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GOVERNMENT OF KERALA
REVENUE (B) DEPARTMENT
NOTIFICATION
G.O.(P)No.95/2020/RD
S. R. O. No. 846/2020

Dated, Thiruvananthapuram, 23/11/2020

WHEREAS, the Government of Kerala have as per Notification No. G.O (P)No 29/2020/RD dated
20/03/2020, appointed the Special Tahsildar (LA), KINFRA, Kannur to perform the functions of a Collector for
the purpose of land acquisition under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.
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AND WHEREAS, the Government hereby appoint Deputy Collector (LA), Collectorate Kannur as the
Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement to the proposed acquisition.
AND WHEREAS, it appears to the Government that the land specified in the Schedule below is needed
or likely to be needed for public purpose to wit for acquisition of land for setting up of KINFRA Industrial
Park.
NOW, therefore, notice is hereby given to that effect to whomsoever it may concern, in accordance with
the provision of sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.
All persons interested in the said land are accordingly required to lodge before the Special Tahsildar
(LA), KINFRA, Kannur within 15 days from the date of publication of the above notification, or after giving
public notice regarding this whichever is later, a statement in writing of the objections if any, regarding the
updation of land records or title in respect of the land proposed for acquisition. Any objections/statement which
is received after the due date and which does not clearly explain as how the objector is interested in the land is
liable to be summarily rejected.
A summary of the Social Impact Assessment Report is given below, which is available in the official
website https://www.kannur.nic.in

കകേരള സര്കക്കാര് 20.03.2020 തതീയ്യതതിയതിലലെ ജതി.ഒ (അച്ചടതി) നമ്പര് 29/2020/ആര് ഡതി വതിജക്കാപന
പ്രകേക്കാരരം ലസ്പെഷഷ്യല് തഹസതില്ദക്കാര് (എല്. എ) കേതിന്ഫ്ര കേണ്ണൂര് ലന ഭൂമതി ഏലറ്റെടുകലെതില് നഷ്യക്കായമക്കായ നഷ
പരതിഹക്കാരതതിനരം സുതക്കാരഷ്യതയരം പുനരധതിവക്കാസതതിനരം പുനസക്കാപനതതിനമുള്ള അവകേക്കാശ നതിയമരം 2013-ലലെ
വഷ്യവസകേള്കനസരതിച്ചച്ച് ഭൂമതി ലപക്കാനരംവതിലെ നടപടതിക്രമരം പ്രകേക്കാരരം ഏലറ്റെടുക്കുന്നതതിനക്കായതി കേളക്ടറുലട ചുമതലെ
വഹതിക്കുന്നതതിനച്ച് നതികയക്കാഗതികലപ്പെട്ടതതിനക്കാലരം;
ആയതതിന്പ്രകേക്കാരരം ലഡപപ്യൂട്ടതി കേളക്ടര് (എല് എ) കേളക്ടകറേറ്റെച്ച്, കേണ്ണൂര് ലന പുനരധതിവക്കാസതതിനരം
പുനസക്കാപനതതിനമുള്ള കേക്കാരഷ്യ നതിര്വക്കാഹകേനക്കായതി നതികയക്കാഗതികലപ്പെട്ടതതിനക്കാലരം;
തക്കാലഴെ പട്ടതികേയതില് ലകേക്കാടുതതിരതിക്കുന്ന ഭൂമതി ഒരു ലപക്കാതു ആവശഷ്യതതിനച്ച് അതക്കായതച്ച് കേതിന്ഫ്ര വഷ്യവസക്കായ
പക്കാര്കച്ച് സക്കാപതിക്കുന്നതതിനച്ച്
ആവശഷ്യമുലണ്ടെകന്നക്കാ ആവശഷ്യമുണ്ടെക്കാകേക്കാനതിടയുലണ്ടെകന്നക്കാ കകേരള സര്കക്കാരതിനച്ച്
കബക്കാധഷ്യലപ്പെടുന്നതച്ച് ലകേക്കാണരം ;
ആയതുലകേക്കാണ്ടെച്ച് , ഇകപ്പെക്കാള് ഇതച്ച് സരംബനതിച്ചച്ച് ബനലപ്പെട്ടവരുലട അറേതിവതികലെകക്കായതി ഭൂമതി ഏലറ്റെടുകലെതില്
നഷ്യക്കായമക്കായ നഷ പരതിഹക്കാരതതിനരം സുതക്കാരഷ്യതയരം പുനരധതിവക്കാസതതിനരം പുനസക്കാപനതതിനമുള്ള അവകേക്കാശ
നതിയമരം 2013 വകുപ്പെച്ച് 11 ഉപവകുപ്പെച്ച് (1) പ്രകേക്കാരമുള്ള ഒരു അറേതിയതിപ്പെച്ച് ഇകതക്കാലടക്കാപ്പെരം പുറേലപ്പെടുവതിക്കുന.
കമല് പ്രസക്കാവതിച്ച പ്രകേക്കാരരം പട്ടതികേയതില് ലകേക്കാടുതതിരതിക്കുന്ന ഭൂമതിയതില് തക്കാല്പ്പെരഷ്യമുള്ള ഏലതക്കാരക്കാളരം ഈ
വതിജക്കാപനരം പുറേലപ്പെടുവതിച്ച തതീയ്യതതി മുതല് പതതിനഞച്ച് ദതിവസതതിനള്ളതികലെക്കാ അലല്ലെങതില് ഇതച്ച് സരംബനതിച്ച ലപക്കാതു
അറേതിയതിപ്പെച്ച് നല്കേതിയ കശഷരം പതതിനഞ്ചു ദതിവസതതിനള്ളതികലെക്കാ ഏതക്കാകണക്കാ അവസക്കാനരം സരംഭവതിക്കുന്നതച്ച്
അപ്രകേക്കാരമുള്ള സമയപരതിധതിക്കുള്ളതില് ലപക്കാനരം വതിലെലയ്ക്കെടുക്കുന്ന ഭൂമതിയതികന്മേല് ഭൂകരഖയുലട നക്കാളതതീകേരണരം
സരംബനതികച്ചക്കാ പ്രമക്കാണരം സരംബനതികച്ചക്കാ തങ്ങള്ക്കുള്ള ആകക്ഷേപരം എലന്തെങതിലമുലണ്ടെങതില് കരഖക്കാമൂലെമുള്ള
പ്രസക്കാവന സഹതിതരം ലസ്പെഷഷ്യല് തഹസതില്ദക്കാര്(എല്. എ) കേതിന്ഫ്ര, കേണ്ണൂര് മുമ്പക്കാലകേ സമര്പ്പെതികകണ്ടെതക്കാണച്ച്.
നതിശതിത കേക്കാലെപരതിധതിക്കു കശഷരം സമര്പ്പെതിക്കുന്ന പ്രസക്കാവനകേളരം / ആകക്ഷേപങ്ങളരം ആകക്ഷേപകേനച്ച് ഭൂമതിയതികന്മേലള്ള
തക്കാല്പ്പെരഷ്യലമന്തെക്കാലണന്നച്ച്
ആകക്ഷേപതതില്
വഷ്യക്തമക്കായതി
വതിശദതീകേരതികലപ്പെടക്കാത
സക്കാഹചരഷ്യതതിലരം
അതരതതിലള്ള പ്രസക്കാവനകേളരം / ആകക്ഷേപങ്ങളരം ലമക്കാതതതില് നതിരസതികലപ്പെടുന്നതക്കായതിരതിക്കുരം.

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

3

സക്കാമൂഹഷ്യപ്രതഷ്യക്കാഘക്കാത പഠന റേതികപ്പെക്കാര്ട്ടച്ച് ഔകദഷ്യക്കാഗതികേ ലവബച്ച് സസറ്റെക്കായ https://www.kannur.nic.in ല്
ലെഭഷ്യമക്കാണച്ച്. ആയതതിലന്റെ സരംക്ഷേതിപ്ത രൂപരം ഇകതക്കാലടക്കാപ്പെരം കചര്തതിട്ടുണ്ടെച്ച്.
പട്ടതികേ
(ഏകേകദശ വതിസതീര്ണ്ണമക്കാണച്ച് നല്കേതിയതിരതിക്കുന്നതച്ച്)
ജതില്ലെ : കേണ്ണൂര്

വതികല്ലെജച്ച്: പട്ടക്കാന്നൂര്

തക്കാലൂകച്ച് : തലെകശ്ശേരതി

കദശരം: ലകേക്കാകടക്കാളതിപ്രരം

എല്ലെക്കാ വസ്തുകളരം ഗക്കാമപ്രകദശതതില് ഉള്ലപ്പെടുന.

ക്രമ സര്ലവ വതിവരണരം
നമ്പര്
നമ്പര്

1

റേതി.സ കതക്കാട്ടരം,
168
അസതിരപുഞ,
സതിര പുഞ

2

169

കതക്കാട്ടരം,

വതിസതീര്ണ്ണരം
(ലഹക്ടര്)

ഏതച്ച് ലപക്കാതു
ആവശഷ്യതതിനച്ച്
എന്നച്ച്

3.8689 കേതിന്ഫ്ര
വഷ്യവസക്കായ
പക്കാര്കച്ച്
നതിര്മക്കാണതതിനച്ച്

21.2710

അസതിരപുഞ,
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ബക്കാധതികലപ്പെട്ട സകേവശകക്കാരുലട
കുടുരംബങ്ങലള വതിവരങ്ങള്
കുടതിലയക്കാഴെതിപ്പെതികക
ണ്ടെ കേക്കാരണരം
ഈ
പദ്ധതതികച്ച് തക്കാനതികച്ചരതി കുനരം പതിടുക
കവണ്ടെതി
ശശതികുമക്കാര്,
ലകേക്കാകടക്കാളതിപ്രരം
പതി.വതി.
മകനക്കാഹരന്,
കദശതച്ച്
പുല്ലെക്കാകഞക്കാടന്
റേതി.സ 169, 182, അമക്കാള അമ, കചക്കാകടക്കാന്
183
സര്കവ ബക്കാലെകൃഷ്ണന്
നമ്പഷ്യക്കാര്,
നമ്പറുകേളതില്ലപ്പെട്ട പുതതിയവതീട്ടതില് പ്രഭക്കാകേരന്,
12
വതീടുകേള് കുകറ്റെരതി
പത്മനക്കാഭന്,
കുടതിലയക്കാഴെതിപ്പെതികക കകേകളക്കാതച്ച്
വതീട്ടതില്
ണ്ടെതുണ്ടെച്ച്.
ലകേക്കാഴുക്കുകന്നക്കാന് കപ്രമവല്ലെതി
അനതിത
മു.
കപര്,
കേകണ്ടെക്കാതച്ച് പുതതിയപുരയതില്
സതതീശന്,
ബക്കാലെകൃഷ്ണന്,
കേതിരക്കാളതി എരം. ഉഷക്കാറേക്കാണതി,
ലകേ.ലകേ.പതി രഹന, എരം.പതി
രമണതി
മുതല്
കപര്
കേകണ്ടെക്കാതച്ച് പുതതിയവതീട്ടതില്
സജതിതച്ച് & അനതില് കുമക്കാര്,
കുനമല് പ്രസന്ന,
ഈരക്കായതി
വതികജഷച്ച്,
ശതീധരന് നമ്പഷ്യക്കാര്,
ലകേ.ഉഷ, മുതല് കപര്
വടകക കേകണ്ണക്കാതച്ച്
കുഞതിരക്കാമന്
പണ്ടെക്കാതമക്കാട്ടമല്
കസക്കാമന്, കൃഷ്ണ കതക്കാപ്പെതില്

4

സതിര പുഞ
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ലെതീലെ കസക്കാമന്, ചകനക്കാതച്ച്
അമ്പതിളതിയക്കാടന് മുരളതീധരന്,
കേല്ലെരം വതീട്ടതില് രതതീഷച്ച്, കേല്ലെരം
വതീട്ടതില് രക്കാകഗഷച്ച്, കേല്ലെരം
വതീട്ടതില് രമഷ്യ, കകേകളക്കാതച്ച്
ലകേക്കാഴുക്കുകന്നക്കാന്
കവലെക്കായുന്, കേടക്കാകങ്ങക്കാട്ടച്ച്
കൃഷ്ണന്, പതി.വതി കരക്കാഹതിണതി
അമ, പതി.ഇ പവതിത്രന്,
ലകേ.പതി ശക്കാരദക്കാമ മുതല്
കപര്, ചകനക്കാതച്ച്
അമ്പതിളതിയക്കാടന് ഗതീതക്കാ കദവതി,
നരതികകക്കാടന് രക്കാധ,
നരതികകക്കാടന് അകശക്കാകേന്,
പൂവതങണ്ടെതി രക്കാമചനന്,
പടുവതിലെന് ചമ,
കകേകളക്കാതച്ച് കേനതിയതില്
രജുലെ, മഠപ്പുരയ്ക്കെല്
കഗക്കാവതിന്ദന്, രയകരക്കാതച്ച്
ലപനതികച്ചരതി രവതീനന്,
കേകണ്ണക്കാതച്ച് വതീട്ടതില് മകഞരതി
പത്മനക്കാഭന് നമ്പഷ്യക്കാര്,
ലകേ.ലകേ മക്കാധവതി അമ,
പയ്യകക്കാടന് അമക്കാള അമ,
എരം.പതി ലെകതി അമ മു.
കപര്, ചകനക്കാതച്ച് ശക്കാന്തെ,
ചമ്പ്രമുണ്ടെച്ചക്കാലെതില്
കപ്രമകുമക്കാര്, പന്നഷ്യങണ്ടെതി
നക്കാണു മുതല് കപര്,
കുഞക്കാലെതി വതീട്ടതില്
പത്മനക്കാഭന്, ലകേ.ലകേ
ശതിവശങരന്, കകേകളക്കാതച്ച്
ലകേക്കാഴെക്കുകന്നക്കാന് വതികനക്കാദച്ച്
കുമക്കാര്, കുകറ്റെരതി കേല്ലെഷ്യക്കാണതി
അമ, കുന്നതച്ച് മക്കാവതിലെ
പക്കാര്വതതി അമ, ചകനക്കാതച്ച്
ലെകണന്, കചക്കാകടക്കാന്
കേമലെക്കാക്ഷേതി, ചക്കാലെതില്
മുണ്ടെയക്കാടന് ധകനഷച്ച്,
പുന്കമക്കാതച്ച് കഗക്കാവതിന്ദന്
നമ്പഷ്യക്കാര്, ലകേ.പതി ഓമന,
കകേക്കാടന്കചരതി
സുനതില്കുമക്കാര്, അനതില്
പ്രസക്കാദച്ച്, കേരുവക്കാകണ്ടെതി
സുധക്കാകേരന് മുതല് കപര്,

5

കേകണക്കാതച്ച് ജയനക്കാഥന്,
കചകലെക്കാറേ വതീട്ടതില് രക്കാജന്,
കകേക്കാടകഞരതി ശക്കാന്തെ,
കേടക്കാകങ്ങക്കാട്ടച്ച് കരക്കാഹതിണതി,
വടകക കേകണ്ണക്കാതച്ച് നക്കാണതി,
വടകക കേകണ്ണക്കാതച്ച് നളതിനതി
മുതല് കപര്
3

4

5

170

കതക്കാട്ടരം

0.2387

ചകനക്കാതച്ച് അമ്പതിളതിയക്കാടന്
മുരളതീധരന്, ചകനക്കാതച്ച്
അമ്പതിളതിയക്കാടന് തങമണതി,
ചകനക്കാതച്ച് അമ്പതിളതിയക്കാടന്
ഗതീതക്കാകദവതി മുതല് കപര്

171/3,4 അസതിര പുഞ

0.3642

വരവതില്കേക്കാവച്ച് കക്ഷേത്ര
രക്ഷേക്കാധതികേക്കാരതി ലകേ.ടതി
ബക്കാലെകഗക്കാപക്കാലെന് നമ്പഷ്യക്കാര്
മുതല് കപര്

2.8733

കകേകളക്കാതച്ച്
ലകേക്കാഴെക്കുകന്നക്കാന് സതഷ്യഭക്കാമ,
കുനങല് പ്രസന്ന,
കകേകളക്കാതച്ച്
ലകേക്കാഴെക്കുകന്നക്കാന് വതികനക്കാദച്ച്
കുമക്കാര്, കകേകളക്കാതച്ച്
ലകേക്കാഴെക്കുകന്നക്കാന്
ഷതീലെക്കാകദവതി, കകേകളക്കാതച്ച്
ലകേക്കാഴെക്കുകന്നക്കാന് ചനതികേ,
ചക്കാകതക്കാട്ടച്ച് പറേമ്പന്
ശതിവദക്കാസന്, ചുകള്ളരതി
കുഞതികണ്ണന്, ചുകള്ളരതി
രക്കാകജഷച്ച്, തറേമല്
വതികനക്കാദച്ച്, ലവള്ളുവ
കേക്കാര്തഷ്യക്കായനതി,
കേകണ്ടെക്കാതച്ച് പുതുകശ്ശേരതി കദവതി
അമ, കേടക്കാകങക്കാട്ടച്ച് കൃഷ്ണന്,
മയ്യതില് മക്കാണതികകക്കാതച്ച്
പ്രഭക്കാകേരന്, കകേകളക്കാതച്ച്
ലകേക്കാഴെക്കുകന്നക്കാന്
കഗക്കാപക്കാലെകൃഷ്ണന്,
ചകകക്കാളകണ്ടെതി
കുഞതിരക്കാമന് നമ്പഷ്യക്കാര്,
ചകനക്കാതച്ച് ഭക്കാസ്കരന്,
മകനക്കാജച്ച് കുമക്കാര് മുതല് കപര്,
കുനമല് ഉഷ, അകളക്കാറേ
ബക്കാലെകഗക്കാപക്കാല്,

172

കതക്കാട്ടരം, സതിര
പുഞ
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കകേകളക്കാതച്ച്
ലകേക്കാഴെക്കുകന്നക്കാന് ജയശതീ,
കേടക്കാകങക്കാട്ടച്ച് മക്കാധവതി മുതല്
കപര്, കകേകളക്കാതച്ച്
ലകേക്കാഴെക്കുകന്നക്കാന്
കജഷ്യക്കാതതികുമക്കാര്, അനതിത
മുതല് കപര്, മുണ്ടെയക്കാടന്
പത്മതിനതി മുതല് കപര്,
തളയങണ്ടെതി സതീനതച്ച്,
കുന്നതച്ച് മക്കാവതിലെ പക്കാര്വതതി
അമ, ശതീലെത മുതല് കപര്,
കുറ്റെഷ്യക്കാടന് കരക്കാഹതിണതി അമ
മുതല് കപര്, പള്ളതികര
കുറ്റെഷ്യക്കാടന് അനതീഷച്ച്,
പുല്ലെഷ്യക്കാഞതികയക്കാടന് രക്കാമതച്ച്
പ്രശക്കാന്തെച്ച്, കേക്കാട്ടക്കാന്നപ്പെള്ളതി
ബക്കാലെന്, പൂകണ്ടെതി കുമക്കാരന്,
ലകേ. സുധക്കാകേരന് മുതല്
കപര്
6

173

അസതിര
പുഞ

16.5805

പട്ടക്കാന്നൂര് ഇടതതില്
വതിജയന്, അരയതിടതച്ച്
ചകനക്കാതച്ച് മകനക്കാജച്ച്,
കേകണ്ടെക്കാതച്ച് പുതുകശ്ശേരതി
ഹരതിദക്കാസന്, കേകണ്ടെക്കാതച്ച്
പുതുകശ്ശേരതി സതതീശന് മുതല്
കപര്.

7

174

അസതിര
പുഞ,
സതിര പുഞ

6.2323

കകേകളക്കാതച്ച്
ലകേക്കാഴെക്കുകന്നക്കാന് ജക്കാനകേതി
അമ മുതല് കപര്,
ലചനതികച്ചരതി സഷലെജ,
മയ്യതില് മക്കാണതികകക്കാതച്ച്
പ്രഭക്കാകേരന്, ലകേ.ലകേ
കമക്കാഹനന് നമ്പഷ്യക്കാര്,
മനതികയരതി പ്രസതീത, ലവള്ളുവ
നക്കാരക്കായണന്, മകഞരതി
വതീട്ടതില് ജക്കാനകേതി അമ,
കകേകളക്കാതച്ച്
ലകേക്കാഴെക്കുകന്നക്കാന്
ഷതീലെക്കാകദവതി, കുറ്റെഷ്യക്കാടന്
കൃഷ്ണന് നമ്പഷ്യക്കാര്,
കകേകളക്കാതച്ച്
ലകേക്കാഴെക്കുകന്നക്കാന് ചനതികേ,
ലകേക്കാഴെക്കുകന്നക്കാന് ആഷതിന്,
കേകണ്ടെക്കാതച്ച് പുതതിയപുരയതില്
സതതീശന്, സജതിതച്ച്
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പതീടതികേകണ്ടെതി, ലവള്ളുവ
അനതില്കുമക്കാര്, ലവലെച്ച്ളവ
സുകരശന് മുതല് കപര്
8

182

അസതിര
പുഞ,
സതിര പുഞ

8.0454

സന്തെക്കാനവല്ലെതി മുതല് കപര്,
പതി. വതി രജതിത മുതല് കപര്,
വതി കഗക്കാവതിന്ദന്
നമ്പതീശന്, ലകേ.പതി കൃഷ്ണന്
നക്കായര്,
തുരുകതരതി ഉണ്ണതിക്കൃഷ്ണന്,
മഞ്ചു വതിശശ്വനക്കാഥച്ച്, പുതന്
വതീട്ടതില് മുകുന്ദന് നക്കായര്
മുതല് കപര്

9

183

അസതിര
പുഞ,
സതിര പുഞ

130.4550

പുളതികല് മക്കാരതികയക്കാടന്
രമണതി മുതല് കപര്,
വക്കാഴെയതില് കുകന്നക്കാതച്ച്
മുസഫ, പുഞന്
അജയകുമക്കാര്, ചക്കാലെതില്
ലകേക്കാവല് ശശതീനന് മുതല്
കപര്, കുന്നതച്ച് റേഷതീദച്ച്,
കേകയ്യക്കാടന് പുതതിയപുരയതില്
സബതിത, തുലമ്പക്കാലെതി
രകമശന്, കചരന് രക്കാജതീവന്,
സകേതപ്രതച്ച് മടപ്പുരകച്ച്ല്
ആഷതിഖച്ച്, കുറ്റെഷ്യക്കാടന്
ബക്കാലെകൃഷ്ണന് നമ്പഷ്യക്കാര്,
സതി.വതി ശതിവദക്കാസന്, നതിട്ടൂര്
വതീട്ടതില് ജക്കാനകേതി അമ,
മയ്യതില് മക്കാനതികകക്കാതച്ച്
പ്രഭക്കാകേരന്, മരുകവക്കാട്ടു
ശതിവദക്കാസന്,
എ.പത്മനക്കാഭന്,
എ.രവതീനന്, സതി.പതി
സസന മുതല് കപര്,
വളപ്പെതിലലെ വതീട്ടതില് സുമതിത്ര,
തളയങണ്ടെതി നക്കാസര്,
എന്.പതി മുഹമദച്ച്,
കേളരതികണ്ടെതി ലനല്ലെതികയക്കാട്ടു
പുതതിയപുരയതില് ഹഫ്സതച്ച്,
കൂലഴെടതച്ച് ശതീഷ,
ചനമ്പതച്ച് ഭക്കാസ്കരന്,
കമക്കാട്ടമല് അബ്ദുള്ള,
നതിരഞക്കാലെതില് ശതീധരന്,
അകണ്ടെതി ചക്കാകതക്കാതച്ച്
നക്കാരക്കായണന്, പുതന്
വതീട്ടതില് ഹരതീനന് മുതല്
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കപര്, എടകക്കാടന്കേണ്ടെതി
മുസഫ, ആകലെക്കാറേ
കവക്കാലെക്കായുധന്, കേളതതില്
ആയതിഷ, പുതതിയ പുരയതില്
സതതീശന്, എ.വതി
കേക്കാര്തഷ്യക്കായനതി അമ
മുതല് കപര്, പതി.എ
പത്മക്കാവതതി അമ,
ചതിറേയതില് ലെകണന്
(മരണലപ്പെട്ടു) മതീനക്കാക്ഷേതി
മുതല് കപര്, പുനലതടതച്ച്
യകശക്കാദ, സതി.വതി ബലെരക്കാമന്
നക്കായര്, അകളക്കാര രമണതി,
കഗക്കാവതിന്ദന്, നടുവതിലെതച്ച്
പുതുക്കുലെന് രഹതിന,
കേടയങ്ങക്കാടന്
പുരുകഷക്കാതമന്, ലകേ.പതി
കൃഷ്ണന് നക്കായര്, പള്ളതിപ്പെതച്ച്
മുഹമദച്ച് ശക്കാബതില്,
സവകുട്ടച്ച് മുട്ടതിലന്റെ വളപ്പെതില്
ഇസക്കായതില്, അകളക്കാറേ
കേക്കാര്തഷ്യക്കായനതി, കുഞരം
പതിടുക രക്കാഘവന് നമ്പഷ്യക്കാര്
(മരണലപ്പെട്ടു) കേക്കാര്തഷ്യക്കായനതി
മുതല് കപര്, വക്കാഴെകലെതില്
അനതീഷ മുതല് കപര്,
മുണ്ടെയക്കാടന് നക്കാനതി,
മുണ്ടെയക്കാടന് മുകുന്ദന്,
തക്കാകഴെക്കാട്ടച്ച് പുതതിയപുരയതില്
റേഫതീഖച്ച്, റേഫൂഖച്ച്,
ലതകകപക്കാലെകണ്ടെതി മുസഫ,
ബക്കാണത്തുകേണ്ടെച്ച് മുഹതിന,
മുഫതീദ, കേതറേ
അബ്ദുള്മജതീദച്ച്, വതി.വച്ച്
നക്കാരക്കായണന്, ലെകതി,
കവലെക്കായുധന്, കുറ്റെഷ്യക്കാടന്
രവതീനന്, മക്കാധവതി, എടവന്
പുതലെതച്ച് നതിഷക്കാന്തെച്ച്,
രതതീഷച്ച്, രകമശച്ച്,
ബക്കാലെകൃഷ്ണന് മുതല് കപര്
10

184

അസതിര പുഞ 2.4241

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

എടവത്തു മക്കാവതിലെ
രക്കാമകൃഷ്ണന്, എടവത്തു
മക്കാവതിലെ ഓമന മുതല് കപര്

9

പട്ടതികേ-2
(ഏകേകദശ വതിസതീര്ണ്ണമക്കാണച്ച് നല്കേതിയതിരതിക്കുന്നതച്ച്)
ജതില്ലെ: കേണ്ണൂര്

വതികല്ലെജച്ച്: പട്ടക്കാന്നൂര്

തക്കാലൂകച്ച് : തലെകശ്ശേരതി

കദശരം:കുകന്നക്കാതച്ച്

എല്ലെക്കാ വസ്തുകളരം ഗക്കാമപ്രകദശതതില് ഉള്ലപ്പെടുന.

ക്രമ
നമ്പര്

സര്ലവ

വതിവരണരം

നമ്പര്

വതിസതീര്ണ്ണരം
(ലഹക്ടര്)

ബക്കാധതികലപ്പെട്ട
ഏതച്ച് ലപക്കാതു
കുടുരംബങ്ങലള
ആവശഷ്യതതിനച്ച്
കുടതിലയക്കാഴെതിപ്പെതി
എന്നച്ച്
കകണ്ടെ കേക്കാരണരം
കേതിന്ഫ്ര
വഷ്യവസക്കായ
പക്കാര്കച്ച്
നതിര്മക്കാണതതി
നച്ച്

1

74

കതക്കാട്ടരം

2.4889

2

98

അസതിര
പുഞ

10.9066
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ഈ പദ്ധതതികച്ച്
കവണ്ടെതി
കുകന്നക്കാതച്ച്
കദശതച്ച് നതിനരം
യക്കാലതക്കാരു
വക്കാസഗൃഹങ്ങളരം
ഏലറ്റെടുക്കുന്നതില്ലെ.

സകേവശകക്കാരുലട
വതിവരങ്ങള്

കകേകളക്കാതച്ച് വതീട്ടതില്
ലകേക്കാഴുക്കുകന്നക്കാന്
നക്കാരക്കായണന് നമ്പഷ്യക്കാര്,
ലപക്കാന്കമക്കാതച്ച്
പത്മനക്കാഭന്, കേക്കാപ്പെക്കാടന്
പത്മനക്കാഭന്,
പുല്ലെക്കാകഞക്കാടന് വതീട്ടതില്
മകനക്കാഹരന്, കേടക്കാകങക്കാട്ടച്ച്
മക്കാധവതി, വടകക
കുകന്നക്കാതച്ച് മക്കാധവതി, ലകേ.
സുധക്കാകേരന്, സതി.വതി
ലെകതി മുതല് കപര്,
കേടക്കാകങക്കാട്ടച്ച് വത്സന്
മുതല് കപര്
പതി.വതി കേക്കാര്തഷ്യക്കായനതി,
വതി.ഇ ഭക്കാര്ഗ്ഗവന്
നമ്പഷ്യക്കാര്, എടവലെതച്ച്
മക്കാവതിലെ ഭക്കാസ്കരന്
നമ്പഷ്യക്കാര്, അമ്പതിളതിയക്കാടന്
കുഞന് നമ്പഷ്യക്കാര്,
ലചമക്കായതി ഷരംസതീന,
ലചകമ്പക്കാകച്ചരതി
ലകേക്കാകണ്ടെക്കാടന്
നക്കാരക്കായണന് നമ്പഷ്യക്കാര്,
തൃകകക്കാതച്ച് ശതീധരന്
നമ്പഷ്യക്കാര്, ലമക്കാട്ടമല്
മക്കാവതിലെ കൃഷ്ണന് നമ്പഷ്യക്കാര്,
കേകക്കാലെകണ്ടെതി ചനമതതി,
എന്.പതി ബക്കാലെകൃഷ്ണന്
നമ്പഷ്യക്കാര് മുതല് കപര്,
ലകേ.വതി വത്സന്, പതി.വതി
നക്കാരക്കായണതി അമ,

10
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അസതിര
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ചക്കാകതക്കാതച്ച് ജക്കാനകേതി
മുതല് കപര്, പതി.ലകേ
ബക്കാലെകൃഷ്ണന്, ലെകതി
മുതല് കപര്, ആര്.ലകേ
കൃഷ്ണന് നമ്പഷ്യക്കാര് ,
മുണ്ടെയക്കാടന് മുകുന്ദന്,
പക്കാലെകല് മതീതലര
വതീട്ടതില് രക്കാജതീവന് മുതല്
കപര്, കൂതക്കാകമ്പതച്ച്
ലകേക്കായതിറ്റെതി ശതീധരന്
നമ്പഷ്യക്കാര്, കേമക്കാളങണ്ടെതി
കേരുണക്കാകേരന്, ലവള്ളുവ
കേക്കാര്തഷ്യക്കായനതി മുതല്
കപര്, കചക്കാകടക്കാന് വതീട്ടതില്
മതിനതി മുതല് കപര്,
കുകന്നക്കാതച്ച് കചക്കാകടക്കാന്
നക്കാരക്കായണതി മുതല് കപര്,
കകേക്കാടകകതരതി പുതതിയ
വതീട്ടതില് ജതീജ മുതല് കപര്,
പതി.ഇ കപ്രമലെത മുതല്
കപര്, ജക്കാനകേതി മുതല്
കപര്, പുല്ലെക്കാഞതികകക്കാടതി
ശശതിധരന്, തക്കാവതച്ച്
പുതന് വതീട്ടതില്
പുല്ലെക്കാഞതികയക്കാടന്
സുകലെക്കാചന മുതല് കപര്
പതി.വതി പ്രദതീപന്, ടതി.ലകേ
സുകരഷച്ച് ബക്കാബ, പുതതിയ
വതീട്ടതില് ജലെജ,
മുണ്ടെയക്കാടന് കഗക്കാവതിന്ദന്,
പുതതികയടതച്ച് ലവള്ളുവ
കദവദക്കാസച്ച്, പതി.വതി
കേക്കാര്തഷ്യക്കായനതി,
കചക്കാകടക്കാന് വതീട്ടതില് മതിനതി
മുതല് കപര്,
കേമക്കാലെകണ്ടെതി കജക്കാഷതി,
എന്.സതി ഇന്ദതിര, എ.സതി
ജക്കാനകേതി മുതല് കപര്,
ലവള്ളുവ രയകരക്കാതച്ച്
വതിനതീതച്ച്, പതി.ലകേ
ബക്കാലെകൃഷ്ണന്, അകളക്കാറേ
രമണതി മുതല് കപര്,
കുഞ പതീടതികേ രക്കാഘവന്
നമ്പഷ്യക്കാര് (മരണലപ്പെട്ടു)
എ.വതി കേക്കാര്തഷ്യക്കായനതി,
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പുല്ലെക്കാകഞക്കാടന്
സുകലെക്കാചന, ലചന്നതികശ്ശേരതി
കഗക്കാപക്കാലെന് നമ്പഷ്യക്കാര്,
പുതതിയക്കാണ്ടെതി
കചന്നതിയറേകല്
രവതീനന്, ലവള്ളുവ കദവതി
അമ, ലവള്ളുവ കൃഷ്ണന്
നമ്പഷ്യക്കാര് (മരണലപ്പെട്ടു),
കുഞരം പതിടതിക
സസൗമതിനതി, വതിനതീതച്ച് ലകേ
മുതല് കപര്

4

100

അസതിര
പുഞ

4.1441
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ഓലെയതില് കുകന്നക്കാതച്ച്
കുറ്റെഷ്യക്കാടന് രക്കാധക്കാകൃഷ്ണന്
മുതല് കപര്, അകളക്കാറേ
ബക്കാലെകഗക്കാപക്കാലെന്,
മക്കാരഷ്യക്കാന്ങണ്ടെതി
കഗക്കാപക്കാലെന് മുതല്കപര്,
ലകേക്കാഴുക്കുകന്നക്കാന് വതീട്ടതില്
സകരക്കാജതിനതി, കേകണ്ടെക്കാതച്ച്
പുതതിയപുരയതില്
ബക്കാലെകൃഷ്ണന്,
ചക്കാകതക്കാതച്ച്കേണ്ടെതി
യകശക്കാദ മുതല് കപര്,
സതി.ഒ അമക്കാള അമ,
കേതീകഴെടതച്ച് ശതീധതിഷച്ച്,
പതി.സതി നക്കാരക്കായണന്
നമ്പഷ്യക്കാര് (മരണലപ്പെട്ടു)
സതി.ഒ രക്കാമചനന് മുതല്
കപര്, കുറ്റെഷ്യക്കാടന്
സകരക്കാജതിനതി അമ,
ലകേക്കാഴുക്കുകന്നക്കാന്
അമക്കാള അമ,
ലചമ്പക്കായതി ഷരംസതീന,
മുണ്ടെയക്കാടന് പത്മതിനതി
മുതല് കപര്,
ലകേഴുക്കുകന്നക്കാന് വതീട്ടതില്
സകരക്കാജതിനതി, ലവള്ളുവ
കദവതി അമ മുതല് കപര്
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പട്ടതികേ-3
(ഏകേകദശ വതിസതീര്ണ്ണമക്കാണച്ച് നല്കേതിയതിരതിക്കുന്നതച്ച്)
ജതില്ലെ: കേണ്ണൂര്

വതികല്ലെജച്ച്: കേതീഴെല്ലൂര്

തക്കാലൂകച്ച് : തലെകശ്ശേരതി

കദശരം:ലതരൂര്

എല്ലെക്കാ വസ്തുകളരം ഗക്കാമപ്രകദശതതില് ഉള്ലപ്പെടുന.

സര്ലവ

ക്രമ
നമ്പര്
1

വതിവരണരം

നമ്പര്
1

വതിസതീര്ണ്ണരം
(ലഹക്ടര്)

അസതിര
പുഞ

39.5599

ബക്കാധതികലപ്പെട്ട
ഏതച്ച് ലപക്കാതു കുടുരംബങ്ങലള
ആവശഷ്യതതിനച്ച് കുടതിലയക്കാ
എന്നച്ച്
ഴെതിപ്പെതികകണ്ടെ
കേക്കാരണരം
കേതിന്ഫ്ര
ഈ പദ്ധതതികച്ച്
വഷ്യവസക്കായ
കവണ്ടെതി ലതരൂര്
പക്കാര്കച്ച്
കദശതച്ച് നതിനരം
നതിര്മക്കാണതതി യക്കാലതക്കാരു
നച്ച്
വക്കാസഗൃഹങ്ങളരം
ഏലറ്റെടുക്കുന്നതില്ലെ.
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സകേവശകക്കാരുലട
വതിവരങ്ങള്

ലകേ.വതി കുഞതിക്കൃഷ്ണന്,
പുതുക്കുടതി രക്കാഘവന്,
വതി.വതി നബതീസ, കേതിഴെകക
പുരയതില് ജനക്കാര്ദ്ദനന്,
പുതുക്കുടതി ബക്കാലെന് മുതല്
കപര്, ലകേ. ഞതികൃഷ്ണന്,
പൂവനക്കാതച്ച് രക്കാജന്,
എ. തങമണതി, സതി.പതി
പത്മതിനതി, എരം.പതി സുഷമ,
കേണതിയക്കാട്ടച്ച് സക്കാജതിറേ,
എ.ടതി മുസഫ, പുതുക്കുടതി
ജക്കാനകേതി, പതി.ലകേ
പത്മനക്കാഭന് മുതല് കപര്,
പതി.ആര് ജക്കാനകേതി അമ,
പതി.വതി സതഷ്യരക്കാജന്,
പട്ടുവതതില് സുമതതി
മുതല് കപര്,
ഉപ്പെതികരകതച്ച് സക്കാലെതിറേ
ടതി.പതി സകതീന മുതല്
കപര്, വണ്ടെതിച്ചക്കാലെതില്
മുസഫ, ലവലെച്ച്ളവക്കായതില്
ആദരം മുസഷ്യക്കാര്, എ.ടതി
പങജക്കാക്ഷേതി മുതല് കപര്,
പട്ടുവതതില് പവതിത്രന്,
ലകേ.വതി കുഞതിക്കൃഷ്ണന്,
മഠതതില് ശതീജ മുതല്
കപര്, ചമ്പതില്
മക്കാക്കുന്നതച്ച് ഷഫതീഖച്ച്,
മന്ദകമ്പതച്ച് പത്മനക്കാഭന്,
നതിട്ടൂര് വതീട്ടതില് ലെകണന്
നമ്പഷ്യക്കാര്, ലതരൂര്
പക്കാലെകയക്കാടച്ച് മുസതിരം
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ജമക്കാഅതച്ച് പള്ളതി
കേമതിറ്റെതി പ്രസതിഡന്റെച്ച്,
പള്ളച്ചക്കാല്
ചതിരട്ടയക്കാടന്റെകേതച്ച്
റേഷതീദ, ആലെയുള്ളതതില്
യകശക്കാദ മുതല് കപര്,
വക്കാറുക്കുനമല് മകഹഷച്ച്,
പഴെയ പുരയതില്
പ്രശക്കാന്തെന്,
വളപട്ടണങണ്ടെതി
ഷമതീന,പത്മതിനതി മുതല്
കപര്, മന്ദകമ്പതച്ച് ലെകതി,
രക്കാജതീവന്,
കേകണ്ണക്കാത്തുരംങണ്ടെതി
കപ്രമദക്കാസന്,
മടതക്കാങണ്ടെതി മകനക്കാജന്,
പുതതിയ പുരയതില്
സുകരഷച്ച്ബക്കാബ,
മരംഗലെക്കാട്ടച്ച് ജസതീലെ,
ലകേ.വതികജഷച്ച് മുതല്
കപര്, മന്ദകമ്പതച്ച്
സതതീശന്, ആര്.
കേരുണക്കാകേരന്, പഴെയതില്
അകശക്കാകേന്, വതി. റേഫതീഖച്ച്,
പള്ളതിപ്പെറേമ്പതില് സതീനതച്ച്
മുതല് കപര്
2

10

അസതിര
പുഞ

26.3702
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തുമ്പതച്ച് ചനമതതി,
മുതതിരകേണ്ടെതതില്
ദതികനശന്,
വസന്തെകുമക്കാര്,
തളയങണ്ടെതി
അബ്ദുറേഹക്കാന്, മുതല്
കപര് കേരതിമങര കൃഷ്ണന്,
സതി.പതി ഭക്കാസ്കരന്,
തുമ്പതച്ച് ശതീമതതി മുതല്
കപര്, ലകേ.വതി സതക്കാര്
മുതല് കപര്,
പുതതിയപുരയതില്
സതക്കാര്, പ്രസതിഡന്റെച്ച്,
ജരംഇയത്തുല് ഇസക്കാരം
സഭ, എടയന്നൂര്,
ലകേക്കാടകക്കാകട്ടരതി ജക്കാനകേതി,
കകേക്കാരകമ്പതച്ച് രകമശന്,
പക്കാരകടവതച്ച് ഭക്കാരതതി,
കേക്കാട്ടക്കാമ്പള്ളതി
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കേക്കാര്തഷ്യക്കായനതി മുതല്
കപര്, തുമ്പകണ്ടെതി
സകരക്കാജതിനതി, പച്ചരതിയതില്
കരക്കാഹതിണതി, ലവളമ്പന്
മക്കാധവതി, സതി. കരക്കാഹതിണതി,
വതി.അബ, പതി.പതി
വസന്തെന്, സതി.പതി
സുകരശന്, പതി.വതി
പത്മതിനതി മുതല് കപര്
ആലെകണ്ടെതി കുഞതിമക്കാത
മുതല്കപര്,
കകേക്കാരകമ്പതച്ച്
കുഞതിരക്കാമന്, പുതുക്കുടതി
ജക്കാനകേതി, സതി.സതി.സരതിത,
പതി.സദന്, പരതിയക്കാരതച്ച്
വത്സന്, ലകേ പത്മജ,
ലകേ കശക്കാഭ, പതി.ലെകതി,
പ്രവതിത, പുതതിയക്കാണ്ടെതി
സലെതീരം, ലവള്ളുവ ഉമ,
തളങണ്ടെതി സുസബര്,
പതി. ശതീലെത, രക്കാഘവന്
നമ്പഷ്യക്കാര് മുതല്കപര്,
കരക്കാഹതിണതി, കേളതതില്
ആയതിഷ, എ.ടതി.
മതിനതികമക്കാള്, പള്ളതികര
കുറ്റെഷ്യക്കാട്ടൂര് പവതിത്രന്,
എരം.ഖദതീസ,
എ.ലകേ.കുഞനന്തെന്
നമ്പഷ്യക്കാര്, പുതതിയ വതീട്ടതില്
രജതിത മുതല്കപര്

ആലകേ 281.7924 ലഹക്ടര്
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സക്കാമൂഹഷ്യപ്രതഷ്യക്കാഘക്കാത പഠന റേതികപ്പെക്കാര്ട്ടതിലന്റെ സരംക്ഷേതിപ്ത രൂപരം
കേണ്ണൂര് ജതില്ലെയതിലലെ തലെകശ്ശേരതി തക്കാലൂകതില് പട്ടക്കാന്നൂര്, കേതീഴെല്ലൂര് വതികല്ലെജുകേളതില്ലപ്പെട്ട ഏകേകദശരം 500 ഏകര്
ഭൂമതി

മട്ടന്നൂര്

കേതിന്ഫ്ര

വഷ്യവസക്കായ

പക്കാര്കതിനക്കായതി

ഏലറ്റെടുക്കുന്നതതിനച്ച്

സക്കാമൂഹഷ്യക്കാഘക്കാത

പഠനതതിനച്ച്

വതികധയമക്കാകതിയതിട്ടുള്ളതക്കാണച്ച്.
ഏലറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമതിയതില് പട്ടക്കാന്നൂര് അരംശരം ലകേക്കാകടക്കാളതിപ്രരം കദശതച്ച് നതിനരം പന്ത്രകണ്ടെക്കാളരം കുടുരംബങ്ങലള
കുടതിലയക്കാഴെതിപ്പെതികകണ്ടെതി വരുലമനരം എന്നക്കാല് പദ്ധതതി പൂര്തതീകേരതിച്ചു കേഴെതിഞക്കാല് ആ പ്രകദശങ്ങളതില് പദ്ധതതിയുലട
ഗുണങ്ങള് ലെഭഷ്യമക്കാകുലമനരം ഭൂമതി ഏലറ്റെടുകലെതില് നഷ്യക്കായമക്കായ നഷ പരതിഹക്കാരതതിനരം സുതക്കാരഷ്യതയരം
പുനരധതിവക്കാസതതിനരം പുനസക്കാപനതതിനമുള്ള അവകേക്കാശ ആകച്ച് 2013 പ്രകേക്കാരരം മതതിയക്കായ നഷപരതിഹക്കാരരം നല്കേതി
ഭൂമതി ഏലറ്റെടുകക്കാവുന്നതക്കാലണനരം സക്കാമൂഹഷ്യക്കാഘക്കാത പഠന ഏജന്സതി റേതികപ്പെക്കാര്ട്ടച്ച് ലചയതിട്ടുള്ളതുരം ആയതച്ച് വതിദഗച്ച്ധ
സമതിതതി പരതികശക്കാധതിച്ചച്ച് ലപക്കാനരംവതിലെ നടപടതികച്ച് ശുപക്കാര്ശ ലചയതിട്ടുള്ളതുമക്കാണച്ച്.
ഗവര്ണ്ണറുലട ഉതരവതിന് പ്രകേക്കാരരം ,
ലകേ ബതിജു ഐ . എ . എസച്ച് .
ലസ്പെഷഷ്യല് ലസക്രട്ടറേതി ( റേവനപ്യൂ )

വതിശദതീകേരണ കുറേതിപ്പെച്ച്
(ഇതച്ച് വതിജക്കാപനതതിലന്റെ ഭക്കാഗമക്കാകുന്നതല്ലെ, എന്നക്കാല് ലപക്കാതു ഉകദ്ദശരം ലവളതിലപ്പെടുത്തുന്നതതിനച്ച് ഉകദ്ദശതിച്ചച്ച്
കകേക്കാണള്ളതക്കാണച്ച്)
ദ സറേറ്റെച്ച് ടു ലഫയര് കകേക്കാമ്പന്കസഷന് ആന്റെച്ച് ടക്കാന്സ്പെരന്സതി ഇന് ലെക്കാന്റെച്ച് അകേശ്വതിസതിഷന്, റേതീ
ഹക്കാബതിലെതികറ്റെഷന് & റേതീ ലസറ്റെതില്ലമന്റെച്ച് ചട്ടങ്ങള് 19.09.15-ല് പ്രക്കാബലെഷ്യതതില് വന്നതിട്ടുള്ളതുരം, പ്രസ്തുത ചട്ടതതിലലെ
റൂള് 18 പ്രകേക്കാരരം ഏലറ്റെടുകക്കാന് ഉകദ്ദശതിക്കുന്ന ഭൂമതി ഗക്കാമതീണ നഗര പ്രകദശങ്ങളക്കായതി തരരം തതിരതിച്ചച്ച് വതിശദവതിവരങ്ങള്
പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുകതണ്ടെതക്കാണച്ച്.
കമല് ആവശഷ്യരം സകേവരതികക്കാന് ഉകദ്ദശതിച്ചക്കാണച്ച് വതിജക്കാപനരം പുറേലപ്പെടുവതിക്കുന്നതച്ച് .
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