Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 05-09-2012 with RNI
Reg No.Kl/TV(N)/634/2018-20

©
േകരള സർകാർ
Government of Kerala
2021

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE
അസാധാരണം
EXTRAORDINARY

ആധികാരികമായി ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY
തിരുവനനപുരം,
െവളി

വാല്ം 10

Vol. X

2021 െഫ്ബുവരി 05
05th February 2021
1196 മകരം 23
23rd Makaram 1196

Thiruvananthapuram,
Friday

നമർ
No.

543

1942 മാഘം 16
16th Magha 1942

േകേരള സര്ക്കാര്
റവനയൂ (ബി) വകുപ്പെ്
വിജ്ഞാപനം
തീയതി, തിരുവനന്തപുരം 01/02/2021

സ..ഉ.(അച്ചടി)നം. 19/21/റവ
എസ. ആർ. ഒ. നമർ

126/2021

േകേരള സർക്കാർ 21/10/2019 തീയ്യതിയിെലെ സ.ഉ.(അച്ചടി) 66/2019/റവ നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകോരം
െസ്പെഷൽ തഹസിൽദാർ (എൽ.എ), സിറ്റി േറാഡ് ഇംപ്രൂവ്മെമെന്റ് െപ്രാജക്റ്റ്, കേണ്ണൂരിെന ഭൂമെി ഏറ്റെറ്റടുക്കൽ നയായമൊയ
നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും സുതാരയതയ്ക്കും പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അവകോശ നിയമെം 2013
വയവസ്ഥകേൾക്കനുസരിച്ച് ഭൂമെി െപാന്നുംവിലെ നടപടി പ്രകോരം ഏറ്റെറ്റടുക്കുന്നതിനായി കേലെക്ടറുടെട ചുമെതലെ
വഹിക്കുന്നതിന് നിേയാഗിക്കെപ്പെട്ടതിനാലും;
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ആയതിൻ പ്രകോരം െഡപയൂട്ടി കേലെക്ടർ (എൽ.എ) കേലെക്ടേററ്റ്,
പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള കോരയനിർവ്വാഹകേനായി നിേയാഗിക്കെപ്പെട്ടതിനാലും;

കേണ്ണൂർ

പുനരധിവാസത്തിനും

താെഴെ പട്ടികേയിൽ െകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂമെി ഒരു െപാതു ആവശയത്തിന് അതായത് കുഞ്ഞിപ്പെള്ളി – പുലപ്പെി
േറാഡ് (കുഞ്ഞിപ്പെള്ളി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പുേല്ലാപ്പെി ജംഗ്ഷൻ വെര) നവീകേരണത്തിനും വികേസനത്തിനും
ആവശയമുെണ്ടെന്നേന്നാ ആവശയമുണ്ടെന്നാകോൻ ഇടയാകുെമെേന്നാ േകേരള സർക്കാരിന് േബാധയെപ്പെടുന്നതുെകോണ്ടും;
ആയതുെകോണ്ടെന്ന് ഇേപ്പൊൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബന്ധെപ്പെട്ടവരുെട അറിവിേലെക്കായി ഭൂമെി ഏറ്റെറ്റടുക്കലെിന്
നയായമൊയ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും സുതാരയതയ്ക്കും പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അവകോശ
നിയമെം 2013 വകുപ്പെ് 11 ഉപവകുപ്പെ് ( 1 ) പ്രകോരമുള്ള ഒരറിയിപ്പെ് ഇേതാെടാപ്പെം പുറെപ്പെടുവിക്കുന്നു.
േമെൽ പ്രസ്താവിച്ച പ്രകോരം പട്ടികേയിൽ െകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂമെിയിൽ താല്പരയമുള്ള ഏറ്റെതാരാളും ഈ
വിജ്ഞാപനം പുറെപ്പെടുവിച്ച തീയ്യതി മുതൽ പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിേലൊ അെല്ലങ്കിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് െപാതു
അറിയിപ്പെ് നൽകേിയ േശഷം പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിേലൊ ഏറ്റതാേണാ അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത്
അപ്രകോരമുള്ള സമെയ പരിധിക്കുള്ളിൽ െപാന്നും വിലെെയ്ക്കെടുക്കുന്ന ഭൂമെിയിേന്മേൽ ഭൂേരഖയുടെട നാളതീകേരണം
സംബന്ധിേച്ചാ പ്രമൊണം സംബന്ധിേച്ചാ തങ്ങൾക്കുള്ള ആേക്ഷേപം എെന്തങ്കിലുമുെണ്ടെന്നങ്കിൽ, േരഖാമൂലെമുള്ള
പ്രസ്താവന സഹിതം െസ്പെഷൽ തഹസിൽദാർ (എൽ.എ), സിറ്റി േറാഡ് ഇംപ്രൂവ്മെമെന്റ് െപ്രാജക്റ്റ്, കേണ്ണൂർ മുമ്പാെകേ
സമെർപ്പെിേക്കണ്ടെന്നതാണ്. നിശ്ചിത കോലെപരിധിക്കുേശഷം സമെർപ്പെിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകേളും / ആേക്ഷേപങ്ങളും,
ആേക്ഷേപകേന് ഭൂമെിയിേന്മേലുള്ള താല്പരയെമെന്താെണന്ന് ആേക്ഷേപത്തിൽ വയക്തമൊയി വിശദീകേരിക്കെപ്പെടാത്ത
സാഹചരയത്തിലും
അത്തരത്തിലുള്ള
പ്രസ്താവനകേളും
/
ആേക്ഷേപങ്ങളും
െമൊത്തത്തിൽ
നിരസിക്കെപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.
സാമൂഹയ പ്രതയാഘാത പഠന റിേപ്പൊർട്ട് ഔദ്യേദയാഗികേ െവബ് ൈസറ്റായ www.kannur.nic.in ൽ ലെഭയമൊണ്.
ആയതിെന്റ സംക്ഷേിപ്ത രൂപം ഇേതാെടാപ്പെം േചർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്.
പട്ടികേ
(ഏറ്റകേേദശ വിസ്തീർണ്ണമൊണ് നൽകേിയിരിക്കുന്നത്)
ജില്ല : കേണ്ണൂർ
വിേല്ലജ് : പുഴൊതി
േബ്ലാക്ക് നമ്പർ : 175
(എല്ലാ വസ്തുക്കളും നഗരപ്രേദശത്തില് ഉള്പ്പെപ്പെടുന്നു)
ക്രമെ സർെവ്വ സർെവ്വ
നമ്പർ നമ്പർ സബ്
ഡിവിഷ
ൻ

താലൂക്ക് : കേണ്ണൂർ
േദശം : പുഴൊതി

വിവരണം വിസ്തീർണ്ണം ഏറ്റത് െപാതു ബാധിക്കെപ്പെട്ട ൈകേവശക്കാരുെട വിവരങ്ങൾ
(െഹ
ആവശയത്തിന് കുടുംബങ്ങെള
.ആർ.ചമെീ) എന്ന്
കുടിെയാഴെിപ്പെിക്ക
േേണ്ടെന്ന കോരണം
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1

188

4A

േതാട്ടം

0.0295

േറാഡ്
നവീകേരണം

നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്തീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലാെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലാത്തതിനാ
ൽ

1. േതാലെന്റകേത്ത് സലെീം,
പുത്തൻ വീട്ടിൽ
െസൌഭ
2. പച്ചക്കൽ ഞാറ്റുവയൽ
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി
3. സർഫുന്നീസ മുതൽ
േപർ
4. മെിന്നാടൻ പവിത്രൻ
5. മെിന്നാടൻ െകേൌസലെയ
6. മെിന്നാടൻ ഭാസ്കരൻ
മുതൽ േപർ

2

188

6

േതാട്ടം

0.0270

1. തന്നാപ്രത്ത് അബ്ദുൾ
അസീസ്
2. പച്ചക്കൽ ഞാറ്റുവയൽ
സീനത്ത്
3. കുണ്ടു വളപ്പെിൽ
ഞാറ്റുവയൽ ഷമെീറ
അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ
4. എസ്. സലെീന
മുതൽ േപർ

3

187

1

േതാട്ടം

0.0301

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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ചാലെിൽ േപ്രമെജ
ചാലെിൽ പ്രസന്ന
പി.എൻ. ഷഫീർ
പച്ചക്കൽ ഞാറ്റുവയൽ
കുഞ്ഞാമെിന
പച്ചക്കൽ ഞാറ്റുവയൽ
ആയിഷാബി
കേേണ്ടെന്നൻ നജീബ്
കേേണ്ടെന്നൻ െഷഹനാസ്
കേേണ്ടെന്നൻ അനസ്
മുളയിൽ പച്ച
ശ്രീനിവാസൻ ഭാരയ
സേരാജിനി (മെരിച)
മെക്കൾ സീന മുതൽ
േപർ
വി. ശയാമെള
ഷഹനാസ്, മെങ്ങാടൻ
മുഹമ്മദ് ഫാഫിർ,
മുഹമ്മദ് ഫാഫർ
ചാലെിൽ പ്രഭാവതി
സി.പി. പ്രശാന്തൻ
ഹരീന്ദ്രൻ
മുക്രിപള്ളിക്കണ്ടെന്നി
വരയൻ സതി
പി. പ്രമെീള ജയാനന്ദൻ
പ്രകോശൻ
കേേണ്ടെന്നൻ മെൻസൂർ

4
19. അനീഷ്. എം.പി
മുതൽ േപർ

4

127

2B2F

േതാട്ടം

0.0145

5

127

2B2A

േതാട്ടം

0.0199

6

127

1A 2 A1

േതാട്ടം

0.0245

േറാഡ്
നവീകേരണം
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നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്തീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലാെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലാത്തതിനാ
ൽ

1. തച്ചൻ ചിത്ര മുതൽ
േപര്
2. ൈമെമൂന .െകേ
മുതൽ േപർ
1. ചിറമ്മൽ രാധ മുതൽ
േപർ
2. കേേല്ലൻ നാരായണൻ
3. െകേ. ഗീത
4. ഇർഷാദ് അണ്ണാൻ
5. ഓലെയാട് അബ്ദുൾ
സലൊം
മുതൽ േപർ
1. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
ഞാറ്റുവയലെിൽ
ഹനീഫ
2. ആലുവളപ്പെിൽ
പറമ്പിൽ മുനീറ
3. ഞണ്ടെന്നൻമൊടത്ത്
െകേൌസലെയ
4. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
ഞാറ്റുവയലെിൽ
െനൌഷാദ്
5. നരിക്കട്ടി ഭാസ്കരൻ
(മെരിച )ഗീത മുതൽ
േപർ
6. കുന്നുമ്പ്രത്ത് ഷിയാദ്
7. കുന്നുമ്പ്രത്ത് നബീസ
8. പച്ചക്കൽ വയലെിൽ
െമൊയ്തീൻ (മെരിച)
നസീമെ മുതൽ േപർ
9. നൂരിച്ചൻ ബാലെൻ
10. നുച്ചിക്കണ്ടെന്നി സാജിദ്
11. കുഞ്ഞാമെിന മുതൽ
േപർ
12. ൈപങ്കടിവൻ
സജീവൻ
13. നാജിൻ. എം.സി
14. അരിങ്ങളയൻ ശാന്ത
15. കേിഴെേക്ക വീട്ടിൽ
പ്രേമൊദ് പുതുേശ്ശേരി
വളപ്പെിൽ രതി
16. കേിഴെേക്ക വീട്ടിൽ
സുജിത്ത്
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17. പന്നയൻ ഗിരിജ
18. േപാള നിസാർ
19. ഓലൊട്ട് ചാലെിൽ
അനീഷ്
20. എം.പി. കോർത്തയായനി
21. മൊവിലെക്കണ്ടെന്നി
ൈസബുന്നീസ
22. പടിഞ്ഞാറയിൽ
ൈസനബ
23. െതക്കൻ ചന്ദ്രി
24. മുണ്ടെന്നച്ചാമെിൽ
േകോമെളവല്ലി
25. അക്കം വീട്ടിൽ ലെത
26. പുഞ്ചയൻ ധർമ്മജൻ
27. എ.പി. ഔദ്യവ്വാമ്മ
28. കേേല്ലൻ രേമെശൻ
29. ജുബൈബന െകേ.എം
30. ജുബൈമെലെ. െകേ.എം.
31. മുഹമ്മദ് ജുബൈനദ്.
െകേ.എം
32. നജീബ് പിെകേ
33. െകേ. സുേലൊചന
മുതൽ േപർ
34. ഇടേച്ചറിയൻ നളിനി
35. എ.പി. അസീമെ
36. പടിഞ്ഞാറയിൽ
ൈസനബ
37. കേേല്ലൻ േരഷ
38. പി. നിസാർ
39. േപാള നിസാർ മുതൽ
േപർ
40. സുൈബദ പി.എൻ
മുതൽ േപർ
41. കേേല്ലൻ രഹ്ന
42. കേേല്ലൻ രമൊവതി
43. രാഘവൻ ഇ, പുഷ്പവല്ലി
ഇ. , അനിത
44.അരിങ്ങേളയൻ
െകേൌസലെയ എന്ന
േസാന
45. കുഞ്ഞമ്പ്രത്ത് നബീസ
മുതൽ േപർ
7

127

1A2A2

േതാട്ടം

0.0083

8

127

1B

േതാട്ടം

0.0365

േറാഡ്
നവീകേരണം

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

നിലെവിലുള്ള പുറേമ്പാക്ക്
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
1. വിചിത്ര എ.എം.
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
2. ആലെക്കൽ ഗിരിജ
േറാഡ്
3. ആലെക്കൽ സജൻ
ശാസ്തീയമൊയി
4. വിേവകേ് ക,ഷ്ണൻ

6
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലാെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലാത്തതിനാ
ൽ

മുതൽ േപർ

9

127

1C

േതാട്ടം

0.0097

10

128

4

േതാട്ടം

0.0166

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11

128

5

േതാട്ടം

0.0751

1. ജാസ്മി െകേ
2. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്
െകേ. എൻ, ഉസ്മാൻ
വിത്തിെന്റകേത്ത്
3. െവള്ളുവക്കണ്ടെന്നി
ചാലെിൽ വളപ്പെിൽ
മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ
4. ഉസ്മാൻ െചകേയാടത്ത്,
അബ്ദുൾ റഹിമൊൻ,
െകേ.പി. കേണ്ടുവളപ്പെിൽ

This is a digitally signed Gazette.
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1. എടേശ്ശേരിയൻ
േഗാപാലെൻ മുതൽ
േപർ
കേേണ്ടെന്നൻ നസീമെ
കേേണ്ടെന്നൻ റംലെത്ത്
കേേണ്ടെന്നൻ സുൈബദ
കേേണ്ടെന്നൻ നഫീസ
മുരിേങ്ങരിയൻ റഫീഖ്
തേണ്ടെന്നൻ ഉൈബസ്
കേടവത്ത് പുരയിൽ
ഹനീഫ
8. കേേണ്ടെന്നൻ മുഹമ്മദ്
കുഞ്ഞി
9. കേേണ്ടെന്നൻ ൈസനബ
10. െവള്ളുവക്കണ്ടെന്നി പുതിയ
പുരയിൽ സഫിയ
11. ദാവൂദ് പിവി
12. കേേണ്ടെന്നൻ ആയിഷ
13. കേേണ്ടെന്നൻ സഫിയ
14. കുഞ്ഞാമെിന മുതൽ
േപർ
15. സുൈലെമൊൻ െകേ
16. കേേണ്ടെന്നൻ റഷീദ
17. പടിഞ്ഞാറയിൽ
അബ്ദുൾ അസീസ്
18. ൈസനബ െകേ. മുതൽ
േപർ
19. ഹാഷിം പനക്കാട്ട്
കുഞ്ഞാണം വീട്ടിൽ
പുതിയ പുരയിൽ ഷമെീം
20. സാബിറ. വി.പി
21. കേേണ്ടെന്നൻ ഷഫീഖ്
22. നഫീസ െകേ
23. സുഹറ. െകേ
മുതൽ േപർ

7
െമൊട്ടമ്മൽ മുസ്തഫ
5. മൊവിലെക്കണ്ടെന്നി കേട്ടയിൽ
അബ്ദുൾ മെജീദ്
6. മൊടപ്പുരയിൽ
ഷുഹൈഹബ്
7. െപാന്നൈങ്ക
പടിഞ്ഞാറയിൽ
ഫാറൂഖ്
8. കേേണ്ടെന്നൻ
ൈസബുന്നീസ
9. ആേറാൺ. െകേ
10. മുഹമ്മദ് റാഷിദ്. െകേ
11. എം.െകേ. അബ്ദുൾ
മെജീദ്
12. ചൂട്ടാച്ചി ജമെീലെ
13. മെംഗലെത്ത് അബ്ദുൾ
ഹമെീദ്
14. ഫാത്തിമെ സമ്മറിൻ
15. ചൂട്ടാച്ചി സുൈബദ
16. പറമ്പെന്റകേത്ത്
മുബീന
17. അത്ത ഹയറുടന്നീസ
18. കേിഴെക്കയിൽ മുഹമ്മദ്
ഷാഫി
19. റസീന. െകേ
20. കേേണ്ടെന്നൻ ഷബീർ
21. അമെീർ ൈഫസൽ
പുതിയ പുരയിൽ
22. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി
സുൈബദ
23. െകേ.പി. ഫാറൂഖ്
24. ൈടലെക്സ് ധനലെക്ഷ്മി
േഹാസ്പെിറ്റൽ
25. ഫാത്തിമെ സമ്മറിൻ.
െകേ
26. െചകേയാടത്ത് പുതിയ
പുരയിൽ ഹാഷിം
27. ഇസ്മായിൽ പി.െകേ
മുതൽ േപർ
12

148

6

േതാട്ടം

0.0126

േറാഡ്
നവീകേരണം

This is a digitally signed Gazette.
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നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്തീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലാെത

1. െപൌവ്വക്കൽ
ഞാറ്റുവയൽ ഫാഹിമെ
2. െകേ.െകേ. ജാസ്മിൻ
മുതൽ േപർ
3. െപൌവ്വക്കൽ
ഞാറ്റുവയൽ നാസർ
4. പുക്കാങ്കണ്ടെന്നി നാസർ
5. തുർക്കീെന്റവിട ജമൊൽ

8
മുതൽ േപർ
13

149

2B

േതാട്ടം

0.0106

1. െകേ.വി. സാറുടമ്മ
മുതൽ േപർ

14

149

3D

േതാട്ടം

0.0441

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15

149

4

േതാട്ടം

0.0336
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലാത്തതിനാ
ൽ

16

152

1B

17

152

1C

പുറേമ്പാക്ക
േ്
(പട്ടികേജാ
തി
വികേസന
വകുപ്പെ്)

േതാട്ടം

0.0169

0.0103

െകേ.വി. സറീന
െകേ.വി. കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
െകേ.വി. സഹീദ്
െകേ.വി. കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
മുതൽ േപർ
െകേ.വി. മുഹമ്മദ്
കുഞ്ഞി
െകേ.വി. ൈസനബ
െകേ.വി. മെറിയം
െകേ.വി. ഫാത്തിമെ
മുതൽ േപർ
മുതൽ േപർ

1. തായാട് ഹസൻ
2. കേല്ലറ പുതിയ പുരയിൽ
അബ്ദുറഹിമൊൻ ഹാജി
3. സി. ഉസ്മാൻ
4. െപാടിപുരയിൽ സറീന
5. പ്രസിഡന്റ്, ബദർ
പള്ളി പരിപാലെന
കേമ്മിറ്റി
മുതൽ േപർ

1. ആരംഭൻ നാരായണി
2. അരിങ്ങേളൻ ലെത
മുതൽ
3. വടുവത്തുടിയൻ രമെ
4. െകോയിേലെരിയൻ
കേരുണൻ മെരിച വി.
ജാനകേി മുതൽ േപർ
5. പനയൻ വാസുമെതി
മുതൽ േപർ
6. എ.ഇ. അബ്ദുൾ ഖാദർ
എം..ബീഫാത്തു
7. െകേ. ശാരദ, എസ്.
ബാപ്പു
േറാഡ്
നവീകേരണം

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

നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്

1. വിജുബ. മുള്ളങ്കണ്ടെന്നി
2. പറമ്പൻ സുമെിത്ര
3. പനയൻ രവീന്ദ്രൻ,
ആരംഭൻ പുഷ്പ
4. രഘൂത്തമെൻ. വി

9
ശാസ്തീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലാെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലാത്തതിനാ
ൽ

5. െകോയിേലെരിയൻ
ശയാമെള മുതൽ േപർ
6. െചകേയാടത്ത് അബ്ദുൾ
ഖാദർ
7. പറമ്പൻ ബിന
മുതൽ േപർ

18

152

3A

പുറേമ്പാക്ക
േ്
(പട്ടികേജാ
തി
വികേസന
വകുപ്പെ്)

0.0122

1. െതക്കൻ രാധ മുതൽ
േപർ

19

152

3B

നിലെം

0.0089

1. ചിറക്കൽ
േകോവിലെകേത്ത്
വലെിയരാജാവ് മുതൽ
േപർ

20

152

5

േതാട്ടം

0.0191

1. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
നത്തുവയലെിൽ റംലെ
2. പറമ്പെന്റകേത്ത്
സയിദ് മുതൽ േപർ
3. പറമ്പെന്റകേത്ത്
പാത്തുഞ്ഞി
4. നസീറ. പി
5. പറമ്പെന്റകേത്ത്
മെറിയം( മെരിച) മെകേൾ
പാത്തുഞ്ഞി മുതൽ
േപർ
6. പറമ്പെന്റകേത്ത്
ഹമെീദ്( മെരിച)
ഇബ്രാഹിം കുട്ടി മുതൽ
േപർ
7. കുഞ്ഞിപ്പുരയിൽ
സുഹാലെത്ത്
8. പറമ്പെന്റകേത്ത്
ൈമെമൂന
9. ഹംസ
10. െചകേയാടത്ത് പുതിയ
പുരയിൽ ഇസ്മത്ത്,
റമെീസ്. െകേ.പി.
11. പറമ്പെന്റകേത്ത്
ഷറഫുന്നീസ
12. അസനാപ്പുറത്ത്
ഇയാസ്
13. പറമ്പെന്റകേത്ത്
സാഹിദ
14. കുനിയിൽ അബ്ദുൾ

This is a digitally signed Gazette.
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സലൊം
15. കുപ്പെപുരയിൽ മുസ്തുഫ,
സുൈബദ. എം
16. അബ്ദുൾ മെജീദ്. െകേ.വി,
സാബിറ. പി
17. നസിയത്ത്. പി
18. പറമ്പെന്റകേത്ത്
നാജിൽ
19. കുനിയിൽ അബ്ദുൾ
സലൊം, എം.െകേ.
സജിന
മുതൽ േപർ

21

152

6C

േതാട്ടം

0.0036

1. പറമ്പെന്റകേത്ത്
അഹമ്മദ് മുതൽ േപർ

22

152

6D

േതാട്ടം

0.0175

1. പുതിയാണ്ടെന്നി സാദിഖ്
2. ടി . ദമെയത്തി മുതൽ
േപർ
3. പനയൻ േദവി മുതൽ
േപർ

23

152

6E

േതാട്ടം

0.0088

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

24

153

1

േതാട്ടം

0.0163

േറാഡ്
നവീകേരണം

This is a digitally signed Gazette.
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നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്തീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലാെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലാത്തതിനാ
ൽ

എടേച്ചരി അൻസിത
അസനാപ്രത്ത് സലെിം
ഉഷ. ടി
ആലുവളപ്പെിൽ പുതിയ
പുരയിൽ ഫാത്തിമെ
പറമ്പെന്റകേത്ത്
നസ്രിയ
വസന്ത മുതൽ േപർ
മുസ്തഫ െകേ.പി.
സതീശൻ .പി. മുതൽ
േപർ
മുതൽ േപർ

1. െകേ.വി സറീന. മുതൽ
േപർ
2. െകോയിേലെരിയൻ
ശ്രീധരൻ
3. ഹാരിസ്. െകേ.െകേ
4. െചവിടെന്റവിട പുതിയ
പുരയിൽ അമെീറുടദ്ദീൻ
5. െകോയിേലെരിയൻ ചന്ദ്രി
6. സാബിറ മുതൽ േപർ
7. െപാന്നൈങ്ക
േചാളിയിൽ അബൂഞ്ഞി
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8. െകേവി സാറമ്മ മുതൽ
േപർ
9. െകേ.വി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
10. സഹീദ്. െകേ.വി
11. മെറിയം മുതൽ േപർ
12. ഷംഷാദ് മുതൽ േപർ
13. െകേ.വി. സാജിദ മുതൽ
േപർ
14. െകേ.വി സഫൂറ മുതൽ
േപർ
15. െകേ.വി സറീന മുതൽ
േപർ
16. െകേവി ൈസനബ
മുതൽ േപർ
17. െകേവി കേദീജ മുതൽ
േപർ
18. െകേ.വി സറീന മുതൽ
േപർ
മുതൽ േപർ
25

153

3

േതാട്ടം

0.0049

1. നായക്കൻ നടുങ്കണ്ടെന്നി
സഹീദ
2. മെടക്കര പ്രദീപൻ
3. പാറയിൽ സുമെയ്യ
4. ചാലെിൽ താഹിറ
മുതൽ േപർ
5. പി.വി. ഉത്തമെൻ മുതൽ
േപർ
6. പള്ളിയത്ത്
സുധാകേരൻ
7. െകോയിേലെരിയൻ
കേമെലൊക്ഷേൻ
8. േജാൺ ഡിക്രൂസ്
(മെരിച) മെകേൾ
െസയിൽ ഗബ്രിേയൻ
ഡിക്രൂസ്
9. ബത്തക്ക സറീന
10. വി.സി. ൈസബുന്നീസ
മുതൽ േപർ
11. േകോരേമ്പത്ത് മെഹമ്മൂദ്
മുതൽ േപർ

26

153

4

േതാട്ടം

0.0170

1. കോനപ്രത്ത്
കുഞ്ഞാമെിനി( മെരിച )
അബ്ദുറഹിമൊൻ മുതൽ
േപർ
2. െമൊട്ടമ്മൽ രാജീവൻ
3. െചല്ലട്ടൻ റീന
4. െമൊട്ടമ്മൽ അചതൻ(
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മെരിച) ശയാമെള മുതൽ
േപർ
മുതൽ േപർ
27

153

6

േതാട്ടം

0.0083

28

153

7

നിലെം

0.0142

29

153

8

േതാട്ടം

0.0374

30

153

14

േതാട്ടം

0.0154

1. െകോയിേലെരിയൻ
ശയാമെള
2. െകോയിേലെരിയൻ
രഘൂത്തമെൻ
3. െകേ. സുശീലെ
4. െകോയിേലെരിയൻ
രാമെകഷ്ണൻ
5. നാലൊംമ്പ്രത്ത് രാധ
മുതൽ േപർ
6. െകോയിേലെരിയൻ
ഭരതൻ
7. െകോയിേലെരിയൻ
ഭാസ്കരൻ
8. െകോയിേലെരിയൻ
സേരാജിനി
9. െകോയിേലെരിയൻ
സേരാജിനി മുതൽ
േപർ
മുതൽ േപർ
േറാഡ്
നവീകേരണം
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നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്തീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലാെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലാത്തതിനാ
ൽ

1. െപാന്നൈങ്ക
െവള്ളരിക്കണ്ടെന്നത്തിൽ
നാദിറ
2. െനൌഫ അനൂപ്
പച്ചക്കൻ ഞാറ്റുവയല്
3. കുഞ്ഞുവളപ്പെിൽ
ചാലെിൽ അബൂഞ്ഞി
മുതൽ േപർ
1. മുഹമ്മദാലെി, അബ്ദുൾ
ഗഫൂർ, സാഹിദ്
കേടവത്ത് പീടികേയിൽ
2. േതാലെെന്റകേത്ത്
കുഞ്ഞായിസു
3. ഇടേച്ചരിയിൽ
ദിവാകേരൻ
മുതൽ േപർ
1. കുഞ്ഞാമെിന (മെരിച)
െകേ.പി. അബ്ദുൾ
റഹ്മാൻ മുതൽ േപർ
2. കേേല്ലൻ ബിന മുതൽ
േപർ

13
മുതൽ േപർ
31

159

1

നിലെം

0.0035

1. ൈമെക്കാരൻ റംസി
റഹ്മാൻ, വങ്കണപ്പുറം
മുഹമ്മദലെി
2. അരിങ്ങേളയന് ശ്രീജ
3. സമെീറ. പി.വി, അബ്ദുൾ
ഖാദർ വി.െകേ
4. കേടവത്ത് പുരയിൽ
സമെീർ, പിവി മുജീബ്
റഹ്മാൻ
5. കേേല്ലൻ പത്മാവതി
6. കോരക്കാടൻ രാധ
7. റീജ. എ
8. മുജീബു റഹ്മാൻ, ഷമെീർ.
െകേ.പി
9. പി. നസീർ
10. പനയൻ േജയാതി
11. െകേ.പി. ഷമെീർ. മുതൽ
േപർ
12. ജംഷീർ പി.വി
13. വി. മെജീദ്
14. െകോയിേലെരി സജീവൻ
15. സജിത്ത് .െകേ
മുതൽ േപർ

32

159

2

നിലെം

0.0012

1. ടി. നസീർ
2. അരിങ്ങളേയൻ ശ്രീജ
3. െതാന്തി അബ്ദുൾ
റഹ്മാൻ
4. കേടവത്ത് പുരയിൽ
ഷമെീർ, പി.വി. മുജീബ്
റഹ്മാൻ
5. കോരക്കാടൻ രാധ
6. റീജ. എ
7. മുജീബ് റഹ്മാൻ, ഷമെീർ.
െകേ.പി
8. റിയാസ് ടി.എം
9. പനയൻ േജയാതി
10. െകേ.പി. ഷമെീർ മുതൽ
േപർ
11. ജംഷീർ പി.വി
12. മെജീദ് വി
13. െകോയിേലെരിയൻ
സജീവൻ
14. സജിത്ത്. െകേ
15. ടി.എം. റിയാസ്
മുതൽ േപർ
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33

157

6

നിലെം

0.0189

േറാഡ്
നവീകേരണം
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നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്തീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലാെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലാത്തതിനാ
ൽ

1. കോനേച്ചരിയൻ
ബാലൊമെണി
2. വിേനാദിനി. എൻ
3. അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ
െകേ.പി.( മെരിച) ഭാരയ
പി.സാബിറ മുതൽ
േപർ
4. കേടവത്ത് പീടികേയിൽ
മുഹ്സിന
5. തായിയത്ത് ഹസൻ
6. ശശി കുമൊർ. പി.എൻ
7. വള്ളുവക്കണ്ടെന്നി പുതിയ
പുരയിൽ സലെീം
8. വള്ളുവക്കണ്ടെന്നി പുതിയ
പുരയിൽ സലെിം മുതൽ
േപർ
9. െചകേയാടത്ത് സറീന
10. വി സി അൻസാരി
11. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
കൂേലൊത്ത് വളപ്പെിൽ
ഉമ്മർ( മെരിച)
വണ്ണത്താങ്കണ്ടെന്നി അസ്മ
മുതൽ േപർ
12. പീടികേക്കണ്ടെന്നി അബ്ദുൾ
ഖാദർ മുതൽ േപർ
13. മെടക്കുടിയൻ ശകുന്തള
14. ബാപ്പെീയിെന്റകേത്ത്
ഫാത്തിമെ
15. െകോരട്ടി പങ്കജാക്ഷേി
16. െകോരട്ടി സതി
17. െകോരട്ടി അനിത
18. അരിങ്ങളയൻ
ചന്ദ്രേമൊഹൻ
19. കേടവത്ത് പുരയിൽ
സലെീം
20. ഹാഷിം മുതൽ േപർ
21. ടി.െകേ. സബീന
22. തായത്ത് അബ്ദുൾ
സത്താർ
23. പീടികേക്കണ്ടെന്നി
കുഞ്ഞാത്കുട്ടി മുതൽ
േപർ
24. വിസി അൻസാരി,
ഹയറുടന്നീസ
25. കോനേച്ചരി ബാലൊമെണി
26. െകോയിേലെരിയൻ
മെേനാഹരൻ
27. കേടവത്ത് പുരയിൽ
ഷമെീർ
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28. പി.വി. മുജീബ് റഹ്മാൻ
29. മൂലെയിൽ
െചമ്മിെന്റവിട അബ്ദുൾ
അസീസ് മുതൽ േപർ
30. എ. ഷാജൻ
31. സുനിൽ. െകേ
32. എം.വി. അനിത
33. കേണ്ടുവളപ്പെിൽ
കൂേലൊത്ത് വളപ്പെിൽ
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി
34. പന്നൈങ്ക
െവള്ളരിക്കണ്ടെന്നത്ത്
ഹാഷിം
35. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
കൂേലൊത്ത് വളപ്പെിൽ
കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
36. െചല്ലടൻ ദിേനശ്
ബാബു
37. മൊയന്നൂർ ശയാമെള
38. തച്ചക്കണ്ടെന്നി കുനിവിൽ
അബ്ദുൾ നാസർ
39. ആരംഭൻ അേശാകേൻ
40. അരിങ്ങളയൻ രാജൻ
41. മൊവിലൊക്കണ്ടെന്നി
വളപട്ടേണാൻ
മെറിയുടമ്മ മുതൽ േപർ
42. താനേച്ചരിയൻ
രേമെശൻ
43. വണ്ണാത്തികേണ്ടെന്നി
െഫൌസിയ
44.കേടവത്ത് പീടികേയിൽ
അബൂബക്കർ (മെരിച)
ജമെീലെ മുതൽ േപർ
45. വണ്ണത്താൻകേണ്ടെന്നി
മുസ്തഫ
46.പറമ്പെന്റകേത്ത്
സജ്ന
47. വള്ളുവക്കണ്ടെന്നി പുതിയ
പുരയിൽ സലെീം
48. തസ്ലീം െകേൌസർ ടി
49. കുരിക്കളകേത്ത്
ഹാരിസ്
50. മൊവിലൊച്ചാലെിൽ
േഗാവിന്ദൻ നായർ
51. േകോരേമ്പത്ത് മെഹമ്മൂദ്
52. െകേ.എൻ. സഫിയ
53. മൊവിലെച്ചാലെിൽ
കഷ്ണൻനായർ
54. പ്രഭാവതി മുതൽ േപർ
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55. കേരിക്കൻ വളപ്പെിൽ
ഖദീജ
56. മുകുന്ദൻ പി. മുതൽ
േപർ
57. േകോേറാത്ത്
നാരായണി
58. പത്മിനി മുതൽ േപർ
59. മൊവിലെച്ചാലെിൽ
ചിരുേതയി (മെരിച)
വാസന്തി മുതൽ േപർ
60. അങ്ങാടിപ്പുറത്ത്
േദവയാനി
61. കേരിയാെന്റകേത്ത്
പുതിയ പുരയിൽ അബു
റഷീദ്
62. െചക്കിയിൽ
ഒതേയത്ത് മൂസൻ
കുട്ടി ഹാജി
63. അബ്ദുൾ ഖാദർ പി.െകേ,
അബ്ദുൾ റസാക്ക്.
പി.െകേ
64.വി.െകേ. മൂസക്കുട്ടി
മുതൽ േപർ
65. കേടവത്ത് പീടികേയിൽ
സലെീം
66. കേടവത്ത് പീടികേയിൽ
െമൊയ്തീൻ കുഞ്ഞ്
67. െകേ. ബാലൊമെണി
68. പാേലൊട്ട് െമെഹബൂബ്
69. പുതിയ പുരയിൽ
മുക്കാനക്കൽ
ഷിഹാബ്
70. അചതൻ.പി.പി
71. റസിയ. ബി മുതൽ
േപർ
72. മുഫീദ
73. െകേ.എൻ. ൈസനബ
74. പി.പി. മുഹമ്മദ്
ഹനീഫ
75. െകേ.സി. റംഹത്ത്
76. വി.െകേ. ഹംസ
െചയർമൊൻ േകോഡർ
ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്
77. ഷമെീർ. െകേ.പി, ,മുജീബു
റഹ്മാൻ പി.വി
78. തിയാടത്ത് ചന്ദ്രൻ
79. പീടികേക്കണ്ടെന്നി നബീസ
80. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
വട്ടപറമ്പിൽ സറീന
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81. െകേ.വി. കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
82. സഹീദ്. െകേ.വി
83. െകേ.വി. കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
മുതൽ േപർ
84. സുരബാലെ
നാരായണൻ, മെഞ്ജുള
നാരായണൻ
85. ഷാഹിദ മെഠത്തിൽ
മുതൽ േപർ
86. േകേേളാത്ത് ജയൻ
87. െകേ.എം. സിയാവുദ്ദീൻ
(മെരിച) മുംതാസ്
ഉമ്മർ
88. സീനത്ത്. െകേ
89. കേേണ്ടെന്നൻ അബ്ദുൾ
റഹീം
90. ദാവിെന്റകേത്ത്
കേമ്മൂക്കകേത്ത് അബ്ദുൾ
സലൊം
91. ദാവിെന്റ കേത്ത്
കേമ്മൂക്കകേത്ത്
മുംതാസ്
92. നുശിക്കണ്ടെന്നി പന്തലെിട്ട
വളപ്പെിൽ ആസാദ്
93. ശയാമെള .എം
94. പനക്കട മൂസ
95. െകേ.വി. സഫൂറ
96. െകേ.വി മെറിയം
97. സിയാദ് തച്ചങ്കണ്ടെന്നി
കുനിയിൽ
98. വി.െകേ. ഹംസ, കേണ്ണൂർ
അേസാസിേയഷൻ
ഓഫ് േസാഷയൽ &
എക്കേണാമെിക്സ്
റിേഫാർട്ട്സ് ട്രസ്റ്റ്
പ്രസിഡന്റ
99. ദിേനശൻ .പി
100.
വിേനാദിനി.
എൻ
101.തിരുവങ്ങാട് പുത്തൻ
വീട്ടിൽ ബാലെൻ മൊരാർ
102.
എട്ടമ്മൽ
അബ്ദുൾ ഹക്കീം,
നസീമെ കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി
മുതൽ േപർ
34

189

2

േതാട്ടം

0.0175
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േറാഡ്

നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്

1. പുന്നൈങ്ക കുനിയിൽ
റഷീദ
2. പുന്നൈങ്ക കുനിയിൽ

18
സറീന
3. എം. ഫറൂഖ് മുതൽ
േപർ
4. വയരൻ മുരിേങ്ങരി
സുഹറ
5. പി.എം. മുസ്തഫ (മെരിച)
അസ്മ
6. ആലുവളപ്പെിൽ ഖദീജ
7. പുന്നക്കൻ ഖദീജ
8. േഡാ. ആർ.എം.
വിജയലെക്ഷ്മി
9. റഷീദ പി.െകേ
10. എം. ഫാറൂഖ് മുതൽ
േപർ
11. െകേടി മുഹമ്മദ്
ഇക്ഖാൻ
മുതൽ േപർ
35

189

4A

േതാട്ടം

0.0376

നവീകേരണം

ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്തീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലാെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലാത്തതിനാ
ൽ

1. വലെിയ പുരയിൽ
മുഹമ്മദ്
2. മെയിലൊഞ്ചി മെഠത്തിൽ
സുഹറ
3. മുഹമ്മദ് വി.പി മുതൽ
േപർ
4. ആവിദ. െകേ. ആമെിന.
െകേ.െകേ
മുതൽ േപർ

36

189

4 B1

േതാട്ടം

0.0092

പുഴൊതി പഞ്ചായത്ത് േബാർഡ്
പ്രസിഡെന്റേ് മുതൽ േപർ

37

189

4 B2

േതാട്ടം

0.0147

1. മൊവിലൊക്കണ്ടെന്നി
കേട്ടയിൽ അബ്ദുൾ
അസീസ്
2. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി റസീന
3. പാവക്കൽ തങ്ങെള
വളപ്പെിൽ ഹമെീദ്(
മെരിച) സുൈബദ
മുതൽ േപർ
4. അബ്ദുൾ റഷീദ്
കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
ഞാറ്റുവയൽ
5. സുഹറാബി
പുന്നത്തിൽ
പുറെത്തവളപ്പെിൽ
മുതൽ േപർ
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38

187

3

േതാട്ടം

0.0029

39

187

4

േതാട്ടം

0.0241

േറാഡ്
നവീകേരണം
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നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്തീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലാെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലാത്തതിനാ
ൽ

1. സി.പി. മുഹമ്മദ്
മുർഷിദ്
2. മൂസാൻ പുതിയ
പുരയിൽ
മുതൽ േപർ

1. മുേണ്ടെന്നാൻ ചാട്ട
വിേനാദ്
2. നാലൊം വീട്ടിൽ
ചട്ടാസ് ശ്രീധരൻ
3. ഹാരിസ് മുഹമ്മദ്
4. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
ഞാറ്റുവയലെിൽ
അബ്ദുൾ ഗഫൂർ,
സിദ്ദീഖ്
5. െകേ. ലെക്ഷ്മി മുതൽ േപർ
6. വണ്ണത്താങ്കണ്ടെന്നി
അബ്ദുൾ റഷീദ്
7. കേടവത്ത് പീടികേയിൽ
ഫരീദ മെഹമ്മൂദ്
8. കേടവത്ത് പീടികേയിൽ
ഷഫീന ,
9. പവ്വക്കൽ
ഞാറ്റുവയലെിൽ
അൻസാരി
10. പള്ളിക്കണ്ടെന്നി സത്താർ
11. അമെിത്ത് ഉസ്മാൻ
അമെറൂദ്ദീൻ
12. നാലൊം വീട്ടിൽ ചട്ട
ജയരാജൻ
13. ഹാരിസ് മുഹമ്മദ്
14. കേേല്ലൻ സരസ
15. െകോവ്വപ്രത്ത്
സത്താർ
16. െകേ.പി. ഷഫീക്ക്
17. അബ്ദുൾ റഷീദ് .വി.പി
18. വി.സി.പി മുഹമ്മദ്
19. കുഞ്ഞാണം വീട്ടിൽ
പുതിയ പുരയിൽ
സാഹിദ
20. കുഞ്ഞാണം വീട്ടിൽ
പുതിയ പുരയിൽ
സാജിദ
21. ജസീലെ സുഹീദ്
22. വാഹിദ െകേ.പി
23. താഴെത്ത് മെറ്റത്തിൽ
മുസ്തഫ
24. ഷാഹിന കേടവത്ത്

20
പീടികേയിൽ
25. സതയൻ മുതൽ േപർ
മുതൽ േപർ
40

168

2

േതാട്ടം

0.0602

41

167

2A

േതാട്ടം

0.0126

1. പുേഞ്ചൻ ഷാജി
2. പുേഞ്ചൻ അനിൽ
കുമൊർ
3. െചറുടമെണലെിൽ
മൊണിേക്കാത്ത്
പവിത്രൻ
4. പുേഞ്ചൻ ഗിരീശൻ
5. പുേഞ്ചൻ പ്രകോശൻ
6. പൂഞ്ചേഞ്ചൻ േശാഭ
7. പൂഞ്ചേഞ്ചൻ ദിേനശൻ
8. നഫീസ
പറമ്പെന്റകേത്ത്
9. െകേ.എൻ. സഫിയ
10. ബാവുക്കൻ രസ
11. ആലെക്കാട്ട് പ്രഭാവതി
12. െപാട്ടി പുരയിൽ
ഹാരിസ
13. സക്കീന. എ.ടി
14. സി.എം. പവിത്രൻ
15. ചന്ദ്രമെതി
16. തയ്യത്താർ കേണ്ടെന്നി
റീത്ത
17. ആലെക്കൽ സേരാജിനി
18. ആലെക്കാട്ട് പ്രകോശൻ
19. സക്കീന എ.ടി മുതൽ
േപർ
20. ആലെക്കൽ വസന്ത
21. പി. കഷ്ണൻ
22. രാേജഷ് ആലെക്കൽ
മുതൽ േപർ
േറാഡ്
നവീകേരണം
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നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്തീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലാെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലാത്തതിനാ
ൽ

1. കുന്തിരിയത്ത്
പാറക്കാട്ട് സിദ്ദീഖ്
മുതൽ േപർ
2. പള്ളിപ്രത്ത് പുന്നക്കൽ
പുതിയ പുരയിൽ
മെഹമ്മൂദ് (മെരിച)
െകേ.പി. സിദ്ദീഖ് മുതൽ
േപർ
3. പടിഞ്ഞാറയിൽ
മുഹമ്മദ് ഹനീഫ
4. െപാട്ടി പുതിയ
പുരയിൽ വഹീദ
5. െപാട്ടി പുതിയ
പുരയിൽ സഫൂറ

21
മുതൽ േപർ
42

167

2B

േതാട്ടം

0.0090

1. ടി.പി.സഫീദ്
2. കേല്ലറ പുതിയ പുരയിൽ
അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി
മുതൽ േപർ

43

167

3

േതാട്ടം

0.0161

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

പി.എൻ. ഷഫീർ
സൽമെ
സലെീം
ഷമെിന
പവ്വക്കൽ
ഞാറ്റുവയലെിൽ റഫീഖ്
കേട്ടയിൽ റംലെ
കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി റസിയ
പവ്വക്കൽ ഞാറ്റുവയൽ
യൂസഫ് (മെരിച )
അസ്മ മുതൽ േപർ
കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി
ഷാനിയ
തായത്ത് സുൈബദ
െകേ.സഫിയ മുതൽ
േപർ
ടി സുൈബദ
മുതൽ േപർ

44

167

8

േതാട്ടം

0.0069

1. കേടവത്ത് പീടികേയിൽ
സാബിറ
2. മെർഫൂഖ് പുതിയ
പുരയിൽ
3. കേടവത്ത് പുരയിൽ
സാജിദ
4. കേടവത്ത് പുരയിൽ
റയീസ്
5. കേടവത്ത് പുരയിൽ
ആമെിന
മുതൽ േപർ

45

167

9

േതാട്ടം

0.0250

1. പവ്വക്കൽ
ഞാറ്റുവയലെിൽ
സുൈബദ
2. െകോവ്വപ്രത്ത് ൈമെമൂന
3. റസിയ കുട്ടിമൊറകേത്ത്
4. അരിങ്ങളേയൻ
േമൊഹനൻ
5. കുട്ടിമൊറകേത്ത് അസ്മ
6. കുട്ടിമൊറകേത്ത് ഖദീജ
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മുതൽ േപർ
7. കുട്ടിമൊറകേത്ത് റഹീന
8. ആത്മാനന്ദൻ മുതൽ
േപർ
9. ആയിഷ ബി െകേ
10. സുഹറ ബി െകേ
മുതൽ േപർ
46

167

10

േതാട്ടം

0.0211

േറാഡ്
നവീകേരണം

47

163

2

േതാട്ടം

0.0079

1. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
തച്ചങ്കണ്ടെന്നി നസ്രിയ
2. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
തച്ചങ്കണ്ടെന്നി ഷമെീർ
3. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
തച്ചങ്കണ്ടെന്നി സറീന
4. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
തച്ചങ്കണ്ടെന്നി റസീന
5. െകേ.ടി. ഇസ്മായിൽ
6. ഇസ്മായിൽ നസറി
ഇസ്മായിൽ
7. െകേഡി മെഹമ്മൂദ്
8. കുഞ്ഞാമെിന
മുതൽ േപർ

48

163

3

േതാട്ടം

0.0316

1. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി
പാത്തുഞ്ഞി
2. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
ഞാറ്റുവയലെിൽ
െനൌഷാദ്
3. െഷയ്ക്കെ് അബ്ദുൾ
അസീസ്
4. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി
അബ്ദുൾ റഷീദ്
5. െകേ.സി മെഹമ്മൂദ്
6. മൊവുങ്കൽ സുൈഹദ
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നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്തീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലാെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലാത്തതിനാ
ൽ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ഷഫീറ. െകേ
െകേടി ഇസ്മായിൽ
അബ്ദുൾ സലെിം െകേ.ടി
മെഹമ്മൂദ് െകേ.ടി
അഷ്റഫ് െകേടി
ഹാഷിം. െകേടി മുതൽ
േപർ
7. ഹാഷിം െകേടി
8. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
തച്ചങ്കണ്ടെന്നി യൂസഫ്
9. െകേടി ഇസ്മായിൽ
മുതൽ േപർ
മുതൽ േപർ

23
7. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി
റംലെത്ത്, സുമെയ്യ
8. െകേ.സി നസീറ
9. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി കോസിം
10. െചക്കയാടത്ത് അബ്ദുൾ
സലൊം
11. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി
താഹിറ
12. പഴെയ പീടികേയിൽ
ഹംസ
13. പി.പി. അബ്ദുള്ള
14. െകേെകേ കുഞ്ഞലെീമെ
15. എം.ഇബ്രാഹിം കുട്ടി
16. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി സജിന
17. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി
ആയിഷ മുതൽ േപർ
18. അബ്ദുൾ ഗഫാർ
19. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി
ൈസഫത്ത്
20. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി റഫീന
21. പ്രസിഡെന്റ ബാദർ
പള്ളി പരിപാലെന
കേമ്മിറ്റി
22. െകേജി സാജിദ
23. വി.സി. സലെീം
24. െകോവ്വപ്രത്ത് ൈമെമൂന.
മുതൽ േപർ
49

163

4

േതാട്ടം

0.0187

േറാഡ്
നവീകേരണം
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നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്തീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലാെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലാത്തതിനാ
ൽ

1. െകോണ്ടുവളപ്പെിൽ
ലൊേമ്പത്ത് ൈഫനസ്
മുതൽ േപർ
2. അസനാപുറത്ത്
ഷക്കീർ
3. അസനാപുറത്ത്
ഷാനവാസ്.
4. അസനാപുറത്ത്
െഷറിൻ
5. അസനാപുറത്ത്
നബീൽ
6. അസനാപുറത്ത്
മുഹമ്മദ് ഷമെീർ
7. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി
ആയിഷ
8. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി റഷീദ,
വട്ടക്കണ്ടെന്നി മൂസ
9. ൈസതാറകേത്ത്
അബൂബക്കർ
10. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി
സാജിദ

24
11. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി
സാജിദ മുതൽ േപർ
12. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി സഫൂറ
13. അബ്ദുൾ ഗഫൂർ
മുതിയപറമ്പത്ത്
14. ബത്തക്ക ഹാരിസ്
15. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി
സാഹിദ മുതൽ േപർ
16. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി
നഫീസ
മുതൽ േപർ
50
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5

േതാട്ടം

0.0197

1. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
തച്ചങ്കണ്ടെന്നി റാഷിദ്
2. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
തച്ചങ്കണ്ടെന്നി ഫാത്തിമെ
3. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
തച്ചങ്കണ്ടെന്നി സലെീം
4. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
തച്ചങ്കണ്ടെന്നി റഫീഖ്
5. എം. ഇബ്രാഹിം കുട്ടി
6. കുണ്ടുവളപ്പെിൽ
തച്ചങ്കണ്ടെന്നി വാഹിദ
7. എരേങ്ങടത്ത് ചന്ദ്രി
8. സലെീം െകേടി മുതൽ
േപർ
മുതൽ േപർ
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േതാട്ടം

0.0096

1. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി
കേമൊൽകുട്ടി,
പി.വി.ഷരീഫ
2. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി കേമൊൽ
കേട്ടി
3. െവള്ളക്കുടിയൻ
സേരാജിനി
4. പന്നയൻ ശശിധരൻ
5. അയ്യഡാടൻ രാമെൻ
6. എൻ.വി. ൈഷന
7. പി.പി. േറാസ
8. മൂളിൽ താപ്പെള്ളി
സുേരന്ദ്രൻ
9. പള്ളിയത്ത് ചന്ദ്രൻ
10. പൂഞ്ചഞ്ഞൻ ബിന
11. സീമെ പൂഞ്ചേഞ്ഞൻ
12. മെേഹഷ് പൂഞ്ചേഞ്ചൻ
തൃക്കേക്കാട്ടുംകേണ്ടെന്നി
13. െഷൌക്കത്തലെി
േചാടത്തിൽ
കേപ്പെേണ്ടെന്നരി

This is a digitally signed Gazette.
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14. പള്ളിവത്ത് ശ്രീധരൻ
15. െപാട്ടിപ്പുരയിൽ
ഷറഫുന്നീസ
മുതൽ േപർ
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3

േതാട്ടം

0.0185

േറാഡ്
നവീകേരണം
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160

1

േതാട്ടം

0.0121

1. പൂഞ്ചശാരി മെീര മുതൽ
േപർ
2. പാറക്കണ്ടെന്നി ജസീലെ
3. പാറക്കണ്ടെന്നി സുമെയ്യ
മുതൽ േപർ
4. പൂഞ്ചശാരി െചല്ലമ്മാൾ
5. മെംഗലൊട്ട് നബീൽ
6. മുഹമ്മദ് െനൌഷീർ
ആലെക്കലെകേത്ത്
മുതൽ േപർ
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6

േതാട്ടം

0.0087

1. ൈമെക്കാരൻ റംസി
റഹ്മാൻ, വങ്ങണപ്പുറം
മുഹമ്മദലെി
2. വങ്ങണപ്പുറത്ത്
മുഹമ്മദലെി മെിഥുൻ
കുമൊർ
3. ജയപാലെൻ, മെിഥുൻ

This is a digitally signed Gazette.
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നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്തീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലാെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലാത്തതിനാ
ൽ

1. ചിറക്കൽ അസ്മ
2. േതാലെെന്റകേത്ത്
പുതിയ പുരയിൽ
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി,
പൂഞ്ചച്ചാടിയൻ നജ്മെ
3. പവ്വക്കൽ ഞാറ്റുവയൽ
െമൊയ്നീൻ കുഞ്ഞി
4. െകേൌവ്വൽ സേരാജിനി
മുതൽ േപർ
5. പി.എൻ
ൈസബുന്നീസ, പിപി
ലെത്തീഫ്
6. കേടവത്ത് പീടികേയിൽ
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി
7. പവ്വക്കൽ
ഞാറ്റുവയലെിൽ
ആയിഷ
8. വള്ളുവക്കണ്ടെന്നി
ചാലുവളപ്പെിൽ
അഷറഫ്
9. ചീരു മുതൽ േപർ
10. പവ്വക്കൽ ഞാറ്റുവയൽ
ആയിഷ, മുട്ടി മുഹമ്മദ്
കുഞ്ഞി
മുതൽ േപർ
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കുമൊർ െകേടി
മുതൽ േപർ
55

153

13

56

153

2

0.0072

1. പുറേമ്പാക്ക്

നിലെം

0.0164

1. െകേ.വി. സറീന മുതൽ
േപർ
2. െകേ.വി. ൈസനബ.
മുതൽ േപർ
മുതൽ േപർ

ആെകേ

1.1368

സാമൂഹയ പ്രതയാഘാത പഠന റിേപ്പൊർട്ടിെന്റ സംക്ഷേിപ്തരൂപം
കേണ്ണൂർ ജില്ലയിെലെ സിറ്റി േറാഡ് ഇംപ്രൂവ്മെമെന്റ് പദ്ധതിയുടെട ഭാഗമൊയി 1. കേണ്ണൂർ എൻ. എച്ച് 66 േറാഡ്
(മെന്ന ജംഗ്ഷൻ മുതൽ നയൂ എൻ. എച്ച് . ൈബപ്പൊസ് വെര, 2. െപാടിക്കുണ്ടെന്ന് – െകോറ്റാളി േറാഡ് (െപാടിക്കുണ്ടെന്ന്
ജംഗ്ഷൻ മുതൽ െകോറ്റാളി ജംഗ്ഷൻ വെര) , 3. തയ്യിൽ - െതക്കിലെ പീടികേ േറാഡ് (കുറുടവ േറാഡ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ
െതക്കിലെ പീടികേ ജംഗ്ഷൻ വെര) , 4. കുഞ്ഞിപ്പെള്ളി – പുലപ്പെി േറാഡ് (കുഞ്ഞിപ്പെള്ളി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പുലപ്പെി
ജംഗ്ഷൻ വെര) എന്നീ േറാഡുകേളുെട നവീകേരണത്തിനും വികേസനത്തിനുമൊണ് സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുള്ളത്.
േമെൽ േറാഡുകേളിൽ കേണ്ണൂർ ജില്ലയിെലെ കേണ്ണൂർ താലൂക്കിൽ കൂടി കേടന്നു േപാകുന്ന കുഞ്ഞിപ്പെള്ളി – പുലപ്പെി
േറാഡ് (കുഞ്ഞിപ്പെള്ളി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പുലപ്പെി ജംഗ്ഷൻ വെര) നവീകേരണത്തിനും വീതി കേിട്ടുന്നതിനും േവണ്ടെന്നി
ഏറ്റകേേദശം 1.26 െഹക്ടേറാളം ഭൂമെിയാണ് ഏറ്റെറ്റടുേക്കണ്ടെന്നതായി വരുന്നത്. ഏറ്റെറ്റടുക്കുവാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന സ്ഥലെം
നിലെവിലുള്ള േറാഡിെന്റ ഇരുവശങ്ങളിലും ഉള്ള സ്ഥലെമൊണ്. േമെൽ പദ്ധതി പ്രകോരം 17 വീടുകേെളയുടം, 37 വാണിജയ
സ്ഥാപനങ്ങെളയുടം ഭാഗികേമൊയി ബാധിക്കുന്നതാണ്. പൂഞ്ചർണ്ണമൊയുടം െപാളിച മൊേറ്റണ്ടെന്ന 1 വീടും, 7 വാണിജയ
സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന്.
കേണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ ഇേപ്പൊൾ അനുഭവെപ്പെടുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കും അതുവഴെി യാത്രക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന
േക്ലേശങ്ങളും പരിഹരിക്കുകേ എന്ന ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടിയാണ് നിലെവിലുള്ള േറാഡുകേൾ വികേസിപ്പെിച്ച് ബസ് കോത്തിരിപ്പു
േകേന്ദ്രങ്ങളും, ഓടകേളും, വളവുകേളും ശാസ്ത്രീയമൊയി നവീകേരിക്കുകേയുടം െചയ്യുകേയാണ് പദ്ധതിയുടെട ഉേദ്ദശം. വർദ്ധിച
വരുന്ന വാഹന സാന്ദ്രത മൂലെം രൂക്ഷേമൊകുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കും, െപാതുജനങ്ങൾക്കും, അവശരായവർക്കും,
േരാഗികേൾക്കും മെറ്റും ആശുപത്രികേളിലും മെറ്റിടങ്ങളിലും േമെൽപ്പെറഞ്ഞ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് മൂലെം സംഭവിക്കുന്ന
സമെയനഷ്ടവും മെറ്റും പരിഹരിക്കാൻ േവണ്ടെന്നിയാണ് പദ്ധതിക്ക് േവണ്ടെന്നി ഭൂമെി ഏറ്റെറ്റടുക്കുന്നത്.

ഗവര്ണ്ണറുടെട ഉത്തരവിന്പ്രകോരം,
െകേ ബിജുബ ഐ.എ.എസ്
െസ്പെഷയല് െസക്രട്ടറി (റവനയൂ)
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വിശദീകേരണ കുറിപ്പെ്
(ഇത് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ ഭാഗമൊകുന്നതല്ല. എന്നാല് െപാതു ഉേദ്ദശം െവളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉേദ്ദശിച്ച്
െകോണ്ടുളളതാണ്.)
ദ ൈററ്റ് ടു െഫയര് േകോമ്പന്േസഷന് ആന്റ് ട്രാന്സ്പെരന്സി ഇന് ലൊന്റ് അകേവിസിഷന്,
റീഹാബിലെിേറ്റഷന് & റീെസറ്റില്െമെന്റ് ചട്ടങ്ങള്പ്പ 19.09.2015 ല് പ്രാബലെയത്തില് വന്നിട്ടുളളതും, പ്രസ്തുത ചട്ടത്തിെലെ
റൂള്പ്പ 18 പ്രകോരം ഏറ്റെറ്റടുക്കുവാന് ഉേദ്ദശിക്കുന്ന ഭൂമെി ഗ്രാമെീണ നഗര പ്രേദശങ്ങളായി തരം തിരിച്ച് വിശദവിവരങ്ങള്പ്പ
പ്രസിദ്ധെപ്പെടുേത്തണ്ടെന്നതാണ്.
േമെല് ആവശയം ൈകേവരിക്കുവാന് ഉേദ്ദശിച്ചാണ് വിജ്ഞാപനം പുറെപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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