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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 4 8207 / 21 30-12-2021
 
 കടനാട താലകില   െവളിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  നിർമല സി  വനാവനം ,കിടങറ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളിയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകന ശീഹരി എ ആർ , വനാവനം ,കിടങറ , േബാധിപിച അേപക   െവളിയനാട

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    06-03-2020  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര

മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം 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:സി 4  8197 / 21 30-12-2021
 
 കടനാട താലകില   തലവടി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഭാർഗവി  മാധവൻ  െകാചപറമിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തലവടി വിേലജില   പേരതയെട മകന ഷാജിേമാൻ , െകാചപറമിൽ തലവടി , േബാധിപിച അേപക   തലവടി വിേലജ

ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   23-

02-2020  -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം 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 എം ആർ ശീനിവാസൻ മകന 47

2 ശീകാനൻ  ആർ മകന 43

3 ശീഹരി  എ ആർ മകന 43

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജലജാമണി മകള 68

2 ഇനിര മകള 64

3 ഷാജിേമാൻ മകന 58

4 ഷീല മകള 54

5 ഗീത മകള 52

6 കമാരി (മരണെപട മകൻ േമാഹനെന ഭാര്) മകെന ഭാര് 60

7 അനിജിത്  േമാഹൻ (മരണെപട മകൻ േമാഹനെന മകൻ ) പൗതൻ 27
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നമര:സി4-5070/2021 28-12-2021
 
 കടനാട താലകില   െവളിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  മരളീധരന നായര അറയല, കമരങരി

,  െവളിയനാട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   െവളിയനാട വിേലജില   പേരതനെറ മകന വിനയചനന നായര, അറയല, കമരങരി, െവളിയനാട,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   03-01-2007 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  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:സി4-8084/2021 04-01-2022
 
 കടനാട താലകില   ചമകളം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  അനമ േജാസഫ.െക പളിേവലില

,  പനകനം  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ചമകളം വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ പി.െക.േതാമസ, പളിേവലില, പനകനം, േബാധിപിച

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

പരിേശാധിചതില ടിയാന   22-08-2019  -ല മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത അവകാശികളായി  താെഴ

പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  മാതാപിതാകള ജീവിചിരിപില.  പേരത സനാനരഹിതയായിരന

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:C4 7830/21 21-12-2021
 
 കടനാട താലകില   ൈകനകരി(െസൗത്) വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക െജ െചറിയാൻ  മിനിഭവ

ൻ പതൻവീടിൽ  എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈകനകരി(െസൗത്) വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് േമാളി െചറിയാൻ , മിനിഭവൻ  പതൻവീടിൽ ,

േബാധിപിച അേപക   ൈകനകരി(െസൗത്)  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   16-12-2016 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില 

അതനസരിച് അവകാശ സർടിഫികററ നലകനതില ആരെകങിലം ആേകപമളപകം ആയത  ഈ പരസ്ം േകരള

8 അഭിജിത് േമാഹൻ (മരണെപട മകൻ േമാഹനെന മകൻ) പൗതൻ 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വനജകമാരി ഭാര് 61

2 വിനയചനന നായര മകന 35

3 വിനീത.എം. നായര മകള 30

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 പി.െക.േതാമസ ഭരതാവ 88
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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 േമാളി െചറിയാൻ ഭാര് 71

2 മിനി രാംദാസ മകള 47

3 േമാൻസി പി െചറിയാൻ മകന 46

4 േമാടി പതൻവീടിൽ െചറിയാൻ മകള 44
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 4 7872 / 21 07-01-2022
 
 കടനാട താലകില   എടത് വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ആനണി സി  െനലികനത്  എനയാളെട

 അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   എടത് വിേലജില

 പേരതനെറ ഭാര് അമിളി േജാസഫ , െനലികനത് ,പാണങരി , േബാധിപിച അേപക   എടത് വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   30-07-2021 -ല

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന മാതാപിതാകൾ ജീവിചിരിപില പേരതൻ സനാനരഹിതനായിരന  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:C4 8059/21 03-01-2022
 
  കടനാട താലകില   തകഴി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക കഷൻകടി   കളപരകൽ തകഴി

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തകഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കഷകമാരി , കളപരകൽ  തകഴി , േബാധിപിച അേപക   തകഴി വിേലജ ഓഫീസര

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

മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.

പേരതെന 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:സി 4  8124 / 21 07-01-2022
 
 കടനാട താലകില   ൈകനകരി(െസൗത്) വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  തങമ േജാസഫ  കാകനാട

 േചനങരി   എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ   ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി    അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ൈകനകരി(െസൗത്) വിേലജില   പേരതയെട മകന സിജ േജാസഫ , കാകനാട  േചനങരി ,

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അമിളി േജാസഫ ഭാര് 37

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷകമാരി ഭാര് 67

2 ബിന െക മകന 45

3 രശി മകള 37
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േബാധിപിച അേപക   ൈകനകരി(െസൗത്)  വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം    അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   11-05-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം

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. 

 
നമര:C4 7886/21 20-01-2022
 
 കടനാട താലകില   തകഴി വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  വിജയകമാർ സി  െകാചപെതൻപരകൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തകഴി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് കാഞന , െകാചപെതൻപരകൽ , േബാധിപിച അേപക   തകഴി വിേലജ ഓഫീസര

 മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   28-02-2018 -

ല  മരണെപടതായം  പേരതനെറ  നിയമനസത  അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം

അറിവായിരികന.  പേരതെന 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:C4 7854/21 20-01-2022
 
  കടനാട  താലകില   തകഴി  വിേലജില   താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  പസനകമാരി   െകാചകളീകൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തകഴി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ കഷപിള , െകാചകളീകൽ , േബാധിപിച അേപക   തകഴി വിേലജ ഓഫീസര

മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   21-10-2021 -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. 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സിബി െക േജാസഫ മകന 53

2 സിസി െക േജാസഫ മകള 50

3 സിനി െക േജാസഫ മകെന ഭാര് 48

4 സിജ േജാസഫ മകന 44

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കാഞന ഭാര് 55

2 വിജിത മകള 32

3 വിനയകമാർ മകന 29
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കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 കഷപിള ഭരതാവ 73

2 സതീഷകമാർ മകന 41

3 സരിതേമാൾ മകള 38
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Alappuzha District

 
Kuttanad Taluk

 
NOTICE

 
നമര:സി 4  111/ 21 20-01-2022
 
  കടനാട  താലകില   തലവടി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സന െക ഐ  െകാടംതറയിൽ

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

തലവടി വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ േതാമസ െക െജ , െകാടംതറയിൽ ,തലവടി , േബാധിപിച അേപക   തലവടി

വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില

ടിയാന    03-11-2021  -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:സി 4  8470 / 21 20-01-2022
 
 കടനാട താലകില   െവളിയനാട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ശാനകമാരി അമ  ശീവിലാസം

എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ  ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി

െവളിയനാട വിേലജില   പേരതയെട മകള ജലജ വിജയകമാർ ,രാേജശ്രി  െക എസ ,  ശീവിലാസം ,െവളിയനാട ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   18-11-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  പേരതയെട ഭർതാവം മാതാപിതാകളം 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 േതാമസ െക െജ ഭരതാവ 52

2 േറാബിൻ േതാമസ മകന 24

3 െകസിയ എലിസബത്  േതാമസ മകള 21

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ജലജ വിജയകമാർ മകള 60

2 രാേജശ്രി െക എസ മകള 55
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Kuttanadu Taluk
]ckyw

\º¿ kn4˛3260/2021. 2021 \hw-_¿ 5.

Nß-\m-t»cn Xmeq-°n¬ amS-∏≈n hnt√-Pn¬ hmS-∏-dºn¬ ho´n¬ eqt°mkv Pbnwkv hnhn[
Bh-iy-ßƒ°mbn Ah-Im-i k¿´n^n-°-‰v Bh-iy-s∏´v ka¿∏n® At]-£-bn≥ta¬ Imhmew
hnt√Pm^o-k¿ apJm¥ncw At\z-jWw \S-Øn-b-Xn¬ Xmsg ]d-bp∂ hkvXp-X-Iƒ t_m[y-s∏-´n-´p-≈-Xm-Wv.
At]-£-Is‚ ]nXm-hmb Hutk- v̂ Nmt°m 28-˛5-˛1964˛mw Xob-Xn-bn¬ ac-W-s∏-´n-´p-≈-Xm-Wv. ]tc-Xs‚
]Xn-s\m∂v a°-fn¬ (1) tPmkv sPbnwkv, (2) Gen-bmΩ ]p∂qkv F∂ Gen-bmΩ Pbnwkv,
(3) kvIdn-bm -P-bnw-kv, (4) ]o‰¿ sPbnwkv,  (5) t]mƒ sPbnwkv, (6) {_nPnØ tPmkv  F∂n-hcpw
]tc-Xs‚ `mcy-bmb A∂Ω Nmt°mbpw ac-W-s∏-´n-´p-≈-Xm-Wv. IqSmsX ac-W-s∏´ tPmkv sPbnw-kns‚
`mcy tacn -°p´n,  ac -W-s∏´ aIƒ Gen-bmΩ ]p∂qkns‚ `¿Ømhv ]p∂qkv, ac -W-s∏´
kvIdnb sPbnw-kns‚ `mcy tdmkv kvIdnb sPbnwkv, ac-W-s∏´ aIƒ {_nPnØm tPmkns‚ `¿Ømhv
]n. sP. tPmk^v F∂n-hcpw ac-W-a-S-™n-´p -≈-Xm-Wv. ]tc-X-\mb Hutk^v Nmt°m-bpsS
Pohn-®n-cn-°p∂ A\-¥-cm-h-Im-in-Iƒ Xmsg ]d-bp-∂-h-cm-Wv.

{Ia t]cv ]tc-X\pam-bp≈ _‘w hbkv
\º¿
(1) (2) (3) (4)

1 eoemΩ sPbnwkv aIƒ 80

2 eqt°mkv sPbnwkv aI≥ 76

3 AΩnWnbΩ sPbnwkv aIƒ 73

4 Pqen sPbnwkv ,, 70

5 tPm¨ sPbnwkv aI≥ 65

6 A∂Ω tPmkv ac-W-s∏´ aI≥
tPmkv sPbnw-kns‚ aIƒ 63

7 sPbnwkv tPmk^v ,, aI≥ 61

8 F¬k-_Øv Ipcym-t°mkv ,, aIƒ 59

9 ssj\n sPbnwkv ,, ,, 56

10 tamfn tPmkp-Ip™v ac-W-s∏´ aIƒ
Gen-bmΩ s]m∂q-kns‚ aIƒ 65

11 tPmfn tPmk^v ,, ,, 63

12 tacn ]p∂qkv ,, ,, 62

13 ‰n‰n ]p∂qkv ,, ,, 60

14 tkmfn s_∂n ,, ,, 57

15 hn≥kn ]p∂qkv ,, aI≥ 55

16 sPdn sPbnwkv ac-W-s∏´ aI≥
kvIdnbm Pbnw-kns‚ aI≥ 53

17 dmWn eme-∏≥ ,, aIƒ 51

18 do\ sPbnwkv ,, ,, 44

19 tdmkΩ tXmakv ac-W-s∏´ aI≥
]o‰¿ Pbnw-kns‚ `mcy 80

20 sPbnwkv ]o‰¿ ,, aI≥ 50

21 B\n ]o‰¿ ,, aIƒ 48

22 AeIvkv ]o‰¿ ,, aI≥ 46
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23 A≥kp ]o‰¿ ac-W-s∏´ aI≥
]o‰¿ Pbnw-kns‚ aIƒ 43

24 sS n t]mƒ ac-W-s∏´ aI≥
t]mƒ Pbnw-kns‚ `mcy 70

25 F_n≥ t]mƒ ,, aI≥ 50

26 _n]n≥ t]mƒ ,, aIƒ 48

27 kn_n≥ t]mƒ ,, aI≥ 46

28 kp\nX tPmkv ac-W-s∏´ aIƒ
{_nPnØ sPbnw-kns‚ aIƒ 55

29 kp\n¬ tPmkv ,, aI≥ 52

apI-fn¬ ]cm-a¿in-®-h¿ am{X-amWv ]tc-Xs‚ \nb-am-\p-krX Ah-Im-in-Iƒ F∂v ImWn®v
Ah-Im-i-k¿´n-^n-°‰v \¬Ip-∂-Xn¬ B¿s°-¶nepw Bt£-]-ap≈]£w BbXv Cu ]ckyw
tIcf Kk-‰n¬ {]kn-≤-s∏-SpØn 30 Znh-k-Øn-\Iw Ip´-\mSv Xl-io¬Zm¿ apºmsI tcJm-aqew
ka¿∏n-t°-≠-Xm-Wv. Imem-h[n Ign-t™m X]m¬ am¿§tam e`n°p∂ Bt£-]-ßƒ ]cn-KWn-°p-∂-X-√.

Xmeq-°m-^o-kv, (H∏v)
Ip -́\m-Sv. Xl-io¬Zm¿.

(1) (2) (3) (4)
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