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Pathanamthitta District

 
Kozhencherry Taluk

 
NOTICE

 
നമര:A5-1303/2022 10-02-2022
 
  േകാഴേഞരി താലകില   മലപഴേശരി  വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഈേശാ എബഹാം മാവ

നിൽകനതിൽ വീട, കഴികാല മലപഴേശരി എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   മലപഴേശരി വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സസമ ഈേശാ, മാവ നിൽകനതിൽ

വീട, കഴികാല മലപഴേശരി, േബാധിപിച അേപക   മലപഴേശരി വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   27-09-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:A5-1348/2022 10-02-2022
 
 േകാഴേഞരി താലകില   പതനംതിട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  T. T.േതാമസ െതങം കടതി

ൽ  വീട,  കമഴ,  പതനംതിട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനംതിട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ഏലിയാമ സി.റി, െതങം കടതിൽ വീട,

കമഴ, പതനംതിട, േബാധിപിച അേപക   പതനംതിട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:A5-1155/2022 10-02-2022
 

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സസമ ഈേശാ ഭാര് 64

2 എബഹാം ഈേശാ മകന 37

3 ൈഷനി ഈേശാ മകള 34

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഏലിയാമ സി.റി ഭാര് 74

2 ലീത മകള 47

3 ബിേജായ െതങിൽ േതാമസ മകന 43

4 ബിേനായ സാമവൽ േതാമസ മകന 42
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 േകാഴേഞരി താലകില   ഇലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ബാഹേലയൻ വി.െക കിരൺ നിവാസ

, പരിയാരം, ഇലനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്   വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇലനര വിേലജില   പേരതനെറ മകന കിരൺ ബാഹേലയൻ, കിരൺ നിവാസ, പരിയാരം, ഇലനർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   01-02-2014 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:A5-1129/2022 10-02-2022
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ഓമൂര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമരി േതാമസ കാപിൽ വീട, ൈപവ

ളി ഭാഗം ഓമൂർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഓമൂര വിേലജില   പേരതയെട ഭരതാവ V. K.െചറിയാൻ, കാപിൽ വീട, ൈപവളി ഭാഗം ഓമല

്ലർ, േബാധിപിച അേപക   ഓമൂര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന റിേപാരടം മ

രണ  സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില  ടിയാന    09-10-2021  -ല  മരണെപടതായം  പേരതയെട  നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   ഇല  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. 

 
No: A5-1347/2022 03-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Balachandran nair Manimala puthen veedu, pathanamthitta

, Pathanamthitta Village, Kozhencherry Taluk of Pathanamthitta District has filed an application  of a legal heirship certificate

to produce before Various in respect of the legal  heirs of late Aneesh kumar B Manimala puthen veedu, pathanamthitta

who expired on 15-11-2021 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 Aneesh kumar B. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to

the applicant . Nil 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 , Kozhencherry within 30 days from the date of publication of this notice in the Kerala

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സഷമ ബാഹേലയൻ ഭാര് 55

2 കിരൺ ബാഹേലയൻ മകന 32

3 നീത ബാഹേലയൻ മകള 27

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 വി.െക.െചറിയാൻ ഭരതാവ 93

2 ഷാജി.െക.െചറിയാൻ മകന 63

3 െജഫി. െക.െചറിയാൻ മകന 61

4 ബിജി.െക.െചറിയാൻ മകന 55

15th February 2022Revenue Department5551
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Government Gazette. Belated applications and those sent by post will not be considered. 

 
SCHEDULE

 
നമര:A5-1274/2022 10-02-2022
 
 േകാഴേഞരി താലകില   പതനംതിട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േതാമസ േജാൺ ഇളംപളി

ൽ ഹൗസ, നനവകാട,  പതനംതിട എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനംതിട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് സാലി േതാമസ, ഇളംപളിൽ ഹൗസ,

നനവകാട, പതനംതിട, േബാധിപിച അേപക   പതനംതിട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   25-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:A5-1377/2022 10-02-2022
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ഇലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക എൽ മതായി കടിയമിൽ വീട,

വാര്ാപരം, ഇലനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇലനര വിേലജില   പേരതനെറ മകള ബറ്സി മാതയ,  കടിയമിൽ വീട,  വാര്ാപരം,  ഇലനർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   17-11-2021 ലം ഭാര് അമിണി മാതയ 23-12-2020 ലം മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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. 

 
No: A5-868/2022 10-02-2022
 
 Notice is hereby given to all to whom it may be concern that Ashish Ipe Koshy Malayil kottenkulathu house punnakkadu

p.o mallappuzhassery, Mallapuzhassery Village, Kozhencherry Taluk of Pathanamthitta District has filed an application  of a

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

1 Santha kumari Mother 55

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 സാലി േതാമസ ഭാര് 55

2 നിധിൻ േതാമസ മകന 31

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ബറ്സി മാതയ മകള 36
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legal heirship certificate to produce before Various in respect of the legal  heirs of late K P Koshy Malayil kottenkulathu

house punnakkadu p.o mallappuzhassery who expired on 08-01-2021 and his wife cicily Koshy who expired on 07/04/2014

that it has been reported to this office that the persons named in the scheduled below are the legal heirs of the said late K

P Koshy. that it is proposed to issue a legal heirship certificate according to this to the applicant . Nil 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 ,

Kozhencherry 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:A5-1356/2022 10-02-2022
 
 േകാഴേഞരി താലകില   നാരങാനം വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  ഉഷ മരളീധരൻ കഴിപതാലിൽ വീട

, കടമനിട, നാരങാനം എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   നാരങാനം വിേലജില   പേരതയെട മകള ശീേലഖ മരളീധരൻ, കഴിപതാലിൽ വീട,  കടമനിട,

നാരങാനം, േബാധിപിച അേപക   നാരങാനം വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി വന

റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട നിയമനസത

അവകാശികളായി  താെഴ  പറയനവര  മാതേമയളെവനം   അറിവായിരികന.   ഇല  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:A5-1272/2022 10-02-2022
 
 േകാഴേഞരി താലകില   പതനംതിട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  െക.െജ.ൈമകിൾ കനിപറമിൽ

വീട,  െകാടനറ,  പതനംതിട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനംതിട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് അനമ ൈമകിൾ, കനിപറമിൽ വീട,

െകാടനറ, പതനംതിട, േബാധിപിച അേപക   പതനംതിട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-12-2021 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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 Ashy Philip Koshy Son 45

2 Ashish Ipe Koshy Son 42

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ശീേലഖ മരളീധരൻ മകള 33

2 ശീലത മരളീധരൻ മകള 31
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നമര:A5-1223/2022 10-02-2022
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ഇലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  േമാഹനൻ.പി പാനേവലിൽ ഹരിജ

ൻ േകാളനി, ഇലനർ എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി   ഇലനര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് ബീന േമാഹൻ, പാനേവലിൽ ഹരിജൻ േകാളനി, ഇലനർ,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   06-05-2020 -ല മരണെപടതായം പേരതനെറ നിയമനസത അവകാശികളായി

താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:A5-1273/2022 10-02-2022
 
  േകാഴേഞരി താലകില   പതനംതിട വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  N. K. ഭാസരൻ കാരകാട്

േമകംമറി,  കമഴ,  പതനംതിട  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി   പതനംതിട വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര് A.N. വിജയലകി, കാരകാട് േമകംമറി,

കമഴ, പതനംതിട, േബാധിപിച അേപക   പതനംതിട വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ നടതി

വന റിേപാരടം  മരണ സർടിഫികറം  പരിേശാധിചതില ടിയാന   02-12-2021  -ല മരണെപടതായം  പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:A5-1132/2022 10-02-2022

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 അനമ ൈമകിൾ ഭാര് 67

2 ആൽബിൻ െക ൈമകിൾ മകന 42

3 േജാബിൻ െക ൈമകിൾ മകന 39

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 തങമണി െക മാതാവ 70

2 ബീന േമാഹൻ ഭാര് 41

3 ആദിത് േമാഹൻ മകള 14

4 ആദിനിത് േമാഹൻ മകള 7

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 A.N. വിജയലകി ഭാര് 74

2 ബിന.െക.ബി മകള 50

3 വിദ് െക.ബി മകള 45
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 േകാഴേഞരി താലകില   െചനീരകര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  സജ േജാൺ െപനിേയൽ പരം

, തമമൺ, െചനീർകര എനയാളെട  അവകാശികൾക്  വിവിധ ആവശ്തിന  ഹാജരകനതിനായി   അനനരാവകാശ

സർടിഫികറിനായി    െചനീരകര വിേലജില   പേരതനെറ ഭാര്  സിന, െപനിേയൽ പരം,  തമമൺ, െചനീർകര,

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

സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   12-11-2021  -  നം 16-11-2021നം ഇടയിലായി  മരണെപടതായം പേരതനെറ

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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:A5-1133/2022 10-02-2022
 
 േകാഴേഞരി താലകില   ഇലനര വിേലജില  താമസിചവരെവ അനരിചേപായ  കമലാകി എം വലിയകാലായിൽ

അടിമറിയിൽ,  പരിയാരം  ഇലനർ  എനയാളെട   അവകാശികൾക്   വിവിധ  ആവശ്തിന   ഹാജരകനതിനായി

അനനരാവകാശ സർടിഫികറിനായി    ഇലനര വിേലജില   പേരതയെട മകള ഭാനമതി വി.െക, വലിയകാലായിൽ

അടിമറിയിൽ, പരിയാരം ഇലനർ, േബാധിപിച അേപക   ഇലനര വിേലജ ഓഫീസര   മഖാനിരം   അവകാശ വിചാരണ

നടതി വന റിേപാരടം മരണ സർടിഫികറം പരിേശാധിചതില ടിയാന   29-01-1999 -ല മരണെപടതായം പേരതയെട

നിയമനസത അവകാശികളായി താെഴ പറയനവര മാതേമയളെവനം  അറിവായിരികന.  ഇല 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 സിന ഭാര് 43

2 സിബിൻ സജ മകന 19

3 ആൽബിൻ സജ മകന 13

കമ നമര േപര പേരതന /പേരതയമായള ബനം വയസ

1 ഭാനമതി വി.െക മകള 70

2 ഇനിര വിജയൻ മകള 68

3 അനിൽകമാർ വി.െക മകന 67

4 ബാഹേലയൻ വി.െക (പേരതൻ) മകന -

5 സഷമ ബാഹേലയൻ ( പേരതനായ ബാഹേലയൻ വി.െക യെട
ഭാര്)

മകെന ഭാര് 54

6 കിരൺ ബാഹേലയൻ (പേരതനായ ബാഹേലയൻ വി.െക യെട
മകൻ)

പൗതൻ 32

7 നീത ബാഹേലയൻ (പേരതനായ ബാഹേലയൻ വി.െക യെട
മകൾ )

പൗതി 27

15th February 2022Revenue Department5555
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