകതകിയില വീട, െചനാകന് പി. ഒ., ചിറകടവ, േബാധിപിച അേപക   ചിറകടവ വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-02-2020 -ല

മരണെപടതായം പേരതെന നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  ൈമനര  താെഴയള   ലിസില  കമ നമര  1 െന   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. 

 
നമര:സി2/2147/2021 04-12-2021
 
 കാഞിരപളി താലകില,   കാഞിരപളി വിേലജില,  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാജമാള W/o വിശ്നാഥന

,  അനിതാ  നിവാസ,  ആനകലല പി.  ഒ.,  കാഞിരപളളി  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന

ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കാഞിരപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന അനീഷ വി.,

2 സ്രാജ െക. ജി. മകന 16

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 രഞിനി േതാമസ ഭാര് 48

2 േറാഹന േജാണ മകന 21

3 ആന േജാണ മകള 13

കമ നമര േപര പേരതനമായള ബനം വയസ

1 പി. ആര. ഗീത ഭാര് 55

2 അശ്തി െക. ആര. മകള 28

3 ആര്നന െക. ആര. മകള 16
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അനിതാ  നിവാസ,  ആനകലല പി.  ഒ.,  കാഞിരപളളി,  േബാധിപിച  അേപക   കാഞിരപളി  വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-03-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതയെട ഭരതാവ എ. െക. വിശ്നാഥന െചടിയാര 22/02/1999 ല മരണമടഞിടളളതാണ. 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 അനിത വി. മകള 58

2 ജയശീ വി. മകള 55

3 അനീഷ വി. മകന 43

07th December 2021Revenue Department15539
____________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2021


		2021-12-07T16:12:09+0530
	Salim A




