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NOTICE

 
നമര:സി6-14167/2021 09-11-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ചവറ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ൈഷലജ. എസ സനിധാനം വീടിൽ

ചവറ മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചവറ വിേലജില   പേരതയെട മകള സജ, നമ്ാടികൽ െതകതിൽചവറ, േബാധിപിച അേപക

ചവറ വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം

പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-06-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട മാതാവ ജീവിചിരിപണ്. അവിവാഹിതനായ മകൻ

സരജ,പിതാവ എനിവർ 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:സി6-14181/2021 06-12-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  രാേജശ്രിഅമാൾ. ജി  പന

ർ േമേകമഠംപട: േനാർത്  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതയെട മകള നാഗലകി. ആർ, പനർ േമേകമഠം

പട: േനാർത് , േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-08-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ,

മാതാപിതാകൾ എനിവർ 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:സി6-14188/2021 01-12-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ലകികടി  മഞാടികടവിൽ

അരിനൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സജ മകള 36

2 രാജൻ ഭരതാവ 62

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നാഗലകി. ആർ മകള 35
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സർടിഫികറിനായി   േതവലകര വിേലജില   പേരതയെട മകള രജനി, കനവിള വീടമടറഓടാനാവടം  വിേലജ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-09-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ മാതാപിതാകൾ എനിവർ

ജീവിചിരിപിലാതതാണ 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:സി6-14193/2021 09-12-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  എൻ. രാജ ൈകപളിതറേകാ

ലം മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പനമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് പീത. ആർ, ൈകപളിതറേകാലം മറിയിൽ, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ 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. 

 
നമര:സി6-14207/2021 08-12-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   ആലപാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മതകഷൻ കയാലത് വീടിൽ

െചറിയഴീകൽ തറയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ആലപാട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ൈഷലജ, കയാലത് വീടിൽെചറിയഴീകൽ തറയിൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-03-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ 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 രജനി. എസ മകള 48

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പീത. ആർ ഭാര് 43

2 അഭിജിത്. ആർ മകന 15

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ൈഷലജ ഭാര് 63
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നമര:സി6-14219/2021 08-12-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പനമന വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േസാമരാജൻ മാടമളിതറയി

ൽ നനനംേകാലം മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പനമന വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് നളിനാകി, മാടമളിതറയിൽ നനനം

േകാലം മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   പനമന വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-01-2018 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ മാതാപിതാകൾ

ജീവിചിരിപില.പേരതന സനാനങൾ ഇലാതതാണ 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:സി6-14397/2021 14-12-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കലേശഖരപരം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാരൻ നായർ. െക

വിജയഭവനംേകാടയപറം മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കലേശഖരപരം വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഗീതാകമാരി, വിജയഭവനം

േകാടയപറം മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   കലേശഖരപരം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   19-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ 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:സി6-14349/2021 09-12-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   േതവലകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അബൽ ഷകർ. എ

വയലവീടിൽപാലയൽ മറിയിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   േതവലകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബഷീറാബീവി, വയലവീടിൽപാലയൽ

2 ഷിന. എം മകന 39

3 ഷിനിൽ. എം മകന 37

4 വിനീഷ. എം മകന 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 നളിനാകി ഭാര് 63

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഗീതാകമാരി ഭാര് 58

2 വിേജഷ. വി. വി മകന 35

3 വിേവക. വി. വി മകന 31
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മറിയിൽ , േബാധിപിച അേപക   േതവലകര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   13-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ 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:സി6-14426/2021 10-12-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   വടകംതല വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയൻ. ബി  മീനെത

കിഴകതിൽെകാലക മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   വടകംതല വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് രമാേദവി, മീനെത കിഴകതിൽെകാലക

മറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   വടകംതല വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം

മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   10-10-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ പിതാവ 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:സി6-14584/2021 13-12-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   കരനാഗപളി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സഹറാബീവി

മണാേശരിതറയിൽനമരവികാലമറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   കരനാഗപളി വിേലജില   പേരതയെട മകന സലീം, മണാേശരിതറയിൽ

നമരവികാലമറിയിൽ, േബാധിപിച അേപക   കരനാഗപളി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   04-07-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവ,

മാതാപിതാകൾ എനിവർ 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 ബഷീറാബീവി ഭാര് 57

2 മഹമദ ഷാഫി. എ മകന 30

3 ഫാതിമ ഷകർ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 െചലമ മാതാവ 84

2 രമാേദവി. ആർ ഭാര് 49

3 അനനകഷൻ. വി മകന 18

4 അഭിരാമി. ആർ. വിജയൻ മകള 22
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നമര:സി6-14483/2021 04-12-2021
 
 കരനാഗപളി താലകില   പാവമ വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഓമനകടൻ കളയാേടത് വീടിൽ

മണപളിെതക് മറിയിൽ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധം ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   പാവമ വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സരസമ, കളയാേടത് വീടിൽമണപളിെതക് മറിയിൽ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   24-10-2017 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതനെറ 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 സലീന മകള 48

2 സലീം മകന 47

3 സാജിദ മകള 38

4 സബീന മകള 36

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സരസമ ഭാര് 58

2 മഞ മകള 34

3 ചിഞ മകള 30
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സി6-8265/2021                        തീയ്യതി 16.12.2021                                          

തിരുത്തൽ പരസയം 

2021 നവംബർ  മാസം 9-mw തീയതിയിലല 44 –mw നമ്പർ ഗസറ്റിൽ കമ്മീഷണറററ്്റ 
ഓഫ് ലാന്റ ്റവനു വിഭാഗത്തിൽ പാർട്്ട III റപജ് നമ്പർ 10989 ൽ  പ്രസിദ്ധലെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
പരസയത്തിൽ  അവകാശികളിൽ ക്രമ നം 6 ലല  “ ബിന്ദു,  മകൻ “  എന്നത് “ ബിനു , മകൻ“    
പരസയം  തിരുത്തി വായിറേണ്ടതാണ്. 

                                                                                                        (ഒെ്/-) 

                തഹസിൽദാർ 
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ത഻രഽത്തൽ പരസയം 

നമ്പർ സ഻6-11908/2021               2021 ഡ഻സംബർ 15 

2021 നവംബർ മഺസം 9-mw ത഼യത഻യ഻ലല 44-mw നമ്പർ ഗസറ്റ഻ൽ 
കമ്മ഼ഷണറററ്റ് ഓഫ് emâv റവനയഽ  വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ പഺർട്ട് 3 റപജ് 
നമ്പർ 10984ൽ പ്പസ഻ദ്ധലെടഽത്ത഻യ഻ട്ടുള്ള പരസയത്ത഻ൽ “ പറരതയഽലട 
അവകഺശ഻യഺയ഻ പ്കമ നമ്പർ 3 ലല ലക്ഷ്മ഻ക്കഽട്ട഻ അമ്മ, മഺതഺവ്, 
വയസ്സ് 87“ എന്ന റപര് ഒഴ഻വഺക്ക഻ പരസയം ത഻രഽത്ത഻ 
വഺയ഻റക്കണ്ടതഺണ്. 

                                           (ഒെ്) 

                                        തഹസ഻ൽദഺർ 

തഺലാക്ക് ഓഫ഼സ് 

കരഽനഺഗെള്ള഻ 
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തിരുത്തൽ പരസയം 

നമ്പൿ സി6-11454/2021                                                                         2021 ഡിസംബൿ 6 

2021 നവംബൿ മാസം 02-mw തീയതിയിലല 43-mw നമ്പൿ ഗസറ്റിൽ കമ്മീഷണറററ്്റ 
ഓഫ് emâv റവനു വിഭാഗത്തിൽ പാൿട്്ട 3 റപജ് നമ്പൿ 7774 ൽ പ്രസിദ്ധലെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
പരസയത്തിൽ പറരതലെ നിയമാനുസൃത അവകാശിയായി റരഖലെടുത്തിയിട്ടുള്ള 03-mw 
കക്ഷിയുലെ റപര ് “ വിനീത്. എ,  മകൻ“ വിനീത. എ, മകൾ “ എന്്ന തിരുത്തി 
വായിറേണ്ടതാണ.്  

താലൂേ് ഓഫീസ്                            (ഒെ് ) 

കരുനാഗെള്ളി                                       തഹസിൽദാൿ 
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തിരുത്തൽ പരസയം 

നമ്പർ സി6-8543/2021                                                                         2021 ഡിസംബർ 17 

2021 നവംബർ മാസം 09-mw തീയതിയിലല 44-mw നമ്പർ ഗസറ്റിൽ കമ്മീഷണറററ്്റ 
ഓഫ് emâv റവനു വിഭാഗത്തിൽ പാർട്്ട 3 റപജ് നമ്പർ 11012 ൽ പ്രസിദ്ധലെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
പരസയത്തിൽ പറരതയുലെ നിയമാനുസൃത അവകാശിയായി റരഖലെടുത്തിയിട്ടുള്ള    

ക്രമനം.1ലല “ കുഞ്ഞമ്മ റജാൺ,  മാതാവ്, വയസ്സ ്86“ എന്ന റപര ് ഒഴിവാക്കി പരസയം  
തിരുത്തി വായിറക്കണ്ടതാണ.്  

താലൂക്ക് ഓഫീസ്                            (ഒെ് ) 

കരുനാഗെള്ളി                                       തഹസിൽദാർ 

  

 

18336 KERALA GAZETTE Part III
____________________________________________________________________________________________________________________________

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


		2021-12-28T15:57:11+0530
	Salim A




