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സ..ഉ.(അച്ചടി)നം. 16/21/റവ

എസ. ആർ. ഒ. നമർ

121/2021

േ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 തയ്യിൽ - െതക്കിലെ
പീടികേ േറാഡ് (കുറുടവ േറാഡ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ െതക്കിലെ പീടികേ 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 അെല്ലെങ്കിൽ 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 - 1
(ഏറ്റകേേദശ വിസ്തീർണ്ണമൊണ് നൽകേിയിരിക്കുന്നത്)
ജില്ലെ : കേണ്ണൂർ
താലൂക്ക് : കേണ്ണൂർ
വിേല്ലെജ് : കേണ്ണൂർ 1
േദശം :കേണ്ണൂര് കേരാര്
േബ്ലാക്ക് നമ്പർ : 272
(എല്ലൊ വസ്തുക്കളഉം നഗരപ്രേദസത്തില് ഉള്പ്പെപ്പെടുന്നു.)
ക്രമെ സർെവ്വ സർെവ്വ വിവരണം വിസ്തീർണ്ണം
ഏറ്റത് െപാതു
നമ്പർ നമ്പർ സബ്
(െഹ.ആർ.ച.മെീ) ആവശയത്തി
ഡിവിഷ
ന് എന്ന്
ൻ

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

ബാധിക്കെപ്പെട്ട ൈകേവശക്കാരുെട
കുടുംബങ്ങെള വിവരങ്ങൾ
കുടിെയാഴെിപ്പെിക്ക
േേണ്ടെന്ന
കോരണം

3
1

6 – 19
956

േതാട്ടം

0.0163

2

6 – 19
930

നിലെം

0.0681

3

6 – 19
933

2B

േതാട്ടം

0.2153

1. െസക്രട്ടറി കേണ്ണൂർ
േകോ ഓപ്പെ്േററ്റീവ്
സ്പെിന്നിങ് മെിൽ
2. കേണ്ണൂർജില്ലൊ േകോ
ഓപ്പെ്േററ്റീവ് ബാങ്ക്
കേിപ്തം C 26 േന
േവണ്ടെന്നി ബാങ്ക്
ജനറൽ േമെേനജർ

4

6 – 19
933

2A2

േതാട്ടം

0.0785

1. സലെഫി
എഡുക്കേക്കഷൻ
ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്
െസക്രട്ടറി
2. െചക്കെന്റ ഓതിയിൽ
അബ്ദുൾ റഷീദ്
3. മെൻസൂർ
ചമ്പാന്റകേത്ത്
ചമ്പാന്റകേത്ത്
മൂലെവളപ്പെി. സമെീറ
4. െകോച്ചി പീടികേയിൽ
വസൻ (മെരിച).
അവകോശി പി.എസ്
അദ്നാൻ മുതൽ
േപർ
5. ജബ്ബാർ. എച്ച്
6. അദ്നാൻ വമ്പൻ
7. പി.എസ്. സമെീമെ
8. പി.എസ്. സമെീറ
9. സമെീന സിദ്ദീഖ്
10. ഷംന എന്ന സമെീന
സിദ്ദീഖ്

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണം ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിന
ോൽ
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1. െസക്രട്ടറി കേണ്ണൂർ
േകോ ഓപ്പെ്േററ്റീവ്
സ്പെിന്നിങ് മെിൽ
2. കേണ്ണൂർജില്ലൊ േകോ
ഓപ്പെ്േററ്റീവ് ബാങ്ക്
കേിപ്തം C 26 േന
േവണ്ടെന്നി ബാങ്ക്
ജനറൽ േമെേനജർ
1. െസക്രട്ടറി കേണ്ണൂർ
േകോ ഓപ്പെ്േററ്റീവ്
സ്പെിന്നിങ് മെിൽ
2. കേണ്ണൂർജില്ലൊ േകോ
ഓപ്പെ്േററ്റീവ് ബാങ്ക്
കേിപ്തം C 26 േന
േവണ്ടെന്നി ബാങ്ക്
ജനറൽ േമെേനജർ

4
11. അൻവർ വമ്പൻ
12. െനൌഷാദ്
ഉദ്ധാരകേത്ത് പുതിയ
പുരയിൽ
5

6 – 19
933

2A1

േതാട്ടം

0.0175

6

6 – 19
921

1

േതാട്ടം

0.0305

1. ഓടൻ അബ്ദുൾ
റസാഖ്

7

6 – 19
921

2

േതാട്ടം

0.0400

1. പിലൊക്കൂൽ റസീന
2. ഷാജി അബ്ദുൾ കേരീം

8

6 – 19
921

3

േതാട്ടം

0.0148

1. പിലൊക്കൂൽ റസീന

9

6 – 19
927

1

േതാട്ടം

0.0020

1. പറമ്പത്ത് പ്രവീൺ
കുമൊർ
2. താെഴെ പുരയിൽ
സുനിൽ കുമൊർ
3. താെഴെ പുരയിൽ
നാരായണി (മെരിച)
മെക്കൾ ലെീലെ ഓമെന
4. കുളൂർ കുന്നത്ത്
ൈസനബി
5. പി. േജാൺ (മെരിച)
ഭാരയ േമെരി േജാൺ
മുതൽ േപർ
6. നാലെകേത്ത് ആസയ
7. ചക്കേന്റാതിയിൽ
അബ്ദുൾ റഷീദ്
8. െകേ.എച്ച് േജാൺ
9. േതാട്ടത്തിൽ ജമെീലെ
10. നിർച്ചാൽ
റസിയാബി
11. നാലെകേത്ത് ജലെീൽ
12. കേല്ലെക്കുടിയൻ
നാരായണൻ
13. സിറിൽ ജേറാം,
െകേ.എച്ച് േജാൺ
14. നിഷീൽ
ചാത്തപ്പൊട്ടിൽ
15. േമെേച്ചാടത്ത്
െമൊയ്തീൻ കുഞ്ഞ്
16. ചാത്തപ്പൊട്ടിൽ
താഹിറ
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അറക്കൽ രാജാവ് മുതൽ
േപർ

5
17. നാലെകേത്ത് അബ്ദുൾ
നാസർ
18. ഉക്കാസ് കോന്റവിട
കുനിമൊൽ അബ്ദുൾ
മെജീദ് ഖാലെിദ്
19. നരിയാങ്കണ്ടെന്നി
അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി
20. എസ്. സീനത്ത്
21. കോതിരിക്കണക്കപ്പെി
ള്ളന്റകേത്ത്
നൂർജഹാൻ,
ഫായിസ, നസീമെ
22. പള്ളിക്കലെകേത്ത്
മുഹമ്മദ് നാസർ,
പന്തന്റവിട മുനീറ
23. നാലെകേത്ത്
െനൌഷാദ്
24. റംലെത്ത് നാലെകേത്ത്
25. പുതിയ പുരയിൽ
അബ്ദുൾ റഹീം, റംലെ
26. സിറിൽ ജേറാം
27. െകോയിേലെരിയിൽ
ലെക്ഷ്മി
28. െപാറ്റച്ചീലെകേത്ത്
േതാട്ടത്തിൽ ജമെീലെ
29. മൊളികേക്കണ്ടെന്നി ഹസ്സൻ
േബയ്ഗ്
30. താെഴെ പുരയിൽ
നാരായണി(മെരിച)
മെക്കൾ ലെീലെ, ഓമെന
31. കുനിയിലെകേത്ത്
അബ്ദുൾ മെജീദ്
(മെരിച)
അവകോശികേൾ ഭാരയ
ആയിഷ വി, മുതൽ 4
േപർ
10

6 – 19
928

1

േതാട്ടം

0.0039

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണം ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിന
ോൽ

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

1. െകോച്ചിപ്പെള്ളി
കോളിയാരകേത്ത്
ഹാഷിം
2. അബ്ദുൾ സത്താർ
സി.എം.
3. ഷഹസാദ് അബ്ദുൾ
ഖാദർ മുഹമ്മദ്
ഷഹീബ്. പി.െകേ
4. ബത്തക്ക തലെക്കൽ
അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ
5. ജസീം അബ്ജുൾ
ജബ്ബാർ

6
6. സഫർനാസ്
പനക്കാട്
7. ബിക്കിലെ നാസർ,
ജസീം അബ്ദുൾ
ജബ്ബാർ പി.എം.
8. നരിയാങ്കണ്ടെന്നി
അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി
9. മെറിയം േജാസഫ്
10. എ.പി. മുഹമ്മദ്, പി.
കേദീജ
11. മൊക്കാവൽ
െഫർണാണ്ടെന്നസ്
12. മൊക്കുനി വരയിൽ
പപ്പെൻ എന്ന
നാരായണൻ
13. തച്ചൻ കേണ്ണനുേവണ്ടെന്നി
തച്ചൻ രാമെകൃഷ്ണൻ
14. പുതിയ പുരയിൽ
ആസിമെ
15. െകോയിേലെരിയൻ
കേല്ലെയാണി
16. െകേ.വി.എസ്.
മുഹമ്മദ് യാക്കൂബ്
17. സീന്റകൂത്ത്
മെണ്ണൻകുടിയൻ
അബ്ദുൾ സത്താർ
18. െകോച്ചിപ്പെള്ളി നസീമെ
19. അച്ചിക്കണ്ടെന്നത്തിൽ
ഖദീജ
20. കേല്ലെക്കുടിയൻ
വസന്ത
21. വടക്കൻ േകോവിൽ
രേമെശൻ(മെരിച)
അവകോശി
സേഹാദരി രത്നവല്ലെി
വി.െകേ.
22. േകോയിേലെരിയൻ
ജഗദീശൻ
23. എ. ഷിജൻ
24. താഴെെത്ത പുരയിൽ
അബ്ദുൾ റഷീദ്
25. തച്ചൻ കേണ്ണൻ
(മെരിച.
അവകോശികേൾ
പാർവ്വതി മുതൽ.േപർ
11

6 – 18
896

1

േതാട്ടം

0.0010

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

1. പൂച്ചാലെി േമൊഹനൻ
2. നജീബ് മെലെയന്റ
വളപ്പെിൽ

7
മുതൽ േപർ
12

6 – 18
895

1

േതാട്ടം

13

6 – 18
875

1

നിലെം

0.0166

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണം ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിന
ോൽ

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

1. പുതിയാണ്ടെന്നി
അസ്മാബി
2. സഫീറ ജലെീൽ
3. ഹയറുടന്നീസ .പി
4. പുതിയാണ്ടെന്നി അബ്ദുൾ
മെജീദ്
5. പുതിയാണ്ടെന്നി ഫാറൂഖ്
6. പുതിയാണ്ടെന്നി
റുടഖിയാബി
7. ഹമെീദ് ബിക്കിലെ
8. പുതിയാണ്ടെന്നി ജമെീലെ
9. പുതിയാണ്ടെന്നി നസീമെ
10. പുതിയാണ്ടെന്നി
ഖയറുടന്നീസ
11. പുതിയാണ്ടെന്നി നിയാസ്
12. പുതിയാണ്ടെന്നി സലെീം
13. പുതിയാണ്ടെന്നി അബ്ദുൾ
സലെീം
14. പുതിയാണ്ടെന്നി
സുൈബദ
15. സുചിനകേത്ത്
മുഹമ്മദലെി
16. വി.സി. റംലെ
1. പി.വി. മുഹമ്മദ്
2. സാബ്ജാൻ,
നൂർജഹാൻ
3. പക്കറകേത്ത് മുഹമ്മദ്
നഹിം
4. ഇല്ലെത്ത് നജ്മെ
5. ഇല്ലെത്ത് ഫിനാഷ്
6. ഇടക്കാടൻ രവീന്ദ്രൻ
7. ഉലൂണി പുതിയ
പുരയിൽ െഫൌസിയ
8. ഉലൂണ്ടെന്നി പുതിയ
പുരയിൽ അബ്ദുൾ
ജബ്ബാർ
9. പുത്തലെത്ത്
കുഞ്ഞിപുരയിൽ
മുഹമ്മദ് ആഷിഖ്
10. നിർഷാദ്, അബ്ദൂൾ
റഹീം.
പുറേക്കാട്ടകേത്ത്
ഫാത്തിമെ റസ്ലി
11. പള്ളിക്കണ്ടെന്നി ഫരീദ
12. വണ്ണാഞ്ചാലെിൽ
അബ്ദുൾ ഖാദർ
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13. ഉലൂജി പുതിയ
പുരയിൽ റസിയാബി
14. വലെിയ പുരയിൽ
മുഹമ്മദ്
15. എം മെേനാജ്
16. പി.പി.െകേ അബ്ദുൾ
ജബ്ബാർ ഹാജി
17. െനഷീദ
18. മൊടപ്പുരയിൽ ഖദീജ,
മെകേൾ ഉമ്മൂൽ
ജർസിന
19. ഇടക്കാടൻ രഞ്ജിത്ത്
20. കേടാന്റകേത്ത്
മുഹമ്മദ്
21. ബാബു കേറസൻ
22. പുത്തൻ പുരയിൽ
അഷ്റഫ്
23. മൊങ്ങാടൻ ഷഫീഖ
24. ലുലുവ തജ്ഹാർ
25. പുതിയാണ്ടെന്നി ഖദീജ
26. ലൂജി പുതിയ പുരയിൽ
സുൈലെമൊൻ
27. കേടവത്ത്
പീടികേയിൽ മുഹമ്മദ്
റാഷിദ്
14

6 – 18
875

15

6 – 18
851

3

നിലെം

0.0065

േതാട്ടം

0.0160

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണം ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിന
ോൽ

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

1. കേളത്തിൽ മുസ്തഫ
2. എടക്കാടൻ രവീന്ദ്രൻ
3. എടക്കാടൻ
രഞ്ജിത്ത്
1. േപാളന്റവിട സഫിയ
2. ആദം അബ്ദുൾ
നാസർ
3. മെഠത്തിൽ തട്ടാന്റവിട
ബഷീർ,
പള്ളിക്കലെകേത്ത്
ഉമ്മൂൽ ഫായിസ
4. പുതിയാണ്ടെന്നി മുഹമ്മദ്
സാലെി
5. വട്ടക്കണ്ടെന്നി സറീന
6. ഷാക്കീർ വളപ്പെിൽ
7. അൻവർ വളപ്പെിൽ
8. ആലെത്താങ്കണ്ടെന്നി
അബ്ദുൾ നാസർ,
എളമ്പിലൊേച്ചരി
സീനത്ത്
9. എളമ്പിലൊേച്ചരി
നജീബ്
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10. വാഴെയിൽ
അസ്ബാന,
ഫത്താക്ക്
11. കോഞ്ഞരത്തിൻ
െപായിൽ ഹാഷിം
12. മെയിലെപ്രം സയിബു
13. പള്ളി മൂപ്പെൻ നസറി
14. െകേ.പി.സി
സുഹറാബി
15. എളാേഞ്ചരി അസ്മ
16. േതാലെന്റവിട ഹസ്സൻ
17. മുഹമ്മദ് സാലെി
െകോടിവളപ്പെിൽ
18. െചറിയാണ്ടെന്നി റുടക്സാന
റിസവാന
19. െകേ.എം. സുഹറാബി
16

6 – 18
856

1

േതാട്ടം

0.0275

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

1. പി.വി. ജമെീലെ
2. നാലെകേത്ത് മെജീദ്
3. അറക്കകേത്ത്
ഫാത്തിമെ
4. ൈമെലൊപ്രം സാവാൻ
(മെരിച) മെകേൾ എം.
ജമെീലെ മുതൽ 4 േപർ
5. വാഴെയിൽ റാബിയ
6. േവലെിക്കകേത്ത്
റഹ്മത്ത്
7. സൂഫി മൂപ്പെന്റകേത്ത്
ഖദീജ
8. അറക്കകേത്ത് സുഹറ
9. സുക്രുമൊന്റകേത്ത്
ഫാത്തിമെ
10. വാടിയീൽ പുതിയ
പുരയിൽ ഷുഹൈഹബ
11. അവരക്കൻ
അസ്മാബി
12. പി.വി. ൈസനബ
13. പാറക്കണ്ടെന്നി അബ്ദുൾ
സലൊം
14. െകേ. നൂർജഹാൻ
15. ഷാസുദ്ദീൻ
കേണ്ടെന്നത്തിൽ
16. അറക്കകേത്ത്
അസ്മാബി
17. ബട്ടക്കണ്ടെന്നി മുഹമ്മദ്
ൈഫസൽ
18. അരക്കകേത്ത
സാഹിദാബി മുതൽ
േപർ
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19. തുർക്കീന്റവിട ജസ്മിൻ
20. ബി. ഷമെീമെ
17

6 – 18
856

2

േതാട്ടം

0.0005

1. സി.എം.സി

18

6 – 18
863

1

നിലെം

0.0118

1. അസലെത്താൻ കേണ്ടെന്നി
ൈസബുന്നീസ
2. െചല്ലെട്ടൻ നാരായണി
3. െചാടുപറമ്പിൽ രാജു
(മെരിച) െകേ.പി.
സേരാജിനി മുതൽ
േപർ
4. കേേക്കാത്ത്
രാേജന്ദ്രൻ (മെരിച)
െകേ.പി. സേരാജിനി
മുതൽ േപർ
5. െകേ.എം. കേലെന്തൻ,
അബ്ദുൾ അസീസ്
െകേ.എം, അർഷാദ്
പി.െകേ
6. പക്കറകേത്ത് അബ്ദുൾ
ഷുഹക്കൂർ
7. ഇടക്കത്തേമ്പത്ത്
േതേറാത്ത്
ദയാനന്തൻ
8. ആലെക്കലെകേത്ത്
റഹ്മത്ത്
9. ടി.പി. റസീയ

19

6 – 18
863

3

നിലെം

0.0018

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണം ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിന
ോൽ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

നീർച്ചാൽ ഹസ്സൻ
െകേ.എം. മെറിയാബി
േചാലെയിൽ സമെീറ
ഉരുവച്ചാൽ
ഫിദായത്തുൽ
ജുമെമെസ്ജിദ
മെദ്രസ്സക്ക് േവണ്ടെന്നി
പ്രസിഡണ്ടെന്ന് &
െസക്രട്ടറി
നീർച്ചാൽ ഹുസൈസൻ
കുഞ്ഞ്
നൂറൂദ്ദീൻ. ബി
ശൂശിഎക്കണ്ടെന്നൻ
ഹുസമെയൂൺ
പാത്തുമ്മാന്റകേത്ത്
പുതിയ പുരയിൽ
മെഹമ്മദ് ആരിഫ്
ജാഫർ ടി.പി
വണ്ണഞ്ചാലെിൽ
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ഇഷ്റത്ത്
11. േചാലെയിൽ
സുൈബദ
12. കേക്കാന്റവിട താഹിറ,
അലെി, സാബിർ
13. അബ്ദുൾ അസീസ് ടി
14. കുന്നത്ത്
പണ്ടെന്നിക്കയിൽ
മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്
15. കോറ്റിന്റവിട ഹമെീദ്
16. പുതിയാറക്കൽ
അബ്ദുൾ അസീസ്,
തായത്ത്
കോവിെന്റവിട സമെീറ
17. അബ്ദുൾ ഗനി വി.എ.
നൂറുടന്നീസ
18. നവാസ് വി,
ചിേലൊന്റവിട സമെീറ
മുതൽ േപർ

20

6 – 18
862

1

േതാട്ടം

0.0050

1. വലെിയപാറയിലെകേ
ത്ത് അബ്ദുൾ നാസർ
2. കേേണ്ടെന്നാത്തു വളപ്പെിൽ
ഷാഹിദ

21

6 – 15
776

1A

നിലെം

0.0005

1. പാറക്കണ്ടെന്നി സജിന
2. ശങ്കേരാത്ത്
സുഹറാബി
3. തറക്കാരത്തി പുതിയ
പുരയിൽ നബീസ
മുതൽ േപർ
4. തറക്കാരത്തി
ബീവിക്കുഞ്ഞി
5. െകേ. മൊയ എന്ന
കുസുമെവല്ലെി
6. തറക്കാരത്തി പുതിയ
പുരയിൽ ഹാജിറ .ഇ
(മെരിച) മെക്കൾ
റഹ്മത്ത് മുതൽ േപർ
7. നൂർജഹാൻ .െകേ
8. തറക്കാരത്തി പുതിയ
പുരയിൽ മുഹമ്മദലെി
9. തറക്കാരത്തി
സാഹിദ
10. തറക്കാരത്തി
ഫാത്തിബി
11. വണ്ണാഞ്ചാലെിൽ
അഹമ്മദ്
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12. സാഹിദ മെമ. െകേ.പി
13. തറക്കാരത്തി പുതിയ
പുരയിൽ റംസീന
ഷുഹൈഹബ്
14. െകേ.ടി. മെമ
15. സാഹിദ. ടി.പി
16. േവലെിക്കകേത്ത്
മുസഫറലെി,
സക്കറിയ, ഷഹാന
സഹലെ
17. സീനത്ത്, പർവ്വിൻ
യൂസഫ്, ഷഹാന
യൂസഫ്
18. കേണ്ടെന്നിൽ പുരയിൽ
അബ്ദു റഹ്മാൻ
19. ആണ്ടെന്നി കേൽപ്പെന
20. ആണ്ടെന്നി പ്രദീപ്
21. പാറക്കൽ അബ്ദു
റഹ്മാൻ
22. വലെിയ തണ്ടെന്നാൻ ഇക്ര
23. ടി.പി. ഫാത്തിമൊബി
22

6 – 14
766

1

േതാട്ടം

0.0103

23

6 – 14
768

1

േതാട്ടം

0.0618

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണം ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിന
ോൽ

This is a digitally signed Gazette.
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1. പള്ളി വളപ്പെിൽ
നിസാർ
2. കോരിക്കുനി
തട്ടാകേണ്ടെന്നി മെമെമു,
മുഹമ്മദ് ഷംനാദ്
3. െചറിയകേത്ത്
റസിയ, യുടസുഫ്
ൈകേതവളപ്പെിൽ
4. യൂസുഫ് ഹാജി,
സി.പി. ഷാറൂഖ്,
മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ
1. അഞ്ചതീന
േഗാവിയസ്
2. െകേ.പി. ൈസനുൽ
ഭാവിദ് (മെരിച) ഭാരയ
ഖയറുടന്നീസ മുതൽ
േപർ
3. െകേ. െപാക്കായി
ക്കുേവണ്ടെന്നി മെക്കൾ
കേമെലെ മുതൽ േപർ
4. അബ്ദുൾ നാസർ,
േമെച്ചറക്കൽ സുനീർ
5. അമെീർ േമെച്ചിറ
6. ആഞ്ചലെകേത്ത്
റഫീഖ്
7. പി.വി. നിസാർ,
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െഫൌസിയ
8. എൻ.പി അസ്മാബി
9. കേണ്ണൂക്കാരത്തി
സഫിയ
10. മെഠത്തിൽ തട്ടാന്റവിട
മുഹമ്മദ് നജീബ്
11. ഗ്രിഗറി മെിേനജസ്
12. ഗ്ലന്ന െലെറ്റീന
േഗാവിയസ്
13. അബ്ദുൾ സത്താർ
പള്ളിക്കലെകേത്ത്
14. ശയാം സുന്ദർ
വളപ്പെിൽ
15. ചുള്ളയൻ വിമെലെ
16. െകേ.ടി. സുൈബദ
17. മെഠത്തിൽ തട്ടാന്റവിട
അബ്ദുൾ ഹമെീദ്
18. മെഠത്തിൽ തട്ടാന്റവിട
മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്
പി.പി െഫൌസിയ
19. െകോച്ചി പീടികേയിൽ
സാഹിദ
20. റഷീദ െകേ.ടി
21. ഷമെീന മുജീബു
റഹ്മാൻ
22. ചാക്കാന്റവിട മുസ്തഫ,
നൂർജഹാൻ
23. േജാസ്ഹൻ
േഗാൺസാൽവസ്
േക്ലാഡി
േഗാൺവകോം (മെരിച)
ഭാരയ റിയാന
േഗാൺസാൽവസ്
മുതൽ േപർ
24. കുരുക്കായി രജനി
25. ലൂസി ഡിസൂസ
26. കുറുടക്കായി രേമെശൻ
27. പി. നളിനി
28. കേേല്ലെൻ കേല്ലെയാണി
29. േചരിക്കൽ ൈസബു
30. പൂച്ചാടിയന്റവിട
അബ്ദുൾ സത്താർ
31. െചറിയത്ത്
ഫാത്തിബി
32. െകേ.പി. ൈസനുൽ
ആബിദ്
33. വി. ഹാജിറ ബി
34. എൻ.ടി. മുഹമ്മദ്
അഷ്റഫ്, പി.പി.
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െഫൌസിയ
35. മുരിേങ്ങരി അബ്ദുൾ
ഖാദർ
36. തയ്യിെലെക്കണ്ടെന്നി
പുതിയ പുരയിൽ
മുഹമ്മദ്
37. േനാബത്ത്
േഗാൺസാൽവസ്,
മൊര്ർഗ്ഗരറ്റ്
േഗാണ്സാൽവസ്സ്
38. േറാബർട്ട്
േഗാൺസാൽവ്വസ്
39. അലെക്സണ്ടെന്നർ മൊക്സി
െപേരര
40. ഹഷീർ ഹാഷീം,
അഹമ്മദ്, ഹിന്ദ്
ഹാഷിം
41. എം. െമൊയ്തീൻ
കുഞ്ഞി, നഫീസ
42. ചൂട്ടാച്ചി പുതിയ
പുരയിൽ മെഹമ്മൂദ്
ഹാജി
43. ചൂട്ടാച്ചി അബൂബക്കർ
ഹാജി
44.ചൂട്ടാച്ചി െമൊയ്തീൻ
കുഞ്ഞി
45. കേേണ്ടെന്നാത്ത് േകോയമു
(മെരിച) ഭാരയ
സഹീദബി മുതൽ
േപർ
46.കേേണ്ടെന്നാത്ത് കുഞ്ഞി
മെറിയം
47. കേളത്തിൽ പുതിയ
പുരയിൽ ഇബ്രാഹിം
കുട്ടി മുതൽ േപർ
48. തിയ്യാടത്ത്
സക്കറിയ,
വണ്ണഞ്ചാലെിൽ
െമെഹറുടന്നീസ
49. ചൂട്ടാറ്റി പുതിയ
പുരയിൽ ൈസനബ.
ബീവി, സഫിയ
50. കോരാക്കുനി
തട്ടാങ്കണ്ടെന്നി മെമ
51. േകോട്ടത്തലെയത്ത്
റൌളാബി
52. റാഷിദ്
െകോമ്മാണിച്ചി
53. സഫ്റീന. പി
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54. ചൂട്ടാച്ചി പുതിയ
പുരയിൽ സാഹിറ
55. വി.മുഹമ്മദ്
ഹാരിസ്,
ഫാത്തിമെത്തുൽ
സുഹറ
56. സുന്ദർരാജ്
57. അരിങ്ങേളൻ
െപാക്കായി
58. പിള്ളക്കാരന്റവിട
സുൈബദ
59. പള്ളിക്കലെകേത്ത്
അബ്ദുൾ സത്താർ
60. ഗുരുനാഥൻ വീട്ടിൽ
കോഞ്ചനമൊലെ
61. ചിറയിൽ
കേേക്കാന്നത്ത്
റയ്ഹാനത്ത്
62. ടി.പി. സാബു
63. അബ്ദുൾ നാസർ,
സുൈബർ
64.സീനത്ത് പാറക്കണ്ടെന്നി
65. പാത്തുമ്മാന്റകേത്ത്
പുതിയ പുരയിൽ
അബ്ദുൾ കേരീം മുതൽ
6 േപർ
66. ആൻവിൻ
ഫ്രാൻസിസ്
േഗാവിയഡ്
67. േവലെിക്കകേത്ത്
ഹാജിറാബി
68. അരിങ്ങേളയൻ
ശ്രീധരൻ
69. െകോയിേലെരിയൻ
ചന്ദ്രമെതി
24

6 – 14
763

േതാട്ടം

0.0840
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1. ൈതക്കണ്ടെന്നി റംലെത്ത്
2. ചാലെിക്കണ്ടെന്നി അബ്ദുള്ള
(മെരിച) നഫീസ െകേ.
മുതൽ േപർ
3. ബങ്കന്റവിട
സുൈബദ
4. ബി. ഷഹനാസ്
5. െകേ.േക്കായക്കകേത്ത്
സഫൂറ
6. ടി.പി. യൂസഫ്
7. ബാവുവളപ്പെിൽ
സൽമെത്ത്
8. അബ്ദുൾ നാസർ
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കുനിയിലെകേത്ത്
9. ജനത്തൂയ റഹീം
തായത്ത് തച്ചന്റവിട
25

6 – 14
764

േതാട്ടം

0.0256
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1. സി.ടി. അബ്ദുൾ മെജീദ്
(മെരിച) െകേ.ടി
ആമെിന മുതൽ േപർ
2. അസ്നാപുറത്ത്
ഖാലെിദ്
3. ഷംസുദ്ദീൻ. ഷാമെിന
4. സഫൂറ ബഷീർ
5. കോറ്റിന്റവിട പുതിയ
പുരയിൽ സീനത്ത്
6. ഷഹനാസ്. െകേ.പി
7. പുറത്തിൽ പള്ളിപ്രം
ഹാജറ
8. െസയ്താറകേത്ത്
റാബിയ
9. ഇർഷിദ് മെഠത്തിൽ
10. കോറ്റിന്റവിട പുതിയ
പുരയിൽ െഫൌസിയ
11. െകേ.പി. ഷക്കീലെ
12. െകേ.പി. സുഹറാബി
13. ടി.െകേ. റിസവാന,
ടി.െകേ. ബാസിലെ
14. സുഹറാബി
15. രതീഷ്. എം
16. ആയിഷാബി മുതൽ
5 േപർ
17. ബിത്തിെന്റവിട
ഫാത്തിബി
18. പടിഞ്ഞാെറ
ആലെത്താങ്കണ്ടെന്നി
ഇടയത്ത് ഹാരിസ്,
മൊക്കൂലെകേത്ത് െസൌദ
19. വാഴെക്കാന്റവിട
സുൈബർ സറീന
ആലെത്താണ്ടെന്നി
ഇടയത്ത്
20. അബ്ദുൾ ഷക്കൂർ
കേലെങ്ങാരകേത്ത്
ഫാസിയ ഷുഹക്കൂർ
21. ബിക്കലെ അബ്ദുൾ
ഖാദർ
22. സീനത്ത്
23. പുന്നക്കൽ
അബൂബക്കർ
24. െസയ്താറത്ത്
ഹസീന, ഹാഷീം
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എ.ഒ
25. ഹഫ്സത്ത്
26. റസിയ, െഫൌസിയ
27. സുൈബർ
െസയ്താറകേത്ത്
28. മുഹമ്മദ്
ൈഫഹാസ്
മെഠത്തിൽ
29. മെഠത്തിൽ തട്ടാന്റവിട
സഞ്ചീർ
30. വിെകേ മുത്തയ്യ
31. ൈഫസൽ കുറുടക്കൻ
ബ്ലാങ്കപ്പുറത്ത്
32. വി.കേനകേ (മെരിച)
മെകേൻ രതീഷ്
33. കോറ്റിന്റവിട പുതിയ
പുരയിൽ നൂറുടദ്ദീൻ
34. എൻ. രതീഷ്
35. കോറ്റിന്റവിട പുതിയ
പുരയിൽ
അൻവർപാഷ
36. െകേ. മുഹമ്മദ് മെഷൂദ്
26

6 – 14
756

1

േതാട്ടം

0.0156

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണം ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിന
ോൽ

This is a digitally signed Gazette.
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1. അറക്കകേത്ത്
നജ്മുന്നീസ
2. കുന്നുേമ്മൽ അബ്ദുൾ
ഹമെീദ് (മെരിച) ഭാരയ
ലെത്തീഫ മുതൽ േപർ
3. േപഴ്സി േഗാവിയസ്
4. കുഞ്ഞി പുമൊന്റവിട
പുതിയ പുരയിൽ
ലെത്തീഫ
5. സജിത്ത്. െകേ.എം
6. തഹിജാൻ ഫാസിലെ
7. ആണ്ടെന്നി േജയാതി
8. ജി. സിറിൽ
െഫർണാണ്ടെന്നസ്
9. പിപി. ചന്ദ്രേശഖരൻ
10. അറക്കകേത്ത് സുഹറ
11. അറക്കകേത്ത്
സാഹിദ
12. പി. മൊധവൻ
13. പി.വി. മുഹമ്മദ്
സാലെി
14. കുനിയിൽ
പുഷ്പാകേരൻ (മെരിച)
ഭാരയ മൊലെിനി മുതൽ
4 േപർ
15. എടേച്ചരിയൻ

18
നാരായണൻ (മെരിച)
ഭാരയ നാരായണി
മുതൽ േപർ
16. വിസി െമെഹറുടന്നീസ,
ൈഖറുടന്നീസ
17. വണ്ണാൻ ചാലെിൽ
ഇഷ്റത്ത്
18. വിലൊസിനി W/o.
മൊർേക്കാസ്
19. ൈസനിഷ് ബാബു
20. മൊങ്ങാടൻ
േകോണത്തി അബ്ദുൾ
സത്താർ
21. േമൊസഡ്
ഫ്രാൻസിസ്
22. എം.എ. പുഷ്പരാജ്
23. െകോച്ചി പീടികേയിൽ
അബ്ദുൾ സത്താർ
24. മൊളികേയിൽ ആണ്ടെന്നി
നാരായണൻ (മെരിച)
മെകേൻ എം പുഷ്പരാജ്
25. അലെറ്റ് േഡാണർ
ലെസ്ലി േറാഡ്രിക്സ്
(മെരിച) െഡാമെിറ്റി
േറാഡ്രിക്സ് ബ്രായൻ
എർഡൺ േറാഡ്രിക്സ്
26. േറായി േഗാവിയസ്
27

6 – 14
765

2

േതാട്ടം

0.0050

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണം ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിന
ോൽ
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1. ലെസ്ലി
േഗാൺസാൽവസ്
റാണി
േഗാൺഡാൽവസ്
2. േറായി േഗാവിയഡ്
3. അൻസാദുൽ ഇസ്ലാം
സഭ പ്രസിഡണ്ടെന്ന്
4. വി.പി. രവീന്ദ്രൻ
5. പൂവ്വം കുളംേതാട്ടം
പുതിയ പുരയിൽ
ഷുഹൈഹബ് ഷഹീർ,
ഷറഫുന്നീസ
വാഴെയിൽ
6. എം.ഇ. അബ്ദുൾ
സത്താർ
7. ഹസീന പൂഴെിത്തറ
8. വാഴെയിൽ മുഹാസ്,
ഹസീന കേക്കന്റവിട
9. അനിൽ കുമൊർ ടി
ഭാരയ േരഷ്മാബി
10. കുടിക്കിയിൽ സുജാത
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11. ലുഅല്ലെ ശാന്തി
ബ്രിേട്ടാ
28

6 – 15
774

േതാട്ടം

0.0835

1. െകോളപ്പൊലെ
ഫാത്തിബി
2. അരങ്ങേളൻ രാജൻ
3. പക്കറക്കണ്ടെന്നി അച
4. കേക്കറയിൽ അബ്ദു
ഹാജി
5. അമ്പാടി അനൂപ്
കുമൊർ
6. േമെച്ചിറ സാബിറ
7. മുഹമ്മദലെി േമെച്ചിറ.
മുഹമ്മദ് ഹനീഫ
അബ്ദുൾ സലെീം
േമെച്ചിറ, ജാസിർ
8. പറക്കാട്ട് ഹസ്സൻ
കുഞ്ഞി (മെരിച) ഭാരയ
എം. സഫിയ മുതൽ
േപർ
9. കുളത്തിന്റവിട
ഷഫീഖ് മുതൽ േപർ
10. കേേല്ലെർ ഒണക്കൻ
(മെരിച) ഭാരയ
െവലെക്രിയൻ പാറുട
11. പുളിക്കണ്ടെന്നി മുഹമ്മദ്
കുഞ്ഞി
12. ബങ്കന്റവിട
ഇക്രമുജിൻ (മെരിച)
ഭാരയ ഫാത്തിബി
മുതൽ േപർ
13. െകോച്ചി പീടികേയിൽ
സഫിയ, ജലെീലെ
മുതൽ േപർ

29

6 – 15
775

േതാട്ടം

0.0187

1. തറക്കാരത്തി പുതിയ
പുരയിൽ റാസീന,
ഷുഹൈഹബ്
2. തറക്കാരത്തി പുതിയ
പുരയിൽ ഷബീർ
3. വട്ടക്കണ്ടെന്നി
ൈസനബി മുതൽ
േപർ
4. സാഹിർ കുന്നത്ത്
5. സുൈഹബ്
കുന്നത്ത്
6. സി.പി. ൈസനൂഞ്ഞി
7. വട്ടക്കണ്ടെന്നി
ൈസനബി
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8. ടി.പി. ഷബീർ
9. തറക്കാരത്തി പുതിയ
പുരയിൽ ബീബി
കുഞ്ഞി (മെരിച) ടി.പി.
ഷുഹൈഹബ് ടി.പി.
ൈഫസൽ
10. െകേ. മൊയ എന്ന
കുസുമെവല്ലെി
11. തറക്കാരത്തി പുതിയ
പുരയിൽ െചറൂഞ്ഞി
(മെരിച) ടി.െകേ.
സഫിയ മുതൽ േപർ
12. മുഹമ്മദ് മെിസ്ബാൻ
പക്കറക്കണ്ടെന്നി
13. പക്കറക്കണ്ടെന്നി സജിന
വയരൻ, പുത്തൻ
പുരയിൽ ഷംസുദ്ദീൻ
14. കേരിയസറമ്പത്ത്
സഫിയ
15. േഡാ. ജാസ്മിൻ D/o.
പാറപ്പെള്ളി യൂസഫ്
16. പുലെന്നൂർ
ൈഹേദ്രാസ് അലെി
17. ടി.പി. ഷുഹൈഹബ്
30

6 – 15
777

േതാട്ടം

0.1390

31

6 – 10
680

േതാട്ടം

0.0060

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണം ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിന
ോൽ

This is a digitally signed Gazette.
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1. അനിൽ കുമൊർ
െഫർണാണ്ടെന്നസ്
2. ഡാഹിനി
3. പ്രസന്നൻ മുതൽ 3
േപർ
4. സ്റ്റാൻലെി
മുളഞ്ഞിക്കൽ
5. റീന െഫർണാണ്ടെന്നസ്
6. അജിത
െഫർണാണ്ടെന്നസ്
7. KAIROS
1. വടേക്ക വളപ്പെിൽ
അബൂബക്കർ മുതൽ
3 േപർ
2. സജ്ന മുഹമ്മദ്
ഷമെീർ
3. പുറക്കാമ്പള്ളി
ഹുസൈസൻ കുഞ്ഞി
4. പള്ളിക്കലെകേത്ത്
സീനത്ത് (മെരിച)
ജസീന
പള്ളിക്കലെകേത്ത്
മുതൽ േപർ
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1. മുഹമ്മദ് ആഷിക്ക്.
പി.െകേ
2. അബ്ദുറഹിമൊൻ
േപളന്റവിട ഷമെിമെ
അബ്ദുറഹ്മാൻ
3. ലൂയിസ് േറാഡ്രഗ്സ്
മെരിച
അവകോശികേൾ
ഗ്ലാഡിസ്
േറാഡ്രഗ്സ് മുതൽ
േപർ
4. പള്ളിവളപ്പെിൽ
മുഹമ്മദ് സമെീർ
5. സ്മിത ആണ്ടെന്നി
6. പടിക്കൽ റാസിക്ക്
7. എസ്.എൻ.പി
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, സി.
അബ്ദുൾ മെജീദ്
8. ടി.പി. റസാഖ്
9. ബിക്കിലെ അബ്ദുൾ
സത്താർ
10. ഓഴെവിൽ ലെിേയ
േറാഡ്രഗ്സ്,
ഡയാന, ഓൾവിൻ
േറാഡ്രഗ്സ്
11. സിപി അസ്മാബി
മുതൽ
12. മുഹമ്മദ് റഫീഖ്
ബലെിയതണാൻ
13. ൈമെക്കിൾ
െഫർണാണ്ടെന്നസ്
14. നജ്മെ. ബി.പി
15. ടി.പി. സഫിയ
16. ചാത്താറെന്റവിട
മുസ്തഫ്,
കോതിരികേണക്കപ്പെിള്ളന്റ
െേകേത്ത്
നൂർജഹാൻ
17. വിനിത േസാഫിയ
ആർതർ
18. െഷമെീർ െചറിയ
കുന്നുംപുറത്ത്,
രസ്നാബി
ചമ്പാെന്റകേത്ത്
19. േറാബർട്ട് െമെൽവിൻ
േഗാവിയാസ്
20. െഡയിസിൻ
സിന്തവറ മെരിച ഭാരയ
ക്രിസ്തീന സിന്തവറ

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

22
മുതൽ 2 േപർ
21. ഡയനികേ
െഡാമെനികേ്
22. മെറീന െസേകേവറ
മുതൽ 4 േപർ
23. നാബിത സിേകേവറ
24. ഉക്കാമ്പിക്കാെന്റവിട
കുനിയാൻ േകോയ
25. േറാബർട്ട് െമെൽവിൻ
േഗാവിയാസ്
26. ആർതർ വിൻ
ഫ്രിഡ്ഗേഗാപർ
27. എസ്.പി. മുഹമ്മദ്
28. യള്ളക്കര അബ്ദുൾ
മെജീദ്
29. െചറിയ പുരയിൽ
മെദനൻ
30. ആർതർ വില്ഫ്രഡ്
േഗാൺസാൽവസ്
31. േതാലെക്കാട്ട് റയീസ്
32. സാൽവേദാർ
െമെൽവിൻ ലൂയിസ്സ്
മെരിച്ച
അവകോശികേൾ ഭാരയ
മൊർഗരറ്റ് ലൂയിസ്സ്
മുതൽ 5 േപർ
33. െകേനറ്റ് െനാേറാണ
34. മെേലൊട്ട് നിസ്സാർ
35. ടി.പി. അബ്ദുൾ
സലൊം മുതൽ േപർ
36. അസ്സനാപ്രത്ത്
ആയിഷ
37. എഡ്ഗഗർ ഡിസൂസ,
െലെയ്സി ഡിസൂസ,
െമെർവിൻ ഡിസൂസ
38. ടിപി സഫിയ മെരിച
ടിപി അബ്ദുൾ സലൊം
മുതൽ 5 േപർ
39. റസീന സമെീർ
വട്ടക്കണ്ടെന്നി

32

6 – 10
682

േതാട്ടം

0.0035

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണം ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
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1. സജ്ന മുഹമ്മദ്
ഷമെീർ
2. വടേക്ക വളപ്പെിൽ
അബൂബക്കർ മുതൽ
േപർ
3. ൈമെക്കിൾ
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വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിന
ോൽ

െഫർണാണ്ടെന്നസ്
4. ൈമെലൊഞ്ചിക്കൽ
അബ്ദുൾ മെജീദ്
5. പി.പി. സഫൂ
6. മെതൽ േപർ

33

6 – 19
917

േതാട്ടം

0.0068

1. തട്ടാരത്ത് പൂത്തട്ട
നാരായണൻ
2. കൂടുള്ള വളപ്പെിൽ
പ്രഭാകേരൻ

34

6 – 19
916

േതാട്ടം

0.0075

1. കൂട്ടുള്ള വളപ്പെിൽ
പ്രഭാകേരൻ

35

6 – 19
922

േതാട്ടം

0.0005

1. ചിറക്കൽ
േകോവിലെകേം
വലെിയരാജാവ്
മുതൽ േപർ

36

6 – 18
859

പുറേമ്പാ
ക്ക്

0.0022

1. പുറേമ്പാക്ക്

37

6 – 18
860

േതാട്ടം

0.0041

1. െചറുടപറമ്പിൽ
സേന്താഷ്

38

6 – 18
861

േതാട്ടം

0.0017

1. അറക്കൽ ആദിരാജ,
മെറിയുടമ്മ
എന്ന െചറിയാണ്ടെന്നി
കുഞ്ഞി ബീബി മുതൽ
േപർ

39

6 – 17
802

നിലെം

0.0040

1. അറക്കൽ ആദിരാജ,
മെറിയുടമ്മഎന്ന
െചറിയാണ്ടെന്നി കുഞ്ഞി
ബീബി മുതൽ േപർ

40

6 – 17
801

േതാട്ടം

0.0504

1. കേളമുള്ള വളപ്പെിൽ
പ്രഭാകേരൻ (മെരിച)
ഭാരയ ചിത്ര മുതൽ
േപർ
2. െമൊയ്തീൻ ജബ്ബാർ
3. പി. ഇബ്രാഹിം
കുഞ്ഞ്

41

6 – 17

നിലെം

0.1147

1. കുന്നത്ത് ഷാനാസ്

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

24
799

2. കുന്നത്ത് സഫീന
3. പക്കറകേത്ത്
ൈസനുഞ്ഞി
4. പി. അബ്ദുൾ
സത്താർ
5. കുന്നത്ത് ഷർമെിന
6. പക്കറകേത്ത്
സഫിയാബി മുതൽ
േപർ
7. മുഹമ്മദ് ഷഹൽ
8. മുഹമ്മദ് ൈഫസർ
മുതൽ േപർ

42

6 – 17
798

േതാട്ടം

0.0566

43

6 – 16
796

േതാട്ടം

0.0005

44

6 – 16
795

േതാട്ടം

0.0022

45

6 – 16
786

േതാട്ടം

0.0104

46

6 – 16
784

േതാട്ടം

0.0030

1. മൊതയു
േഗാൺഡാൽവസ്

47

6 – 16
779

േതാട്ടം

0.0021

1. േമെരി ശ്രീജ ഡിക്രൂസ്
2. േറാഹൻ ബഷീർ
3. ൈകേവളപ്പെിൽ
യൂസഫ്
4. മൊർഗരറ്റ് ലൂയിസ്
5. പടിക്കൽ അബ്ദുൾ
മെജീദ്
6. തായത്ത് അബ്ദുൾ
റഷീദ്
7. മുഹമ്മദ് നാസിർ
8. സൽവേദാർ മെർവ്വിൻ
ലൂയിസ് (മെരിച) ഭാരയ
മൊർഗ്ഗരറ്റ് ലൂയിസ്
മുതൽ േപർ
9. െകേ.പി. അബ്ദുള്ള

48

6–9

േതാട്ടം

0.0701

1. െചാവ്വക്കാരൻ
വലെിയ പുരയിൽ

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണം ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിന
ോൽ
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1. പാറപ്രത്ത് മുഹമ്മദ്
കുഞ്ഞി മുതൽ േപർ
1. അറക്കകേത്ത്
അബ്ദുള്ള മുതൽ േപർ
1. വരയങ്ങാട്ട് മുഹമ്മദ്
മുതൽ േപർ
1. വളയേഞ്ചരി
െമൊയ്തീൻ കുട്ടി മുതൽ
േപർ

25
675

മൊയൻ കുട്ടി േകേയി
മുതൽ േപർ

49

6–9
643

േതാട്ടം

0.0115

1. കുട്ടി മൊപ്പെിളകേത്ത്
അലെി േകോയ മുതൽ
േപർ

50

5 – 14
1011

സ്ഥിര
പുഞ്ച

0.0119

1. പുൽസാറകേത്ത്
അബ്ദുൾ ഗഫൂർ
2. കേണ്ണൂർ മുസ്ലീം
ജമൊഅത്തിന് േവണ്ടെന്നി
പ്രസിഡണ്ടെന്ന് േഡാ.
ബി . അബ്ദുൾ സലെീം

51

6 – 10
677

േതാട്ടം

0.0090

1. അറക്കൽ ആദിരാജ,
മെറിയുടമ്മഎന്ന
െചറിയാണ്ടെന്നി കുഞ്ഞി
ബീബി മുതൽ േപർ

പട്ടികേ - 2
(ഏറ്റകേേദശ വിസ്തീർണ്ണമൊണ് നൽകേിയിരിക്കുന്നത്)
ജില്ലെ : കേണ്ണൂർ
താലൂക്ക് : കേണ്ണൂർ
വിേല്ലെജ് : കേണ്ണൂർ 1
േദശം :െചാവ്വ
േബ്ലാക്ക് നമ്പർ : 222
(എല്ലൊ വസ്തുക്കളഉം നഗരപ്രേദസത്തില് ഉള്പ്പെപ്പെടുന്നു.)
ക്രമെ സർെവ്വ സർെവ്വ വിവരണം വിസ്തീർണ്ണം
നമ്പർ നമ്പർ സബ്
(െഹ
ഡിവിഷൻ
.ആർ.ച.മെീ)

1

4 – 21
896

2

4 – 21
893

1B

ഏറ്റത്
െപാതു
ആവശയ
ത്തിന്
എന്ന്

ബാധിക്കെപ്പെട്ട ൈകേവശക്കാരുെട വിവരങ്ങൾ
കുടുംബങ്ങെള
കുടിെയാഴെിപ്പെിക്ക
േേണ്ടെന്ന
കോരണം

േതാട്ടം

0.0519

1. എക്സികേയൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ
െകേഎസ്ഇബി,
െചാവ്വ

േതാട്ടം

0.0013

1. ലൊേസത്ത് കുളത്തുങ്കര
അബ്ദുൾ റസാക്ക്
2. െകേ.ഇ സാജിദ,
െകേ.െകേ. സാഹിദ
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3. െതേക്ക വീട്ടിൽ രാധ
4. െതെക്ക വീട്ടിൽ രാധ,
സനിേലെഷ്, സനിലെ
3

4 – 21
894

4

4 – 21
905

5

4 – 21
903

4

നിലെം

0.0422

1. സുധീപ്
േമൊഹൻദാസ്
2. സുചിത്ര ഹരിസരൻ
3. േമൊഹൻദാസ്
മൂളിയൻ കേരുവൻ
4. സുചിത്ര ഹരിഹരൻ,
ഹരിഹരൻ ചാത്തുണ്ണി
5. അജിത്ത്
േമൊഹൻദാസ്
6. െകോങ്ങാട് സജിത
അജിത്ത്
7. അനൂപ് മൂളിയിൽ
കേറുടവൻ
8. സുധീപ്
േമൊഹൻദാസ്,
സുനിൽ
േമൊഹൻദാസ്

6

4 – 21
904

4

നിലെം

0.1135

1. വയക്കര വിജയൻ
2. െനല്ലെിക്ക വച്ച
മെേനാേമൊഹൻ
3. െനല്ലെിക്ക വച്ച
ശിവദാസൻ
4. മെണ്ടെന്നയത്ത് സുഷമെ
മുതൽ 2 േപർ
5. കുളമുള്ള വളപ്പെിൽ
പ്രഭാകേരൻ (മെരിച)
അവകോശി പി.പി.ചിത്ര
മുതൽ േപർ

7

4 – 20
871

1

േതാട്ടം

0.0285

1

േതാട്ടം

0.0215

1. എം./എസ് അമ്പാടി
എന്റർൈപ്രസസ്
ലെിമെിറ്റഡ് െചാവ്വ

0.1861
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പുറേമ്പാക്ക്

േറാഡ്
നവീകേര
ണം

നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കു
രുക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാ
ൻ േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയ
േി വീതി

1. എൻ. മെേനാരമെ
2. ഏറ്റരത്ത് േപായിൽ
വത്സലെ
3. നികേിേലെകേമെഠത്തിൽ
കൃഷ്ണപ്രസാദ്
4. പി.എം. േപ്രമെജ
5. പുളിയാങ്കണ്ടെന്നി റഹ്മത്ത്

27
കൂട്ടുകേയല്ലൊത
െേ മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിന
ോൽ

8

4 – 20
871

3

േതാട്ടം

0.0005
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6. ആലെക്കൽ ജാനകേി
(മെരിച) മെക്കൾ
സുഭാഷിണി മുതൽ 4
േപർ
7. ആലെക്കൽ വിജയൻ
(മെരിച) ഭാരയ േരണുകേ
മുതൽ േപർ
8. പി. േഗാപികേ അമ്മ
(മെരിച) അവകോശി
പി.ഗീത മുതൽ 4 േപർ
9. പുത്തൂര
10. കേീരിക്കണ്ടെന്നി ബാലെ
ഗംഗാധരൻ (മെരിച)
എംെകേ രാേജശവരി,
എം.െകേ രാേജഷ്
എം.വി. വനജ കുമൊരി
11. േഡാ. എൻ.വി
കുട്ടികൃഷ്ണൻ (മെരിച)
അവകോശികേൾ
േറാഷ്നി വി.പി േഡാ.
രശ്മി വി.പി
12. ഏറ്റച്ചിക്കാനം ചിറക്കര
കൃഷ്ണേവണ്ടെന്നി
13. ജയേഗാപാലെ
േമൊേനാൻ
14. നന്ദേഗാപാലെൻ
15. േചണ്ടെന്നിേച്ചരി താഴെെത്ത
വീട്ടിൽ െഗൌരിനമ്പയാർ
16. പാറക്കുളങ്ങര കൃപ
17. നീങ്കിേലെരി പ്രഭാവതി
അമ്മ
18. ഇടപ്പെള്ളി പത്മിനി
ജയദാസൻ (മെരിച)
അവകോശി സി.വി
ജയദാസൻ മുതൽ
േപർ
19. േഡാ. പി. േഗാവിന്ദൻ
ചേന്ദ്രാത്ത് ഭാരയ
തങ്കമെണി മുതൽ േപർ
20. സുൈലെഖ
േവണുേഗാപാൽ
21. ചന്ദന വീട്ടിൽ
പുഷ്പവല്ലെി സുഗതൻ
22. േഡാ. രശ്മി രഞ്ജിത്ത്,
രഞ്ജിത്ത് പി.െകേ
1. സി.എം.സി

28
ആെകേ

2.0225

സാമൂഹയ പ്രതയാഘാത പഠന റിേപ്പൊർട്ടിെന്റ സംക്ഷേിപ്തരൂപം

കേണ്ണൂർ ജില്ലെയിെലെ 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 േറാഡുക്കകേളുെട
നവീകേരണത്തിനും വികേസനത്തിനുമൊണ് സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുള്ളത്.
േമെൽ േറാഡുക്കകേളിൽ കേണ്ണൂർ ജില്ലെയിെലെ കേണ്ണൂർ താലൂക്കിൽ കൂടി കേടന്നു േപാകുന്ന തയ്യിൽ - െതക്കിലെ പീടികേ േറാഡ്
(കുറുടവ േറാഡ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ െതക്കിലെ പീടികേ ജംഗ്ഷൻ വെര) നവീകേരണത്തിനും വീതി കേിട്ടുന്നതിനും േവണ്ടെന്നി ഏറ്റകേേദശം
2.44 െഹക്ടേറാളം ഭൂമെിയാണ് ഏറ്റെറ്റടുേക്കണ്ടെന്നതായി വരുന്നത്. ഏറ്റെറ്റടുക്കുവാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന സ്ഥലെം നിലെവിലുള്ള േറാഡിെന്റ
ഇരുവശങ്ങളിലും ഉള്ള സ്ഥലെമൊണ്. േമെൽ പദ്ധതി പ്രകോരം 19 വീടുകേെളയുടം, 28 വാണിജയ സ്ഥാപനങ്ങെളയുടം, 2
മെതസ്ഥാപനെത്തയുടം, 1 വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനെത്തയുടം, 2 രാഷ്ടീയ സ്ഥാപനങ്ങളുെട ഓഫീസുകേെളയുടം ഭാഗികേമൊയുടം
ബാധിക്കുന്നതാണ്. പൂർണ്ണമൊയുടം െപാളിച മൊേറ്റണ്ടെന്ന 2 വീടുകേളും, 8 വാണിജയ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന്.
കേണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ ഇേപ്പൊൾ അനുഭവെപ്പെടുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കും അതുവഴെി യാത്രക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന േക്ലശങ്ങളും
പരിഹരിക്കുകേ എന്ന ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടിയാണ് നിലെവിലുള്ള േറാഡുക്കകേൾ വികേസിപ്പെിച്ച് ബസ്സ് 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 ബിജു ഐ.എ.എസ്
െസ്പെഷയല് െസക്രട്ടറി (റവനയൂ)
വിശദീകേരണ കുറിപ്പെ്
(ഇത് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ ഭാഗമൊകുന്നതല്ലെ. 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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