ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
പാതിരിാട് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
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സീകർാവ്
മരർ നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
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േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
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ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
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െകാടാ റി നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
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േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
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േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
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െപംനി നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
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ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
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ളിയൻേചരി നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
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അവയൽ നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
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ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
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ളിയൻേചരി ഈ് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
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ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
കളിൽ കടവ് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
വിൂർ നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
പാവയൽ നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
പലായനി േനാർ് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
ല് ് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
െപവർ നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
പലായനി െസൻൽ നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
പലായനി സൗ് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
െപവർ െസൻൽ നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
കാ ് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
അവയൽ നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
അേണല നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
ാി നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
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തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
െതി് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
കാംവം നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
ഴിമീൽ നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
മരർ നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
അേണല-വാട് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
കണയൻേകാട് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
വര് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
വാട് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
മണൽ നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
േകാമകര നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
േകാതമംഗലം നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
നേടലി നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
െകാരയാട് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
ചാലിൽപറ നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
െചറിയമാട് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
വികി നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
െകായിലാിസൗ് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
താെഴാടി നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
െകായിലാി ടൗൺ നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
െകായിലാി

ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
കാികി നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
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ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
സിവിൽേഷൻ നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
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കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
ഊരാം് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
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േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
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േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
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കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
െകാം െവ് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:
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ഫാറം 3
[ചം 8 കാക]
കര േവാർ പിക സിീകരി േകാ േനാീസ്
സീകർാവ്
കണിയാം് നിേയാജക മലിെല സതിദായകർ
1994-െല േകരള നിസിാലിി (സതിദായകെട രജിസ് േഷൻ ) ചൾ അസരി്
േവാർ പിക താറാിയിം ആയതിെ ഒ പകർ് പരിേശാധനായി ഓഫീസ്
സമയ് എെ ഓഫീസിം, താ് ഓഫീസിം, വിേജ് ഓഫീസിം, െവബ് ൈസിം
ലഭമാെണ് ഇതിനാൽ അറിയി .
േവാർപിക താറാലിെ േയാഗതാ തീതി 01-01-2015 ആണ്
േമൽ പരാമർശി േയാഗതാ തീയതിെട അടിാനിൽ പികയിൽ േപര് േചർതി
ഏെതിം അവകാശവാദേമാ, േപര് ഉൾെതിേനാ ഉൾെിയതിേനാ എെിം
ആേപേമാ ഉൾറിി ഏെതിം വിശദാംശൾ് ഏെതിം ആേപേമാ
ഉൾറിിെല വിശദാംശിെ ാന മാി അേപേയാ ഉെിൽ, അത് 4,5,6,7
എീ ഫാറളിൽ ഉചിതമായതിൽ 10-06-2015 ന് േശഷം സമർിേതാണ് .
അരി ഓേരാ അവകാശവാദം ഉൾറിിെല വിശദാംശിെമതിെര
ആേപം ഉൾറിിെല ാനമാിന് േവി അേപം ഓൺ ൈലനിെട
സമർിേതാണ് .
ഫാറം 5- അേപ േനരിോ തപാൽ േഖനേയാ സമർിേതാണ് .
ലം: െകായിലാി
തീതി:

തിരെ് രജിസ് േഷൻ ആഫീസർ
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