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േകേരള സർക്കാർ 21/10/2019 തീയ്യതിയിെലെ സ.ഉ.(അച്ചടി) 66/2019/ആര്.ഡി നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകോരം
െസ്പെഷൽ തഹസിൽദാർ (എൽ.എ), സിറ്റി േറാഡ് ഇംപ്രൂവ്മെമെന്റ് െപ്രാജക്റ്റ്, കേണ്ണൂരിെന ഭൂമെി ഏറ്റെറ്റടുക്കൽ
നയായമൊയ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും സുതാരയതയ്ക്കും പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അവകോശ
നിയമെം 2013 -െലെ 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 കേണ്ണൂർ എൻ. എച്ച് 66
േറാഡ് (മെന്ന ജംഗ്ഷൻ മുതൽ നയൂ എൻ. എച്ച് ൈബപ്പൊസ് 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
വിേല്ലെജ് : വളപട്ടണം
േബ്ലാക്ക് നമ്പർ : 168
എല്ലൊ വസ്തുക്കളും ഗ്രാമെപ്രേദശത്തില് ഉള്പ്പെപ്പെടുന്നു.
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താലൂക്ക് : കേണ്ണൂർ
േദശം : വളപട്ടണം

3
ക്രമെ സർെവ്വ സർെവ്വ വിവരണം വിസ്തീർണ്ണം ഏറ്റത് െപാതു ബാധിക്കെപ്പെട്ട ൈകേവശക്കാരുെട
നമ്പർ നമ്പർ സബ്
(െഹ
ആവശയത്തി കുടുംബങ്ങെള വിവരങ്ങൾ
ഡിവിഷൻ
.ആർ.ചമെീ) ന് എന്ന്
കുടിെയാഴെിപ്പെിക്ക
േേണ്ടെന്ന കോരണം

1

89

6

േതാട്ടം

0.0550

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

2

89

7

േതാട്ടം

0.0449

1. കൂേലൊത്തും കേഞ്ഞി
സേന്താഷ്
2. ഷിനി. പി, മുതൽ
േപർ
3. േകോനായി
അബ്ദുൾ മെജീദ്
4. െകേ. ലെസീന
5. ചക്കരയൽ ശാരദ
6. ജറീന സഞ്ചയ്
7. മുതൽ േപർ

3

89

10

േതാട്ടം

0.0449

1. കേടവൻ
സർേഫാസ്
2. കോരായിക്കണ്ടെന്നി
റുടബീന
3. പുളിയിലെക്കണ്ടെന്നി
ജാഫർ
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1. മെമ്മുത്തിയൻ
ശിവദാസ്
2. കോേമ്പത്ത് വീട്ടിൽ
ശ്രീേദവി
3. േപാളരഞ്ചിനി
4. കുറ്റയാടി രവീന്ദ്രൻ
5. െമൊട്ടമ്മൽ േപ്രമെജ
6. കുന്നുമ്പ്രത്ത്
പാറായിച്ചാവ്
ഹാഷീം
7. തുജറി. ടി.പി
ഇർഫദലെി
8. െമൊട്ടമ്മൽ
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
9. വില്ലെന്റകേത്ത്
സീനത്ത്
10. വില്ലെന്റകേത്ത്
റൂബിനത്ത്
11. ഹാഷിം സുജറി,
ഇർഫദലെി
12. മുതൽ േപർ

4
4. കേവ്വായി പുതിയ
പുരയിൽ മുഹമ്മദ്
അഷ്റഫ്
5. മുതൽ േപർ

പട്ടികേ -2
(ഏറ്റകേേദശ വിസ്തീർണ്ണമൊണ് നൽകേിയിരിക്കുന്നത്)
ജില്ലെ : കേണ്ണൂർ
വിേല്ലെജ് : ചിറക്കൽ
േബ്ലാക്ക് നമ്പർ : 170
എല്ലൊ വസ്തുക്കളും ഗ്രാമെപ്രേദശത്തില് ഉള്പ്പെപ്പെടുന്നു.
ക്രമെ
സർവ്വ സർെവ്വ വിവരണം
നമ്പർ െേ
സബ്
നമ്പർ ഡിവിഷൻ

വിസ്തീർണ്ണം
(െഹ
.ആർ.ചമെീ)

1

42

1

േതാട്ടം

0.0119

2

42

2

േതാട്ടം

0.0463

ഏറ്റത്
െപാതു
ആവശയ
ത്തിന്
എന്ന്

താലൂക്ക് : കേണ്ണൂർ
േദശം : ചിറക്കൽ

ബാധിക്കെപ്പെട്ട ൈകേവശക്കാരുെട വിവരങ്ങൾ
കുടുംബങ്ങെള
കുടിെയാഴെിപ്പെിക്ക
േേണ്ടെന്ന
കോരണം

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണ ഗതാഗതക്കുരു
േം
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ
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1. തൂണേണാലെി പുതിയ
പുരയിൽ ശാന്തി
2. തൂണേണാലെി പുതിയ
വീട്ടിൽ സുന്ദർ രാജ
3. ടി.പി. ശയാം സുന്ദർ
4. മെധു േമൊഹൻ
1. പാറയിൽ
കുഞ്ഞിരാമെൻ നായർ
2. മൊേനജിങ് ഡയറക്ടർ
െകേവിആർ ഡ്രീം
െവഹിക്കിൾസ്
(ഭാഗിക്കാത്ത 4/2
ഓഹരി അവകോശം)
3. പാറക്കണ്ടെന്നി
കുഞ്ഞിരാമെൻ നായർ
(ഭാഗിക്കാത്ത 4/2
ഓഹരി അവകോശം)
4. ചിറക്കര വളപ്പെിൽ
രാജമെണി
5. മെീത്തെലെ വീട്ടിൽ
സുേരശൻ, നിമെിഷ
6. ഇല്ലെത്ത് വളപ്പെിൽ
രാജൻ, നളിനി
7. ഇല്ലെത്ത് വീട്ടിൽ

5
രാജൻ
8. വളപ്പെിൽ സുശീലെ
9. െകേവിആർ ഡ്രീം
െവഹിക്കിൾസിനു
േവണ്ടെന്നി മൊേനജിങ്
ഡയറക്ടർ പാറയിൽ
കുഞ്ഞിരാമെൻ
10. വളപ്പെിൽ െകേൌസലെയ
11. എം.െകേ. ഷാനാസ്
3

42

7

തരിശ്

0.0045

1. കുരിക്കളകേത്ത് ജലെീൽ
2. കുരിക്കളകേത്ത്
അബ്ദുൾ ജലെീൽ

4

42

8

തരിശ്

0.0404

1. െകേ.േദവി മുതൽ
2. എൻ.െകേ. പ്രീത
3. പാറയിൽ ബാലെൻ
നായർ
4. െകേ.പി. ആയിഷാബി
5. പീടികേയിൽ
സുൈബർ, തുന്തക്കാച്ചി
ഫാത്തിമെ
6. െപാന്നൈകേ
ചിറമൂട്ടിൽ അബ്ദുൾ
ശുക്കൂർ
7. തുേണാളി ജയലെക്ഷ്മി
8. അണ്ണാൻ ഇർഷാദ്
9. എൻ.പി.സി. അബ്ദുള്ള
10. പാറക്കാട്ട് അേശാകേൻ
11. ടി.പി. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി
12. താഴെത്ത് പാലെങ്ങാട്
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി
13. അണ്ണാൻ അൻസിലെ
14. അണ്ണാൻ ഇർഷാദ്
15. അണ്ണാൻ അൻസാരി
16. അണ്ണാൻ ഫാസിലെ
17. അണ്ണാൻ ഹാജറ
18. അണ്ണാൻ റിയാസ്
19. െകേ. അനൂപ് കുമൊർ

5

41

2

േതാട്ടം

0.0330

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണ ഗതാഗതക്കുരു
േം
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
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1. മൂളയിൽ നാലെേമ്പത്ത്
ഗിരീഷ്
2. ചിമ്മിണിയൻ
േഗാപാലെകൃഷ്ണൻ മെരിച
അവകോശികേൾ മുതൽ
േപർ
3. താെഴെ വളപ്പെിൽ

6
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ

മൊധവൻ മെരിച ഭാരയ
സീത മുതൽ േപർ
4. ചികേലെൻ മുഹമ്മദ്
ഹാഫിസ്
5. െവളിയമ്പ്ര രവീന്ദ്രൻ
6. പ്രസിഡന്റ് വയാപാര
വയവസായി

6

38

3

േതാട്ടം

0.0073

1. ആറാട്ട് തറക്കൽ
കേമെലെം
2. ആറാട്ട് തറക്കൽ
രാജൻ
3. ആറാട്ട് തറക്കൽ
തങ്കം
4. ആറാട്ട് തറക്കൽ
ൈഷമെ
5. ആറാട്ട് തറക്കൽ
േപ്രമെൻ

7

38

4

േതാട്ടം

0.0075

1. ആറാട്ട് തറക്കൽ
കേമെലെ
2. മെനകുളങ്ങര ബാലെൻ
3. ആറാട് തറക്കൽ
തങ്കം
4. ഏറ്റട്ട സുേലെഖ
5. ജാസ്മിറ ബീവി
6. െകോരട്ടി പാറുട മെരിച
അവകോശികേൾ മുതൽ
േപർ
7. െകോയിലെി പാറുട മെരിച
അവകോശി ചാത്തു
മുതൽ േപർ

8

38

5

േതാട്ടം

0.0018

9

38

6

േതാട്ടം

0.0025
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പുറേമ്പാക്ക്
1. െതക്കൻ ചന്ദ്രൻ
2. മെനകുളങ്ങര ബാലെൻ
3. പുളിേയരി
നാരായണൻ
4. എലെിയൻ ബാബ
5. പുളിേയരി ഗംഗാധരൻ
6. കേിഴെേക്ക വീട്ടിൽ
വസന്ത
7. എറാങ്കണ്ടെന്നി രവീന്ദ്രൻ
മെരിച ഭാരയ മുതൽ
േപർ

7
8. ചൂട്ടാച്ചി പുതിയ
പറമ്പിൽ
9. െകോയിലെി പവിത്രൻ
10

40

1

േതാട്ടം

0.0090

1. െചയർമൊൻ,
െസക്രട്ടറി
അൽഫത്താഹ്
ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്
2. െകേ.പി.
ൈസബന്നീസ
3. അഞ്ചാരപാട്ടിൽ
സാജിത, സയിദ്
4. െനൌഷാദ്, സിറാജ്,
ഷഹനാസ്
5. പ്രസിഡന്റ്, െസക്രട്ടറി
അഖിലെ േകേരള യാദവ
സഭ കേണ്ണൂർ താലൂക്ക്
കേമ്മിറ്റി
6. ശ്രീശൻ, ശ്രീകോന്ത്
7. പുത്തൽ വീട്ടിൽ
യൂനസ്,
െകേ.െകേ.ശബാന
8. ചിമ്മിണിയൻ ദിേനശ്
ബാബ
9. കുരിക്കളകേത്ത്
അബ്ദുൾ സത്താർ
10. കുരിക്കളകേത്ത്
താഹിറ
11. എം. വത്സൻ
12. വള്ളിപ്പൊത്ത്
പുന്നക്കൽ സുൈലെഖ
13. മുഹമ്മദ് ശമെീർ
വയരൻ പുത്തൻ
പുരയിൽ
14. ഷാഹുൽ ഹമെീദ്
15. ആയാടത്ത് പുതിയ
പുരയിൽ ജിഫ്റി

11

40

2

േതാട്ടം

0.0087

1. ചിറക്കൽ
േകോവിലെകേത്ത്
വലെിയരാജാവ് മുതൽ
േപര്

12

40

3

േതാട്ടം

0.0059

1. കേില്ലെിപ്രത്ത് മൊധവൻ
ൈവദയർ മെരിച
അവകോശി മുതൽ
2. കോഞ്ഞിശാടൻ പുതിയ
പുരയിൽ സാറ
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8
13

40

4

േതാട്ടം

0.0063

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള ചിറക്കൽ േകോവിലെകേത്ത്
നവീകേരണ ഗതാഗതക്കുരു വലെിയ രാജാവ് മുതൽ േപർ
േം
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
1. പ്രകോശൻ മെരിച
േറാഡ്
അവകോശി മുതൽ
ശാസ്ത്രീയമൊയി
2. മൊവിലൊക്കണ്ടെന്നി
വീതി
അബ്ദുൾ സത്താർ
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
3. ഷാഹുൽ ഹമെീദ്,
മെററുട േപാം വഴെി
മുഹമ്മദ് അൻസാരി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ

14

40

5

തരിശ്

0.0122

15

40

6

േതാട്ടം

0.0191

1. കുരിക്കളകേത്ത്
നവാസ്
2. കുരിക്കളകേത്ത്
സഫിയ, സുൈബദ,
സാജിത
3. പി.പി. രഹ
4. എസ്.പി. പി നസീർ,
ഷബീർ
5. ഷഹാബ്, ഷബാന
6. പി.പി. റഷീദ.
7. കുരിക്കളകേത്ത്
ലെത്തീഫ്
8. ഷാഹുൽ ഹമെീദ്
9. കുരിക്കളകേത്ത് റഫീഖ്

16

40

7

േതാട്ടം

0.0112

1. പടിഞ്ഞാെറ
കേണ്ടെന്നത്തിൽ ഹഫ്സത്ത്
2. ൈതലെകേണ്ടെന്നി ഷമെീമെ
3. കുരിക്കളകേത്ത്
അബ്ദുൾ ജലെീൽ

17

40

8

തരിശ്

0.0121

1. െമെഹറുടഫ്
2. അഫ്ര ഷിറിൻ,
ഹയഫാത്തിമെ
കേേണ്ടെന്നാത്ത് ൈഹഫ
ഷിറിൻ അക്രം,
മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം
എന്നീ ൈമെനർക്ക്
േവണ്ടെന്നി രക്ഷേിതാവ്
(മൊതാവ്) താഹിറ
അക്രം
3. കുരിക്കളകേത്ത്
അബ്ദുൾ ജലെീൽ
4. കുരിക്കളകേത്ത്
മെറിയുടമ്മ

18

40

9എ

േതാട്ടം

0.0030

1. അബ്ദുൾ ജലെീൽ,
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9
ഷബാന
2. അബ്ദുൾ അസീസ്
മെരിച നസീമെ മുതൽ
3. കുരിക്കളകേത്ത്
സുൈലെഖ
4. കുരിക്കളകേത്ത്
ഷഹാന
5. കുരിക്കളകേത്ത് ഷഫീറ
19

40

10

0.0040

20

40

11

േതാട്ടം

0.0182

21

40

16

തരിശ്

0.0051

22

40

17

േതാട്ടം

0.0137

1. എ.വി. സുഷമെ കുമൊരി
2. ഇ. ഭാനുമെതി
3. കോവിൽ വടേക്ക
വീട്ടിൽ
അരവിന്ദാക്ഷേൻ
4. കുരിക്കളകേത്ത്
മെറിയുടമ്മ
5. ഇ .അഖിലെ സൻജീവ്
6. െകേ.വി. വിശവമേമൊഹൻ
7. േപാത്തൻ േമൊഹൻ,
ലെത
8. െപൌവ്വൻ കുളത്തിൽ
കേളത്തിെലെ പുരയിൽ
മുഹമ്മദ് (ഭാഗിക്കാത്ത
1/3 ഓഹരി)
9. െപൌവ്വൻ കുളത്തിൽ
കേളത്തിെലെ പുരയിൽ
റംസീന (ഭാഗിക്കാത്ത
1/3 ഓഹരി)

23

40

19

േതാട്ടം

0.0154

1. കൂടാളി രാജൻ മെരിച
അനിത മുതൽ
2. േചാറൻ വിജയൻ
3. േചാറൻ കൃഷ്ണൻ
4. ലെത. എ, േമൊഹനൻ
5. എരങ്ക േജാൺ, െജറി
േജാൺ
6. കേല്ലെയാട് െജറി േജാൺ,
െടറി േജാൺ
7. കുരയാേക്കാസ്
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പുറേമ്പാക്ക്
1. നായക്കൽ നമെീറ
2. നായക്കൽ നദീറ
ചിറക്കൽ േകോവിലെകേത്ത്
വലെിയ രാജാവ് മുതൽ േപർ

10
ഏറ്റലെിയാസ് േജാൺ
8. ചപ്പെൽ വിജയൻ,
തിട്ടൽ ലെീലെ
9. പരത്തി വളപ്പെിൽ
അബ്ദുൾ ഖാദർ
10. ആമ്പന്റകേത്ത്
ഇബ്രാഹിം കുട്ടി
11. ആയിേക്കാത്ത് പുതിയ
പുരയിൽ െനൌഷാദ്.
24

105

9

േതാട്ടം

0.0035

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണ ഗതാഗതക്കുരു
േം
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ

25

105

10

േതാട്ടം

0.0052

26

105

11

േതാട്ടം

0.0128

27

105

12 എ

േതാട്ടം

0.0034

1.
2.
3.
4.

28

105

12B

േതാട്ടം

0.0021

1. അജിത്ത് കുമൊർ
കേമ്മത്ത്

29

105

13

നിലെം

0.0008

1. എച്ച്. അജിത്ത് കുമൊർ
കേമ്മത്ത്

30

105

14

നിലെം

0.0022

1. െതക്കൻ പവിത്രൻ
2. അജിത്ത് കുമൊർ
കേമ്മത്ത്

31

105

18

േതാട്ടം

0.0016

1. കോവിൽ വടേക്ക
വീട്ടിൽ കുട്ടിയപ്പെ
നായർ മെരിച
അവകോശി മുതൽ
2. വി. പുരുേഷാത്തമെൻ
3. വി. സുനിലെ
4. ഷബീർ
ഇരുമ്പന്റകേത്ത്,
അനീഷ് പറമ്പത്ത്
5. താര കുനിയിൽ
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1. പ്രസിഡന്റ്
പുതിയെതരു
ഗണപതി മെണ്ഡലെം
േദവസവമം
2. പാറക്കാടി പാഞ്ചാലെി
മെരിച അവകോശി
മുതൽ േപർ
1. എലെിയൻ േമൊഹൻ
1. ടി.പി. അജിത്ത്
പുതിയാണ്ടെന്നി സതി
പന്നി വസന്ത
േപാത്തൻ രാജീവൻ
പന്നി പുഷ്പവല്ലെി

11
6.
7.
8.
9.

ഏറ്റട്ട സുശീലെ
പനച്ചിയൻ അജിത്ത്
ഒറക്കൽ പുഷ്പാകേരൻ
ഒറക്കൽ പുഷ്പ മുതൽ
േപർ

32

105

19

തരിശ്

0.0078

1. ചിറക്കൽ
േകോവിലെകേത്ത് വലെിയ
രാജാവ് മുതൽ േപർ

33

105

20

നിലെം

0.0022

1. ആർ. അജിത്ത് കുമൊർ
കേമ്മത്ത്

34

110

2

േതാട്ടം

0.0060

1. െകോളേങ്ങേരത്ത്
വടക്കിനിയിൽ
േമൊഹനൻ
2. കേണ്ടെന്നപ്പെൻ പ്രദീപൻ
3. എം. ഭാർഗ്ഗവി
4. പി.വി. അജിത്ത്
5. മെിത്തെലെ േകോേറാത്ത്
സതീശൻ
6. പി.വി. സപ
7. വി.വി. തൂണേണാലെി
സുനിൽ ബാബ
8. േപാത്തൻ സുേരഷ്
ബാബ
9. പി.വി. തങ്കം
10. പാലെയാടൻ
രഘുനാഥൻ
11. പി.വി. ലെീലൊമ്മ മുതൽ
C

35

47

18

0.0158

പുറേമ്പാക്ക്

36

47

17

0.0010

പുറേമ്പാക്ക്

37

42

9

0.0018

പുറേമ്പാക്ക്

38

41

10

0.0015

പുറേമ്പാക്ക്

39

40

9B

0.0068

പുറേമ്പാക്ക്

This is a digitally signed Gazette.
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പട്ടികേ -3
(ഏറ്റകേേദശ വിസ്തീർണ്ണമൊണ് നൽകേിയിരിക്കുന്നത്)
ജില്ലെ : കേണ്ണൂർ
വിേല്ലെജ് :ചിറക്കൽ
േബ്ലാക്ക് നമ്പർ : 169
എല്ലൊ വസ്തുക്കളും ഗ്രാമെപ്രേദശത്തില് ഉള്പ്പെപ്പെടുന്നു.
ക്രമെ സർെവ്വ സർെവ്വ വിവരണം
നമ്പർ നമ്പർ സബ്
ഡിവിഷൻ

താലൂക്ക് : കേണ്ണൂർ
േദശം : പുഴൊതി

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

1

112

1

നിലെം

0.0172

2

112

2

നിലെം

0.0144

3

112

3

നിലെം

0.0093

േറാഡ്
നവീകേരണം

This is a digitally signed Gazette.
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നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ

1. എ. െമൊയ്തീൻ
ഹാജി മുതൽ
േപർ
1. എസ്.വി.
ബാലെകൃഷ്ണൻ
2. അമ്മിണി (മെരിച)
അവകോശികേൾ
ജസി വർഗീസ്
മുതൽ 5 േപർ
3. മൊതയൂസ്
എബ്രഹാം മുതൽ
േപർ
1. എ. െകോയലെി
നാരായണൻ
2. കേയ്യാട്ട് മെഠത്തിൽ
സതീഷ് കുമൊർ
3. കേയ്യാട്ട് മെഠത്തിൽ
ലെതീഷ് കുമൊർ
4. മെഠത്തിൽ രമെണി
5. വയൽ വീട്ടിൽ
രാഘവൻ
6. െകേ.െകേ. രത്ന
കുമൊർ
7. ചുന്ദരൻ ശങ്കരൻ
മെരിച അവകോശി
ചുന്ദരൻ
നാരായണി
മുതൽ
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8. എ.പി.
കോർത്തയായനി
മുതൽ േപർ
4

112

4

നിലെം

0.0050

1. ഷാഹുദ്ദീൻ
കേേച്ചരി
2. െകോപ്പെ
രാധാകൃഷ്ണൻ
3. കേക്കൻ ഉമെ
4. െനയ്യൻ മെേഹഷ്
ബാബ
5. െമൊടവൻ
രാമെകൃഷ്ണൻ
6. െകേ. േദവകേി
7. പങ്കൻ പ്രദീപൻ
8. കേക്കൻ
േഗാപാലെൻ
9. െകേ. കേല്ലെയാണി
മെരിച മെകേൻ
രജിത്ത് മുതൽ
േപർ

5

108

6

േതാട്ടം

0.0038

1. അരയ്ക്കെൽ
രേമെശൻ
2. കേടവിൽ മുസ്തഫ
3. െകേ. മെഹമ്മൂദ്

6

108

2

േതാട്ടം

0.0123

1. െപാടിപ്പുരയിൽ
ആരിഫ
എസ്.എ.പി.
സുൈബർ,
റസിയ
2. ടി.പി. അഫ്സത്ത്
3. വി.പി. ഹമെീദ്
4. പുതിയ മെല്ലൊട്ടി
രജ്പുരയിൽ
സമെീറ
5. എം. അബ്ദുൾ
റഷീദ്
6. ലെീന. എം
7. പള്ളിപ്രത്ത്
പുന്നക്കൽ ഹമെീദ്
ഹാജി
8. െനല്ലെിത്തലെകേണ്ടെന്നി
പുതിയ പുരയിൽ
അഫ്സത്ത്
9. േഡാ. പവിത്രൻ,
ആഷാറാണി

This is a digitally signed Gazette.
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10. പാറയിൽ
സുധാകേരൻ
7

108

3

േതാട്ടം

0.0148

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

1. പുതിയ പുരയിൽ
കൂതലെിൽ ഹംസ,
ൈസബന്നീസ
2. പരത്തിമെത്ത്
ജൂലെിയ, ബഷീർ
3. മുക്കണ്ണൻ പുതിയ
പുരയിൽ സജി
4. ചുട്ടാപ്പുറത്ത്
തറയിൽ അബ്ദുൾ
ലെത്തീഫ്
5. കുരിക്കളകേത്ത്
നിസാർ
6. പള്ളിപ്രത്ത്
പുന്നക്കൽ
ഹബീബ്,
അബ്ദുൾ
റഹിമൊൻ
7. പി. മുസ്തഫ
8. പടിഞ്ഞാെറ
പുരയിൽ
ജയപ്രകോശൻ
9. പുഞ്ചയിൽ
പുതിയ പുരയിൽ
റഹ്മത്ത് ,
ഷംസുദ്ദീൻ
10. കേണ്ണൂക്കാരത്തി
വാഹിദ
11. െചറിയത്ത്
സുഷമെ
12. മുക്കണ്ണൻ സലൊം
13. മുഹമ്മദലെി.
െകേ.ആർ
14. െകേ.പി. നസിം
15. പള്ളിപ്രത്ത്
പുന്നക്കൽ
സവമാലെിഹ
16. പുന്നക്കൽ
സാദിയ
17. െകേ. െചറിയ
കൃഷ്ണൻ
18. ജയശ്രീ
ഉദയഭാനു,
രാമെകൃഷ്ണൻ. വി
19. കേേണ്ടെന്നാത്ത്
െഷരീഫ
20. ഉഷാ ജയരാജ്
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21. പുന്നക്കൽ
അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ
22. ൈപതൽ
മൊറകേത്ത് ആയ
െകോമ്പത്ത്
പുതിയ പുരയിൽ
റഷീദ
23. പുഞ്ചയിൽ
പുതിയ പുരയിൽ
റംസുദ്ദീൻ
24. ഫാത്തിമെത്ത്
സൂറിയ, ഷഫീർ
25. കുഞ്ഞി വളപ്പെിൽ
ഖദീജ
26. വടേക്ക പുതിയ
പുരയിൽ മെറിയുടമ്മ
27. െകേ.പി. സഹീർ,
ജംസീന, ജംഫിർ
28. ൈകേമ്പൻ
നിധീഷ്
29. അഹമ്മദ്
കുഞ്ഞ് മെഠത്തിൽ
30. കേിഴെക്കമ്പാട്
പുതിയ പുരയിൽ
മൊയൻ കുട്ടി
31. എസ്.എ.പി
സുൈബർ,
റസിയ
32. എം. ബാലെകൃഷ്ണൻ
33. കുരിക്കളകേത്ത്
ജസീലെ
34. ആർ. ജയപ്രഭ,
മുകുന്ദൻ
35. പാറയിൽ ഉഷ
36. േഡാ. സുദിന
റഹിം
37. ആലെിക്കീഴെൽ
െനയ്യൻ
ജയരാജൻ
38. ജീജാ ജയരാജൻ
39. വായാട്ട് കേണ്ണയൻ
മുസ്തഫ
40. പി.പി. ഹമെീദ്
41. കോവിെലെ വടേക്ക
വീട്ടിൽ സുേരഷ്
42. പി.െകേ. കുഞ്ഞി
പാത്തുമ്മ
43. കുരിക്കളകേത്ത്
പഴെയ പുരയിൽ

This is a digitally signed Gazette.
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മുനീറത്ത്
44.െവള്ളുവകേണ്ടെന്നി
പുതിയ പുരയിൽ
നസീബ
45. കേണ്ണൂകോരത്തി
നിയാദ്, റിഷാദ്
46. അക്രം. െകേ.പി
(Late) ഭാരയ
താഹിറ മുതൽ
േപർ
47. പള്ളിപ്രത്ത്
പുന്നക്കൽ ഹമെീദ്
ഹാജി
48. പുഞ്ചയിൽ
പുതിയ പുരയിൽ
നബീബ, റാഷിത
മുതൽ 4 േപർ
49. അരിയമ്പാട്ട്
മുകുന്ദൻ
50. പി.പി. നജീബ്
51. മുക്രി
അബ്ബാസിെന്റ
വിട റഹിമെ
52. െകേ.െകേ.
മുഹമ്മദലെി,
ആയിഷ
53. പി.എം.
ശ്രീനിവാസൻ
മുതൽ േപർ
54. െകേ.വി. രാജൻ
55. എ.ടി. അബ്ദുൾ
ജബ്ബാർ
56. സയിദമ്മാടകേത്ത
േ്
ആയെകോമ്പത്ത്
പുതിയ പുരയിൽ
അൈസനാർ
57. മെണ്ണൻ അബ്ദുൾ
സലൊം
58. മെണ്ണൻ റസീന
മുതൽ േപർ
59. കേണ്ടെന്നത്തിൽ
ഭാസ്കരൻ

8

109

1

േതാട്ടം

0.0650

േറാഡ്
നവീകേരണം

This is a digitally signed Gazette.
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നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്

1. ഹാരിസ് പുത്തൻ
വീട്ടിൽ
2. കോതിരി
കേണക്കപ്പെിള്ളന്റകേ

17
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ
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ത്ത് ഷമെീർ,
അബ്ദുൾ റഷീദ്
3. െനൌഷാദ്
കേിഴെക്കയിർ
4. ഷമെീൻ കോതിരി
കേണക്കപ്പെിള്ളെന്റ
കേത്ത്
5. സഫിയ. െകേ.പി
മുതൽ
6. േതലെക്കാട്
പുത്തൻ പുരയിൽ
ൈഹദരലെി
7. പുത്തലെത്ത്
േഗാപാൽ
അേശാകേ്
മെേഹന്ദ്ര
8. ബീവി മുഹമ്മദ്
9. കേേക്കാത്ത്
രമെണി
10. െപാക്ലഞ്ചേഞ്ചരി
ജുബൈബരിയകേ
ത്ത്
11. െകേ.െകേ.
ഹംസകേടി,
െകേ.പി. ഷരീഫ്
12. സക്കീർ
ൈകേപ്രത്ത്
പുതിയ പുരയിൽ
13. കേരുവൾ പുതിയ
വളപ്പെിൽ ഗീത
14. കേിഴെേക്കടത്ത്
വടേക്ക പുരയിൽ
റഹ്മത്ത്
15. അനീസ്
പള്ളിപ്പൊത്ത്
16. കുരിക്കളകേത്ത്
റസീലെ
17. മുണ്ടെന്നച്ചാൽ ബാബ
18. കേറിയകേത്ത്
െകോരമ്പിൽ
അബ്ദുൾ ഖാദർ
19. കേടവെന്റ വിട
കേമ്മിട്ട വീട്ടിൽ
മുജീബ്
20. സുമെംഗലെ
േകോേറാത്ത്
21. മുഹമ്മദ് ഷരീഫ്,
സയിദ്. എസ്.യുട
22. ലെത്തീഫ്
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കുരിക്കളകേത്ത്
23. പി.എം.
അബൂബക്കർ
24. അക്രം മെരിച
ഭാരയ താഹിറ
മുതൽ
25. ഇബ്രാഹിം കുട്ടി
അലൊൻ
9

109

5

േതാട്ടം

0.0206

1. പി.സി. വസന്ത
2. െകേ.സി. സജന
േപ്രമെരാജൻ

10

109

6

േതാട്ടം

0.0268

1. േജാസ. ബി.യുട
2. എേമ്പ്രാൻ
കേിേഷാർ കുമൊർ
3. മൃദുലെ. എം
4. അജിത. എം
5. സൽജിത്ത്. എം
6. ഷമെീമെ. െകേ
7. കുരിക്കളകേത്ത്
പുതിയ വീട്ടിൽ
പത്മനാഭൻ
8. ആട്ടാേക്കാട്ട്
നിർമ്മലെ
9. െതേയ്യാത്ത്
പുതിയ പുരയിൽ
സുധീഷ്
10. എം.സി. രേമെശൻ
11. എം. പുഷ്കരാക്ഷേൻ
12. എം.സി.
കേരുണാകേരൻ
മെരിച ഭാരയ ബീന.
പി.പി മുതൽ േപർ
13. പുതിയ വീട്ടിൽ
കേീരൻ ജയൻ
14. െകേ. െസൌമെിനി
കോമ്പിൽ
ചാേത്താത്ത്
സുഖിയ
15. െകേ.സി. ബീന
16. ടി.െകേ.ദിേനശ്
കുമൊർ
17. േതാലെിച്ചി
ആയിഷാബി
18. മൊട്ടാേങ്കാട്
പുരുേഷാത്തമെൻ
19. മൊമ്പക്കാരൻ
ചാേത്താത്ത്
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ശാലെിമെ
20. െകേ.സി. സജന
േപ്രമെരാജൻ
21. അനിൽ. പി.
ദാേമൊദരൻ
സിന.െകേ.
േഗാവിന്ദൻ
22. അമ്മു പള്ളിക്കര
കുറ്റയാടൻ
11

110

1

േതാട്ടം

0.0526

1. നാരായണൻ
എം (മെരിച)
ഗിരിരാജൻ
മുതൽ േപർ
2. മെേവ്വരി
കോർത്തയായനി (
മെരിച) മെക്കൾ
േപ്രമെ മുതൽ േപർ

12

110

2

േതാട്ടം

0.0060

1. വി നാരായണൻ
( മെരിച) സൂരയ
പ്രഭ മുതൽ േപർ
2. സൂരയ പ്രഭ
3. ശ്രീകുമൊർ
4. േപാത്തൻ
േമൊഹനൻ

13

110

12 എ

േതാട്ടം

0.0195

1. േജാസഫ്
ഇലെഞ്ഞിക്കൽ
2. സറീന
3. മുതൽ േപർ

14

110

12 ബി

േതാട്ടം

0.0478

1. െമൊടവൻ
പ്രകോശൻ
2. താെഴെ പടിക്കൽ
നാരായണൻ,
െസൌമെയ.െകേ.പി

15

110

13 എ

സ്ഥിര പുഞ്ച

0.0366

1. െകോയിലെി
ഭവാനി
2. മുതൽ േപർ

16

110

14

േതാട്ടം

0.0073

1. അരക്കൻ
നാരായണൻ
മുതൽ േപർ
2. അരക്കൻ
കോർത്തയായനി
മുതൽ േപർ
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3. അരക്കൻ
കോർത്തയായനി
4. ബിന്ദു
രാധാകൃഷ്ണൻ
5. േഡാ. ടി.െകേ.
ചന്ദ്രേശഖരൻ
(മെരിച)
അവകോശികേൾ
ആശ പി.വി
മുതൽ േപർ
17

77

1

േതാട്ടം

0.0143

േറാഡ്
നവീകേരണം

18

77

3

േതാട്ടം

0.0185

1. ആലെംങ്കണ്ടെന്നി
മുസ്തഫ
2. െകോളപ്രത്ത്
േമൊഹനൻ

19

77

4

േതാട്ടം

0.0139

1. െപാന്നെങ്ക
ചിറമൂട്ടിൽ
െമൊയ്തീൻ കേണ്ടെന്നി
2. േവണാടൻ
ബാബ
3. േവണാടൻ
കേല്ലെയാണി മുതൽ
േപർ
4. മൊടങ്കര
സുധാകേരൻ
5. പുത്തൻ വീട്ടിൽ
അനിത
6. േകോമെത്ത്
ചന്ദ്രേശഖരൻ
7. പുത്തൻ വീട്ടിൽ
സുജാത
8. മെരങ്ങലെത്ത്
അജിത്ത് കുമൊർ
9. കേല്ലൊളത്തിൽ
രാമെചന്ദ്രൻ മെരിച
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നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ

1. കേടവെന്റകേത്ത്
പാടിയിൽ
സുഹറാബി
2. പാറയിൽ
തങ്കമെണി
3. പാർവ്വതി അമ്മ
മെരിച മെകേൻ
ബാലെകൃഷ്ണൻ
മുതൽ േപർ
4. പാടിയിൽ
പുന്നക്കൽ
അബ്ദുള്ള

21
ശയാമെള മുതൽ
േപർ
10. ധനരാജ് ട്രസ്റ്റ്
െസക്രട്ടറി
20

77

5

പുരയിടം

0.0025

1. െപാന്നുെങ്ക
ചിറമൂട്ടിൽ
െമൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി

21

77

6

േതാട്ടം

0.0142

1. േപാേത്തരി
സതയഭാമെ
2. കുരിക്കളകേത്ത്
പുതിയ പുരയിൽ
തയീൻ
3. ബത്തക്ക
ഹാരിസ്
4. േപാേത്തരി
രത്നവല്ലെി
5. േപാേത്തരി
േമൊഹനൻ

22

77

11

േതാട്ടം

0.0018

1. ഉത്തലെത്ത്
പുതിയ
മെഠത്തുമ്മൽ
േറാഷതാര
2. പി.ടി. ഉസ്മാൻ
ഹാജി, അബ്ദുൾ
അസീസ്
3. ഉത്തലെകേത്ത്
പുതിയ
മെഠത്തുമ്മൽ
റിഹാന മുതൽ
േപർ
4. േപാേത്തരി
ശ്രീനിവാസൻ
5. െകേ.എൻ.
രാഘവൻ
6. േപാേത്തരി
രജിത
7. പി.പി. ഉണ്ണീൻകുട്ടി
െമെൌലെവി,
ജനറൽ
െസക്രട്ടറി േകേരള
നടുവത്തുൽ
മുജാബിദിൽ
8. നീലെഗിരി
പ്രകോശൻ
9. ചിരപ്പെടമ്മൽ
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പുതിയ വീട്ടിൽ
ബാലെേഗാപൻ,
പൂവ്വൻ ഗീത
10. ലെളിത, ബബിത,
വിനീത,
അഖിേലെഷ്
ബിജുബലെ
23

77

12A

തരിശ്

0.0185

1. നാലെമ്പ്രത്ത്
സതി
2. ഇ. േദവകേി
3. കൂേടാൻ
ശ്രീധരൻ മെരിച
ഭാരയ മെീറ മുതൽ
േപർ
4. എ.പി. അബ്ദുൾ
നിസാർ മുതൽ
േപർ

24

77

14A1

േതാട്ടം

0.0383

1. പി.പി. ജമെീലെ
2. ബാലെൻ
അഴെീേക്കാട്
3. ചിരികേേണ്ടെന്നാത്ത്
ഷീന
4. പുത്തൻ വീട്ടിൽ
വിജയലെക്ഷ്മി
5. തായക്കൻ
ഷംസുദ്ദീൻ
ഹാരിസ്
6. പുത്തൻ വീട്ടിൽ
മെേഹഷ് ബാബ
7. െകേ.പി. ആയിഷ
8. ടി.വി. സാവിത്രി
മുതൽ േപർ
9. അഴെീേക്കാടൻ
ബാബ
10. സുഹിത
സുേരന്ദ്രൻ
11. പുത്തൻ വീട്ടിൽ
ശ്രീജ
12. സി. വാസന്തി,
ഷീന. മുതൽ
േപർ
13. ചിരികേേണ്ടെന്നാത്ത്
ൈഷമെ

25

77

14B

േതാട്ടം

0.0067

േറാഡ്
നവീകേരണം
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നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ

1. കോവിൽ വടേക്ക
വീട്ടിൽ രാജൻ

23
26

107

9

േതാട്ടം

0.0086

27

107

10

േതാട്ടം

0.0070

1. ചിമ്മിണിയൻ
ജീജ കുമൊരി
2. േതാേട്ടാൻ
പുതിയ പുരയിൽ
ആയിഷാബി
3. പി.പി. മുഹമ്മദ്
കുഞ്ഞി
4. െകേ.പി. െമൊയ്തീൻ
കുഞ്ഞി ഹാജി

28

107

11

േതാട്ടം

0.0039

1. മൊവിലെക്കണ്ടെന്നി
റഷീദ
2. മൊവിലെക്കണ്ടെന്നി
മുംതാസ്
3. മൊവിലെക്കണ്ടെന്നി
അഫ്സത്ത്

29

107

12

േതാട്ടം

0.0023

ചിറക്കൽ േകോവിലെകേത്ത്
വലെിയ രാജാവ് മുതൽ
േപർ

30

107

13

േതാട്ടം

0.0037

1. പുളിക്കൻ
രേമെശൻ
2. പുതിയ പുരയിൽ
അബൂബക്കർ

31

107

14

േതാട്ടം

0.0060

1. െകേ.െകേ.
അൻവർ
2. മെച്ചിണിക്കാെന്റകേ
ത്ത് അബ്ദുൾ
ഖാദർ
3. മുക്കണ്ണൻ
ഷഹനാസ്
4. എം. ധേനശൻ
5. കേന്നൈങ്ക
പുതിയ പുരയിൽ
ഇബ്രാഹിം കുട്ടി
6. പടയ പറമ്പിൽ
റംലെ

32

107

15

േതാട്ടം

0.0048

1. ബത്തക്ക
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േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ

1. പട്ടർകേണ്ടെന്നി
സേന്താഷ്
2. മൊവിലൊകേണ്ടെന്നി
ഫാത്തിമെ
3. മൊവിലൊകേണ്ടെന്നി
സഫിയ

24

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

12.
13.
14.
15.
16.
17.

ഇസ്മായിൽ,
പുന്നക്ക പുതിയ
പുരയിൽ
അൻസാരി
മുക്കണ്ണൻ
എകേരെത്തപുരയ
േിൽ ഹമെീദ്
പുതിയ വളപ്പെിൽ
സദാനന്ദൻ
പുേഞ്ചൻ
പുരുേഷാത്തമെൻ
പുതിയ വളപ്പെിൽ
സുനിൽ
െകേ. േമൊഹനൻ
മുക്കണ്ണൻ പുതിയ
പുരയിൽ തസ്ലിമെ
കുരിക്കളകേത്ത്
നബീസ
കുരിക്കളകേത്ത്
റസീലെ
പുന്നക്കൽ പുതിയ
പുരയിൽ റഹീസ്
ബത്തക്ക
ഇസ്മായിൽ,
പുന്നക്കൽ പുതിയ
പുരയിൽ
അൻസാരി
മെഹമ്മൂദ്
കേണ്ടുവളപ്പെിൽ
തച്ചക്കണ്ടെന്നി
മുക്കണ്ണൻ പുതിയ
പുരയിൽ ഹസീന
കേീലെത്ത് പുതിയ
പുരയിൽ
മുംതാസ്
െസൌദാബി
ചൂട്ടാച്ചി പുതിയ
പുരയിൽ
സുൈബദ
എരുമ്മൽ
ബീത്താെന്റ വിട
റുടബീന

33

76

6

േതാട്ടം

0.0106

ചിറക്കൽ േകോവിലെകേത്ത്
വലെിയ രാജാവ് മുതൽ
േപർ

34

76

7

േതാട്ടം

0.0079

ചിറക്കൽ േകോവിലെകേത്ത്
വലെിയ രാജാവ് മുതൽ
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േപർ
35

76

8

0.0183

പുറേമ്പാക്ക്

36

77

13

0.0119

പുറേമ്പാക്ക്

പട്ടികേ - 4
(ഏറ്റകേേദശ വിസ്തീർണ്ണമൊണ് നൽകേിയിരിക്കുന്നത്)
താലൂക്ക് : കേണ്ണൂർ
േദശം : പുഴൊതി

ജില്ലെ : കേണ്ണൂർ
വിേല്ലെജ് : പുഴൊതി
േബ്ലാക്ക് നമ്പർ : 175
എല്ലൊ വസ്തുക്കളും നഗരപ്രേദശത്തില് ഉള്പ്പെപ്പെടുന്നു.

ക്രമെ സർെവ്വ സർെവ്വ വിവരണം വിസ്തീർണ്ണം ഏറ്റത് െപാതു ബാധിക്കെപ്പെട്ട ൈകേവശക്കാരുെട
നമ്പർ നമ്പർ
സബ്
(െഹ
ആവശയത്തി കുടുംബങ്ങെള
വിവരങ്ങൾ
ഡിവിഷൻ
.ആർ.ച.മെീ) ന് എന്ന്
കുടിെയാഴെിപ്പെിക്ക
േേണ്ടെന്ന കോരണം
1

1

1

േതാട്ടം

0.0131

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

2

18

1എ

േതാട്ടം

0.0110

3

18

1 ബി

േതാട്ടം

0.0031

ചിറക്കൽ േകോവിലെകേത്ത്
വലെിയ രാജാവ് മുതൽ
േപർ

4

18

1 സി

േതാട്ടം

0.0046

1. െകേ.പി. പ്രേമൊദ്
മുതൽ േപർ
2. സുേചത മുതൽ
േപർ
3. കോയക്കൽ
സിന.
4. കോയക്കൽ
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1. പയ്യനാടൻ ഉഷ
2. കേിഴെക്കയ്യിൽ
രാമെകൃഷ്ണൻ
(മെരിച) ഭാരയ
വിേനാദിനി
മുതൽ േപർ
3. േപാത്തൻ
കൃഷ്ണൻ മുതൽ
േപർ
1. അരുൺ കുമൊർ
2. ചേന്ദ്രാത്ത്
പയ്യനാടൻ
നിഷാദ്

26
പത്മജ
െചറുടമെണലെിൽ
പ്രതാപ്
5. േചേയ്യൻ
നാരായണൻ
5

18

1ഇ

േതാട്ടം

0.0119

1. സി.പി.
രാമെചന്ദ്രൻ
2. കുേന്നാത്ത്
പൂത്തട്ട രതീഷ്
3. സഹജൻ
കേിഴെേക്ക
പുരയിൽ
4. െചായ്യാൻ
അചയുതൻ
(മെരിച)
പ്രഭാകേരൻ
മുതൽ േപർ

6

18

2

പുരയിടം

0.0040

7

18

14

േതാട്ടം

0.0224

8

18

15

േതാട്ടം

0.0119

1. ജിേനഷ്
േജയാതി
2. സി.പി.
അസീന,
അബ്ദുൾ
റസാക്ക്

9

19

1

േതാട്ടം

0.0123

1. സഫിയ
അബ്ദുൾ ഖാദർ
2. അമ്മംകുളം

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണം ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ
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1. വീണ D/o.
ശശിധരൻ
നമ്പയാർ,
കേേണ്ണാത്ത്
കേേണ്ടെന്നാത്ത്
1. കേടപ്രത്ത്
പുതിയ പുരയിൽ
സബാന
2. സുഷമെ. സി
3. നിയാദ്,
റിഷാദ്,
ഷാഹിദ,
ഷാക്കിർ
4. മുസ്തഫ
അഴെീേക്കാടന്റകേ
ത്ത്

27
അബ്ദുൾ ഖാദർ
3. െപായ്ക്കെൽ
സുൈബർ
10

19

3

േതാട്ടം

0.0004

1. െകേ.വി. മുഹമ്മദ്
അർഷാദ്
2. െകോയിലെി പാറുട
(മെരിച)
മെീനാക്ഷേി മുതൽ
േപർ

11

19

8

േതാട്ടം

0.0091

1. സത്രത്തിൽ
െകോളാരത്ത്
ആശാലെത
2. പുതിയകേട്ടി
മൊപ്പെിളകേത്ത്
ഷാഹിന
3. എം.
ബാലെകൃഷ്ണൻ

12

19

9

േതാട്ടം

0.0192

1. കേയ്യൻതലെ
വിേനാദൻ,
വിനയരാജൻ,
മെേനാജ്
2. മെണലെിൽ
െപായ്ക്കെൽ
പുതിയ പുരയിൽ
സുമെയ്യ,
മൊവിലൊങ്കണ്ടെന്നി
മെൻസൂർ
3. എൻ. ചന്ദ്രികേ
മുതൽ േപർ
4. തിയ്യേഞ്ചരി
ശശിധരൻ

13

19

12

േതാട്ടം

0.0140

1. സജിത. െകേ.ബി
2. െകേട്ടുവള്ളി
േഗാപാലെൻ
3. മെേനാജ് കുമൊർ,
വായ്യത്ത്
നരിക്കുട്ടി

14

19

13 എ

േതാട്ടം

0.0142

1. മെേനാജ് കുമൊർ,
വായ്യത്ത്
നരിക്കുട്ടി

15

19

16 എ

േതാട്ടം

0.0084

1. പറയന്ത്ര
വളപ്പെിൽ
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28
രവീന്ദ്രൻ, ഷീലെ
രവീന്ദ്രൻ
16

19

16 ബി

േതാട്ടം

0.0048

2. േകോരേസത്ത്
മെീത്തൽ
രാജീവൻ മുതൽ
േപർ

17

19

17

േതാട്ടം

0.0035

1. ചുന്ദരൻ സുരജ
2. സലെീന
രാമെചന്ദ്രൻ
3. സലെീന
രാമെചന്ദ്രൻ
മുതൽ േപർ
4. തിരുവങ്ങാടൻ
രാമെചന്ദ്രൻ

18

21

1

മെറ്റുള്ളവ

0.0008

1. കോടൻ സുമെിത്ര
2. കേടവ്വൻ ഷൂക്കൂർ
3. രമെണി
രാമെദാസ്

19

21

2

േതാട്ടം

0.0055

1. പുതിയ വീട്ടിൽ
കേീരൻ
രാമെചന്ദ്രൻ
മുതൽ േപർ
2. െപാേനാേണാ
ൻ ചന്ദ്രൻ
3. പന്നയൻ
െകേൌസലെയ
മുതൽ േപർ
4. കേട്ടി വളപ്പെിൽ
സക്കീന

20

21

4

മെറ്റുള്ളവ

0.0030

1. കോടൻ രാഘൻ
(മെരിച) മൊധവി
മുതൽ േപർ
2. ചുന്ദരൻ
രവീന്ദ്രൻ
3. അണ്ണാെക്കാട്ടൻ
മെധുസൂദനൻ
4. നിർമ്മലെ മുതൽ
േപർ
5. കേണ്ണൂ രവീന്ദ്രൻ

21

21

5

േതാട്ടം

0.0108
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1 . നിർമ്മലെ. പി. മുതൽ
േപർ

29
22

21

8

േതാട്ടം

0.0270

1. പള്ളിയത്ത്
രജനി
2. പി.എസ്.
ഹരീഷ്,
സലെിലെ.
പി.എസ്
3. വിരിപുേലെൻ
രാധാകൃഷ്ണൻ
4. പള്ളിയത്ത്
ശ്രീലെത
5. മെധു. എ.പി.
മുതൽ േപർ

23

21

9എ

േതാട്ടം

0.0098

1. കോട്ടാപ്പെള്ളി
പള്ളിയത്ത്
ജയാനന്ദൻ
2. ജയിംസ്
കേേല്ലെൻ
3. ടി.പി.
രാമെചന്ദ്രൻ
4. പി.എൻ.
േശാഭന
5. പുത്തൻ
പുരയിൽ
ബാലെകൃഷ്ണൻ
6. അരയ്യാംകേണ്ടെന്നി
േതനങ്ങലെത്ത്
വിജയലെക്ഷ്മി
7. സി.സി. സുധ
8. ചിറക്കൽ
തിരബീയൽ
ജാഫർ
9. സി.ടി. ഷരീഫ
യുടനൂസ്
10. പ്രസിഡന്റ്
ഭക്ത
സംവർദ്ധിനി
േയാഗം
11. പുഷ്പ. െകേ മുതൽ
േപർ
12. വത്സരാജൻ,
പൂവ്വൻ
ചാേത്താത്ത്,
ഷാജി. പി.സി
13. മുതൽ േപർ

24

21

9 ബി

േതാട്ടം

0.0029
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േറാഡ്

നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്

1. പ്രസിഡൻറ്
ശ്രീ ഭക്ത
സംവർദ്ധിനി

30

25

44

1

േതാട്ടം

0.0247

26

44

4

േതാട്ടം

0.0277

നവീകേരണം ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ
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േയാഗം
2. മുതൽ േപർ
1. എ.െകേ. പ്രദീപ്
മുതൽ േപർ
2. എ.െകേ.
ജയദീപ്
3. എ.െകേ. സുദീപ്
4. എ.െകേ. ദീപ
5. എ.െകേ. ഷിദീപ്.
6. എം.സി.
സുപ്രിയ കുമൊരി
7. എ.െകേ. രഞ്ജിത്
ലൊൽ
8. ശരത് ലൊൽ
എം.െകേ
9. േകേേളാത്ത്
േരാഹിണി,
എം.െകേ.
രഞ്ജിത്ത് ലൊൽ
10. െകേ.പി. ശയമൊള
11. അജിേമൊൻ.
െകേ.പി,
ഷമ്മാസ്.
െകേടി,
ഇസ്മായിൽ
കോട്ടിൽ
12. മുതൽ േപർ

1. ചുവ്വാട്ട വളപ്പെിൽ
വത്സലെ
2. േചാേടാൻ
ചാേത്താത്ത്
ഗീത
3. നസേറാൻ
രത്നാകേരൻ
4. മെേഞ്ഞരി
ഒതേയ്യാത്ത്
വീട്ടിൽ
പ്രഭാകേരൻ
5. ശ്രീജിത്ത്
സദാശിവൻ
6. എ.െകേ.
േകോമെളവല്ലെി
7. അൽേഫാൺ
സ. ടി.െജ
8. ആേന്റാ
െകേ.െജ,

31
കുറ്റുക്കാരൻ
െഹൌസ്
9. കോഞ്ചന. വി
10. പാലെയ്യാട്
വിനയകുമൊർ
11. െതെക്ക പാറയി
േശാഭ
12. കേവിത ചിറമൂലെ
പനിച്ചാടത്ത്
13. തലെവട്ടേണാൻ
ലെക്ഷ്മൺ
നമ്പയാർ
14. പി.ആർ.
രാമെത്ത്
ജയലെക്ഷ്മി,
ശ്രീധരൻ
നമ്പയാർ മുതൽ
േപർ
15. വാളംകുളത്തിൽ
പുഷ്പവല്ലെി
16. മെേനാജ് കുമൊർ
വായ്യാത്ത്
നരിക്കുട്ടി
17. പി. പത്മാവതി
എന്ന പത്മാക്ഷേി
18. േഡാ.
ബിന്ദുേമെരി
േകോശി, േഡാ.
സക്കറിയ
സുനിൽ
വർഗ്ഗീസ്
19. പി.കേ. നജ്മെ
20. െകേ.എം.
അഹമ്മദ്
21. കുഞ്ഞി വളപ്പെിൽ
അബ്ദുൾ കേരീം
22. ചാലൊടൻ ഗീത
23. സനീഷ്
കുന്നമ്പ്രത്ത്
24. ഫാൻസി
േജാർജ്

27

45

1

േതാട്ടം

0.0090

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണം ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
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1. പുത്തൻ വീട്ടിൽ
കേണ്ണൻ (മെരിച)
എം.പ്രമെീള
മുതൽ േപർ

32
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ

2. കുഞ്ഞി
പീടികേയിൽ
ബഷീർ മുതൽ
േപർ
3. െമെൌേവ്വരി പ്രമെീള
4. റൂബി പ്രകോശ്
5. എ. പ്രകോശ്

28

45

3

0.0327

1. പുറേമ്പാക്ക്

29

45

4എ

0.0080

1. പുറേമ്പാക്ക്

30

45

4 സി

േതാട്ടം

0.0149

2. മൂസ്സാൻ കുട്ടി,
മുസ്തഫ എ.ടി
3. സഫിയത്ത്
W/O അബ്ദു
റഹ്മാൻ
4. അബ്ദുറഹ്മാൻ
(മെരിച)
സഫിയത്ത്
മുതൽ േപർ
5. േകോേറാത്ത്
ഈരായിന്റ വിട
സജ്ന

31

45

5 ബി

േതാട്ടം

0.0091

1. അബ്ദു റഹ്മാൻ
(മെരിച)
സഫിയത്ത്
മുതൽ േപർ

32

45

9

േതാട്ടം

0.0050

1. േകോേറാത്ത്
ഈരായിന്റവിട
സജ്ന

33

45

6 ബി

േതാട്ടം

0.0008

1. മൂസ്സാൻ കുട്ടി,
മുസ്തഫ. എ.ടി
2. സഫിയത്ത്
W/O അബ്ദു
റഹ്മാൻ
അബ്ദുറഹ്മാൻ
(മെരിച)
സഫിയത്ത്മുത
ൽ േപർ

34

45

10

േതാട്ടം

0.0011
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ചിറക്കൽ േകോവിലെകേത്ത്

33
വലെിയ രാജാവ് മുതൽ
േപർ
35

45

11

േതാട്ടം

0.0018

36

45

12

േതാട്ടം

0.0019

37

45

13

േതാട്ടം

0.0002

38

45

14

േതാട്ടം

0.0018

39

45

15

േതാട്ടം

0.00018

40

45

16

േതാട്ടം

0.0023

1. പാറയ്യിൽ
വിശവമനാഥൻ
2. ൈസദുമൊരകേ
ത്ത് പുതിയ
പുരയിൽ
മുഹമ്മദ്
നജീബ് മുതൽ
േപർ
3. േജാൺ േസവയർ
േവങ്ങാലെിൽ
4. വടെക്ക
വായെന്റ
വളപ്പെിൽ മുനീർ,
മുനാഷ്
മുഹമ്മദ്
5. എം. ഹരിദാസ്
മുതൽ േപർ
6. െചയർമൊൻ.
േകേരള ഗ്രാമെീൺ
ബാങ്ക്
പള്ളിക്കുന്ന്

41

45

21

േതാട്ടം

0.0190

1. പട്ടത്താരി
സുജിത
2. െകേ.പി.
ബാലെകൃഷ്ണൻ,
പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ
ഭക്ത
സംവർദ്ധിനി
േയാഗം
3. എം.െകേ. പ്രദീപ്
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ചിറക്കൽ േകോവിലെകേത്ത്
വലെിയ രാജാവ് മുതൽ
േപർ

1. എം.െകേ. പ്രദീപ്
കേളത്തിൽ പറമ്പിൽ
േഗാപിനാഥൻ മുതൽ
േപർ

34
4. വടെക്ക
വായെന്റ
വളപ്പെിൽ മുനീർ.
മുനാഷ്
മുഹമ്മദ്
5. െചയർമൊൻ.
േകേരള ഗ്രാമെീൺ
ബാങ്ക്
പള്ളിക്കുന്ന്
6. േപ്രമെ സുേരന്ദ്രൻ
7. െകേ.ഇ.
മുഹമ്മദലെി
42

45

29

േതാട്ടം

0.0011

കേളത്തിൽ പറമ്പിൽ
േഗാപിനാഥൻ മുതൽ
േപർ

43

45

30

േതാട്ടം

0
0039

ചിറക്കൽ േകോവിലെകേത്ത്
വലെിയ രാജാവ് മുതൽ
േപർ

44

46

1എ

േതാട്ടം

0.0024

1. െമെനാങ്കണ്ടെന്നി
മൊധവി (മെരിച)
എ.എം.
േഗാപാലെകൃഷ്ണൻ
മുതൽ േപർ

45

46

1 ബി

േതാട്ടം

0.0119

46

46

1 സി

േതാട്ടം

0.0107

47

46

5എ

േതാട്ടം

0.0192

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
1. െസൌമെയ
നവീകേരണം ഗതാഗതക്കുരു
ശ്രീശൻ മുതൽ
ക്ക്
േപർ
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
2. ഉേപ്പൊട്ടു കോണി
േറാഡ്
വനജ
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
ചിറക്കൽ േകോവിലെകേത്ത്
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത വലെിയ രാജാവ് മുതൽ
മെററുട േപാം വഴെി േപർ
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ
1 െസന്റ് പയസ്
െടൻത് കോനാനായ
കോത്തലെികേ് പ്രീസ്റ്റ്
അേസാസിേയഷൻ

48

46

5 ബി1

േതാട്ടം

0.0198
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1. ജയദീപ്
നംേബാൻ
2. ആക്കാവിൽ
പൂവൻ
ജയേസനൻ
3. േകോട്ടായി
െഷറിത്ത്

35
4. അനിൽ തച
കുന്നുമ്മൽ
5. ൈകേപ്രത്ത്
പുനക്കൽ
ഗേണഷ് ബാബ
6. െകോട്ടടത്ത്
കുമൊരൻ (മെരിച)
ഭാരയ എ..എം.
െസൌമെിനി മു.
േപർ
7. ടി.ടി.പി പാറുട,
W/O അസ്സൻ
കുട്ടി
8. എ.പി.എം
റഫീഖ്
9. കേണ്ണൻ
കുളത്തിൽ
ശ്രീധരൻ
(മെരിച)
അവകോശികേൾ.
എരുമെ വനജ
മുതൽ. േപർ
10. െകേ.എം.
വിജയൻ
11. മെദർ സുപ്പെീരിയർ
ജനറൽ,
വിസിേറ്റഷൻ
റീജിയണൽ
െഹൌസ്
12. പുത്തലെത്ത്
പ്രദീപ് കുമൊർ
13. ഭാഗയസുധ
സഞ്ജീവ്
മുതൽ. േപർ
14. എ. അബ്ദുൾ
ലെത്തീഫ്.
ഫാത്തിമെ
പർവീൺ
49

46

5 ബി2

പുറേമ്പാക്ക
േ്

0.0010

പുറേമ്പാക്ക്

50

46

6എ

പുറേമ്പാക്ക
േ്

0.0045

പുറേമ്പാക്ക്

51

46

6 ബി

േതാട്ടം

0.
0056
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1. േചപ്പെിലൊട്ട്
മുസ്തഫ
2. നാരേങ്ങാളി
മുഹമ്മദ്,

36
താഴെത്ത് വീട്ടിൽ
ജമെീലെ
3. സുഹറ മുതൽ.
േപർ
52

46

12

േതാട്ടം

0.0056

1. െസന്റ് പയസ്
െടൻത്
ക്നാനായ
കോത്തലെികേ്
പ്രിസ്റ്റ്
അേസാസിേയ
ഷൻ

53

46

13

േതാട്ടം

0.
0050

1. െസന്റ് പയസ്
െടൻത്
ക്നാനായ
കോത്തലെികേ്
പ്രിസ്റ്റ്

54

54

1

േതാട്ടം

0.0019

1. ശ്രീകോന്ത്
െകേ.െകേ

55

54

2

േതാട്ടം

0.139

1. ബത്തക്ക
തലെക്കൽ
അബ്ദുൾ ജബാർ
മുതൽ. േപർ
2. റിസവമാന
മുഹമ്മദ്
കുഞ്ഞി,
ഫർഹാന
3. െചറുടപറമ്പത്ത്
അച്ചയുതൻ
4. കുന്നെത്താടി
വാസന്തി
5. കുന്നെത്താടി
ജിൽന
6. കുന്നേത്താടി
ജിൽജിത്ത്
7. ജിേതഷ് േചായി
8. പുത്തൻ
പുരയിൽ ഗീത,
D/O. രാമെൻ
9. ആയിഷാബി
മുതൽ. േപർ
അർവ്വൻ പള്ളി
പുതിയ പുരയിൽ
10. പുന്നക്കൽ

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

37
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി
ഹാജി
11. പന്നിയങ്കണ്ടെന്നി
പുതിയ പുരയിൽ
മുസ്തഫ
12. ചൂട്ടാച്ചി
അഫ്സത്ത്
13. ശ്രീകോന്ത്.
െകേ.െകേ.
14. മൂർേക്കാത്ത്
േകോട്ടായി
ഉജ്ജലെ
15. െസക്കീന
അബ്ദുൾ
റസാഖ്,
ജംഷീർ അബ്ദുൾ
റസാഖ്
16. മെടത്തിെലെ
വളപ്പെിൽ മെജീദ്
17. പിടിപി അബ്ദുൾ
ജബ്ബാർ മു.േപർ
18. കേിണാക്കൂൽ
സുൈഹലെത്ത്
19. അറുടവൻ പള്ളി
പുതിയ പുരയിൽ
ഇഖ്ബാൽ
20. ചക്കന്റകേത്ത്
റഫീന
56

54

3

േതാട്ടം

0.0185

57

55

1എ

േതാട്ടം

0.0116

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണം ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ
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1. ടി.െകേ. ലെക്ഷ്മി
കുട്ടിയമ്മ മുതൽ.
േപർ
2. ടിസി ശ്രീലെത
3. െകേ.നിയാസ്
ഹുൈസൻ,
റൂസത്രം,
അക്ബർ
സിദ്ദീഖ്. പി.െകേ
ഇസ്മത്ത്

1. െവളിയമ്പ്ര
രവീന്ദ്രൻ
2. കേക്കറക്കൽ
പാമ്പൻ
ജയവല്ലെി
3. കേക്കറക്കൽ
പാമ്പൻ
കേനകേവല്ലെി

38
4. കേക്കറക്കൽ
പാമ്പൻ
സുമെ,അശവമിൻ
ജനാർദ്ദനൻ
5. കേക്കറക്കൽ
പാമ്പൻ
പ്രഭാകേരൻ

58

55

1 ബി

േതാട്ടം

0.0033

1. വി.ഹുൈസൻ
2. മുനീർ േതാലെിച്ചി
3. ടി.െകേ. അനൂപ്
കുമൊർ
രജനി അനൂപ്
4. േറാജുബ രാജീവൻ
5. െകോവ്വൻ കേദീജ
6. പ്രദീപൻ
െചറിയ
മെഠത്തിൽ
7. പുത്തൻ
പുരയിൽ
മെൻസൂർ
8. ചിറമ്മൽ
െസയ്ഫുദ്ദീൻ
മുതൽ. േപർ
9. നടുകേണ്ടെന്നി
പുതിയ പുരയിൽ
നഫീസ
10. ടി.െകേ. അനൂപ്
കുമൊർ മുതൽ
.േപർ

59

56

3

േതാട്ടം

0.0055

1. എം.പി.
വിേനാദ് കുമൊർ
2. െസക്രട്ടറി
എ.െകേ.ജി
സ്മാരകേ
സഹകേരണ
േഹാസ്പെിറ്റൽ
3. പി. േമൊഹനൻ
4. റീത്ത
മെേട്ടാക്കാരൻ
5. മെത്തങ്കണ്ടെന്നി
പാത്തുമ്മ
മുതൽ.േപർ
6. ചക്കരയൻ
കുന്നത്ത് ചട്ട
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അരുണ
60

56

5

േതാട്ടം

0.0080

1. െസക്രട്ടറി
എ.െകേ.ജി
സ്മാരകേ
സഹകേരണ
േഹാസ്പെിറ്റൽ
2. അനിൽ കുമൊർ
ടി.വി. മുതൽ.
േപർ

61

44

3

േതാട്ടം

0.0327

പുറേമ്പാക്ക്

62

44

4എ

േതാട്ടം

0.0080

പുറേമ്പാക്ക്

63

27

0.1809

പുറേമ്പാക്ക് (െസൻട്രൽ
ജയിൽ) ആകോശവാണി

പട്ടികേ - 5
(ഏറ്റകേേദശ വിസ്തീർണ്ണമൊണ് നൽകേിയിരിക്കുന്നത്)
ജില്ലെ : കേണ്ണൂർ
വിേല്ലെജ് : പള്ളിക്കുന്ന്
േബ്ലാക്ക് നമ്പർ : 174
എല്ലൊ വസ്തുക്കളും നഗരപ്രേദശത്തില് ഉള്പ്പെപ്പെടുന്നു.
ക്രമെ സർെവ്വ സർെവ്വ
നമ്പർ നമ്പർ സബ്
ഡിവിഷൻ

വിവരണം വിസ്തീർണ്ണം
(െഹ
.ആർ.ച.മെീ)

1

37

1

േതാട്ടം

0.0144

2

37

2

േതാട്ടം

0.0233

3

37

4

േതാട്ടം

0.0362
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താലൂക്ക് : കേണ്ണൂർ
േദശം : പള്ളിക്കുന്ന്

ഏറ്റത് െപാതു
ബാധിക്കെപ്പെട്ട ൈകേവശക്കാരുെട
ആവശയത്തിന് കുടുംബങ്ങെള വിവരങ്ങൾ
എന്ന്
കുടിെയാഴെിപ്പെിക്ക
േേണ്ടെന്ന കോരണം
േറാഡ്
നവീകേരണം

നിലെവിലുള്ള
1. േഡാ.
ഗതാഗതക്കുരു
െകേ.ബിന്ദു. െകേ.
ക്ക്
ബിജുബ
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
2. മൊേറാളി ഗിരിജ
േറാഡ്
3. ചിമ്മിണിയാൻ
ശാസ്ത്രീയമൊയി
പള്ളിേയത്ത്
വീതി
അരവിന്ദൻ
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ ചിറക്കൽ േകോവിലെകേത്ത്
ൽ
വലെിയ രാജാവ് മു. േപർ
1. പള്ളിേയത്ത്
സുമെംഗലെ

40
2. പുത്തലെത്ത്
യേശാദ, പി.
ൈഷനി
3. പുത്തലെത്ത്
നിഷ, ഷിംന,
വിേനാദ്
4. ദീപ. എൻ. പി.
മു. േപർ
5. എം.ഡി.
എ.െകേ.ജി.
െമെേമ്മാറിയൽ
പ്രിന്റിംഗ് ക്ഷേ
പബ്ലിേക്കഷൻ
കേമ്പനി
ൈപ്രവറ്റ്
ലെിമെിറ്റഡ് &
Other
6. സുധീർ പി.െകേ,
െകേ.എൻ.
ചന്ദ്രൻ
7. പി. സുകുമൊരി
മുതൽ േപർ
8. ശങ്കരൻ
പള്ളിയത്ത്
സുമെംഗലെി
4

37

5

നിലെം

0.0051

1. െകോളങ്ങര
പുതിയ വീട്ടിൽ
ബാലെകൃഷ്ണ
െപാതുവാൾ
2. വയപാര
വയവസായി
ഏറ്റേകോപന
സമെിതി
െവൽഫയർ
െസാൈസറ്റി
പ്രസിഡൻറ്,
െസക്രട്ടറി

5

41

2

േതാട്ടം

0.0288

1. സദാനന്ദൻ
S/o. േഗാപാലെൻ
2. വയൽവീടിൽ
പുേക്കാടൻ
സുധീഷ്ണൻ
3. പി.സി. സവിത,
സി.െകേ
ലെക്ഷ്മണൻ
4. െപാന്തൻ
രാഘവൻ

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

41
5.
6.
7.
8.

പി.െകേ. ചിത്ര
പി.പി.ദ്രന്തുപതി
പി.പി ൈഷമെ
വയൽ വീട്ടിൽ
വിേനാദ് കുമൊർ
മു.േപർ
9. െപാന്തൻ ലെക്ഷ്മി
10. ദീപ്തി അജയ്
11. സി.
സച്ചിതാനന്ദൻ

6

41

3

േതാട്ടം

0.0145

1. പി. വിജീഷ്.
ബിനീഷ്
2. പി.െകേ.
േപ്രമെലെത മുതൽ
േപർ

7

41

5

േതാട്ടം

0.0487

1. ൈകേേതരി
വീട്ടിൽ
സേരാജിനി
2. െകേ.പി. അബ്ദുൾ
ജബ്ബാർ
3. സി.പി. പ്രശാന്ത്
4. അബ്ദുൾ സമെദ്
മുഹമ്മദ്
5. േപാേത്താടി
നിർമ്മലെ

8

41

10

േതാട്ടം

0.0225

1. സരള പി.സി. മു
2. പരത്തി
മുരളീധരൻ
3. െകേ.െകേ. േദവ
4. എ. െകോടുവള്ളി
ബാലെൻ
5. ചാലൊടൻ
ജയശ്രീ.
അേശാകേൻ.പി
6. േപാതിര
വളപ്പെിൽ
ശ്രീകോന്ത്, സി.
ലെീലെ
7. കേണ്ണൻ പി.വി.
മു.
8. പടുവിലൊൻ
പ്രഭാവതി, പുഷ്പ
9. ചാലൊടൻ
രത്നകുമൊരി
10. െകേ.പി.
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സാവിത്രി
11. കേടവത്ത്
പുരയിൽ
േസാമെനാഥൻ
12. പുതിയ പുരയിൽ
ലെത മു.
13. ശരണി .െകേപി,
ശരത്. െകേ.പി
14. തയ്യിൽ
കേിഴെക്കേറാത്ത്
സുധ
15. കേടവത്ത്
പുരയിൽ ലെീലെ
16. േപാേത്താടി
നിർമ്മലെ
17. കേടവത്ത്
പുരയിൽ സുമെ
18. എം.െകേ.
രാമെചന്ദ്രൻ.
െകേ.െകേ. ചന്ദ്രികേ
9

43

5

0.0001

10

43

6

േതാട്ടം

0.0041

11

43

7

േതാട്ടം

0.0085
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േറാഡ്
നവീകേരണം

നിലെവിലുള്ള പുറേമ്പാക്ക്
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
1. ചന്ദ്രേമ്പാത്ത്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
നരിക്കടി
േറാഡ്
വിേനാദ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
2. റജീന.െജ
വീതി
3. അനസ് െഷയ്ക്കെ്
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മുഹമ്മദ്
മെററുട േപാം വഴെി
4. ഷിൻ. സി. എച്ച്
ഇല്ലൊത്തതിനാ
വാൻ
ൽ
1. പള്ളിക്കണ്ടെന്നി
കൂക്കിരി
ബാലെേഗാപലെൻ
2. അഷ്റഫ്
കുരിക്കളകേത്ത്
പഴെയ പുരയിൽ,
ആസിമെ
അഷ്റഫ്
3. പി. നിഷ എന്ന
നിഷാ ദിേനശ്
4. റീത്ത
സനാതനൻ
5. ജണ്ടെന്ന മൊടത്ത്
ഷജിന
6. നളിനി. മുതൽ
േപർ
7. പുതിയ പുരയിൽ

43
സുശീലെ
8. പി. ദിവാകേരൻ

12

43

8

നിലെം

0.0222

13

43

9

േതാട്ടം

0.0118
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ചിറക്കൽ േകോവിലെത്ത്
വലെിയ രാജാവ് മു. േപർ
1. കേഞ്ഞിക്കണ്ടെന്നി
ഹാഷീം
2. തുമ്പയിൽ
സുേരഷ്
3. സനിൽ ഭരതൻ
4. മുഹമ്മദ് റിദ
നിസാമുദ്ദീൻ, വി.
സുഹ്റ
5. ഷമെീറ
മുഹമ്മദലെി
6. ഷിഹാബ്
കേീലെത്ത്
മൂലെയിൽ പുതിയ
പുരയിൽ
7. െപരിക്കാട്ട്
സുേരഷ്,
സുജാത
8. മൊണിക്കര
രാമെകൃഷ്ണൻ
9. ആർ. മെേനാജ്
കുമൊർ
10. കേത്തറ മെമ്മദ്,
നഫീസ
11. കേത്തറ മെമ്മദ്
12. കുറ്റിപ്പുറത്ത്
ജനാർദ്ദനൻ
13. േഡാ. മുഹമ്മദ്
മുസ്താക്ക്
പള്ളിപ്പൊലെത്ത്
14. മുർഷിദ്
തട്ടാമുറ്റത്ത്
പുതിയ പുരയിൽ
മെക്സൂത്
15. പാറയിൽ
വിശവമനാഥൻ
16. നാരങ്കാലെിൽ
പീടികേയിൽ
ഉമ്മർ
17. കേടക്കൻ
കേടവത്ത് ഹംസ
ഹാജി
18. ഓലെേഞ്ചരി
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സഹേദവൻ
19. എ.എസ്.
ഷാജഹാൻ
20. ഇന്തയൻ ദന്തൽ
അേസാസിേയ
ഷൻ േനാർത്ത്
മെലെബാർ
ഡ്രീംസ്
പ്രസിഡന്റ്
മുതൽ േപർ
21. േതാലെക്കാട്ട്
പുതിയ പുരയിൽ
അഷ്ക്കർ
22. മെീറ ശ്രീധർ
23. വിേനാദ്,
കേരുണാകേരൻ,
ശ്രീലെക്ഷ്മി
24. ആബിദ്
അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ
25. എൻ.െകേ.
കോതർ െകേ.സി.
സിദ്ദീഖ്
26. ആലെിങ്കിഴെിൽ
െനയ്യർ
ജയരാജൻ
27. ബ്രാഞ്ച്
പ്രസിഡന്റ്
അേസാസിേയ
ഷൻ ഓഫ്
അഗ്രികേൾച്ചർ
അേസാസിേയ
ഷൻ ഓഫ്
േകേരള
14

48

0.0361

15

72

2B

േതാട്ടം

0.0121

16

72

2C

േതാട്ടം

0.0035
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േറാഡ്
നവീകേരണം

നിലെവിലുള്ള പുറേമ്പാക്ക്
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
1. നീണ്ടെന്നൻ മുകുന്ദൻ
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
രതി നിവാസ്
േറാഡ്
കേണ്ണൂർ
ശാസ്ത്രീയമൊയി
2. രഹിത D/o.
വീതി
നീണ്ടെന്നൻ
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മുകുന്ദൻ, രതി
മെററുട േപാം വഴെി
നിവാസ്
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ
1. അതിയൂർ
േകേേളാത്ത്
കോർത്തയായനി
അമ്മ, ഉപ്പൊച്ചി
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കുഞ്ഞിരാമെൻ
17

72

3B

േതാട്ടം

0.0160

1. നീണ്ടെന്നൻ മുകുന്ദൻ

18

72

5

േതാട്ടം

0.0258

1. കേീച്ചി പ്രത്ത്
സുന്ദരൻ S/o.
കുഞ്ഞിരാമെൻ.
പി.വി.എസ്
േഫാർച്ചയൂൺ,
പി.ഒ. െചാവ്വ
2. സുധർമ്മ മുതൽ
േപർ രവീന്ദ്രൻ
ഉണ്ണിരി
(െഹൌസ്)
3. സി.െകേ.
ഭരതൻ, ബാപ്പു
ഉണ്ണിരി
(െഹൌസ്)
നിയർ
ജി
.എച്ച്
.എസ്.എസ്
പള്ളിക്കുന്ന്
4. ഉണ്ണീരി
ൈശലെജ W/o.
ഭരതൻ, ഉണ്ണീരി
(െഹൌസ്) പി.ഒ.
പള്ളിക്കുന്ന്
5. തയ്യിൽ കേിഴെേക്ക
വീട്ടിൽ േജയാതി
W/o.
വിജയചന്ദ്രൻ,
േദവീകൃപ,
അംബികേ
േറാഡ്, കേണ്ണൂർ
6. ഷമ്മാസ്.
െകേടി. മുതൽ
േപർ എ.പി
ൈബത്താൻ
കുട്ടി പിതാവ്,
സഹറ
മെൻസിൽ,
താറാത്ത്
7. ഷമ്മാസ്.
െകേ.ടി മുതൽ
േപർ
8. േഡാ.
െജയ്സൺ.
വി.എ S/o
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ജയരാജൻ,
ൈലെഫ്
െചട്ടിപീടികേ,
പള്ളിക്കുന്ന് പി.ഒ
19

72

6

േതാട്ടം

0.0023

1. ഷമ്മാസ് െകേടി
മുതൽ േപർ

20

72

10

േതാട്ടം

0.0032

1. നൂറൂദ്ദീൻ
കേിണാക്കൂൽ,
ഷക്കീലെ എം.വി
2. ൈമെപള്ളി
രവീന്ദ്രൻ, ഗീത
രവീന്ദ്രൻ
3. വി.ടി.
വിേശവമാശരി
മുതൽ േപർ
െകേ.സി.
പത്മനാഭൻ
വാഴുന്നവർ,
വിശവമദീപം
പള്ളിക്കുന്ന്
4. റീത്ത
സദാനന്ദൻ
5. വയൽ വീട്ടിൽ
ബാബ
6. േവലെിക്കകേത്ത്
മുസ്ഫിർ അലെി
7. പി.െകേ.
ഉമ്മർകുട്ടി
8. മുസ്ഫിർ അലെി
േവലെിക്കകേത്ത്
9. നൂറൂദ്ദീൻ
കേിണാക്കൂൽ
മുതൽ േപർ
10. മെംഗലൊട്ട് വിജയ
ചന്ദ്രൻ
11. എം. രാേജന്ദ്രൻ
(മെരിച) ഭാരയ
കേസ്തൂരി
രാേജന്ദ്രൻ
12. ചിത്ര വിജയൻ
13. വയൽ വീട്ടിൽ
ബാബ
14. ആലെിൻ കേീഴെിൽ
െതയ്യൽ
ജയരാജൻ
15. അബ്ദുൾ കേരീം.
കുഞ്ഞി വളപ്പെിൽ
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21

75

2

േതാട്ടം

0.0113
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േറാഡ്
നവീകേരണം

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

1. കോളിയത്ത്
ബാലെൻ
2. െകേ.പി. അബ്ദു
റഹിമൊൻ ഹാജി
3. പി..പി. മൂർഷിത
4. പി.പി. റംഷീദ
5. പി.പി. ബഷ്റ
6. പി.പി. ഷാക്കിറ
7. േകോമ്പ്ര
േപ്രമെരാജൻ
8. വടക്കൻ
േകോവിൽ ഷാജി
പ്രസാദ്
9. കുരിക്കളകേത്ത്
ഹാരിസ്
10. െകേ. േഗാവിന്ദൻ
11. സതയജിത്ത്
എ.െകേ
12. എലെിയത്ത്
പ്രഭാകേരൻ
13. കേപ്പെണച്ചാലെിൽ
പ്രകോശൻ
14. പി.എം.
രാധാകൃഷ്ണൻ
15. കോേക്കാപ്രവൻ
ദിവാകേരൻ
16. കോേക്കാപ്രവൻ
ബാലെകൃഷ്ണൻ
17. മുണ്ടെന്നയാട്
കേിഴെേക്ക വീട്ടിൽ
രാജൻ നമ്പയാർ
18. െചന്നയെന്റവിട
ശാദുലെി
19. േതലെക്കാട്
പുത്തൻ
പുരയിൽ
ഷാക്കിറ
20. െകേ.പി. പ്രേശാഭ്
21. സതീശൻ
വാേയാത്ത്
22. ഓമെന
ഗംഗാധരൻ
23. മെംഗലൊട്ട്
ജയകൃഷ്ണൻ
24. പി.പി. ഭാസ്കരൻ
25. പാറയിൽ
വിശവമനാഥൻ
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26. ഹരിദാസൻ
പി.െകേ, എം.വി.
േബബി സുനിത
മുതൽ േപർ
27. െമൊയ്തു
പള്ളിക്കച്ചാലെിൽ
28. കുന്നിരിക്കൽ
അരവിന്ദൻ
29. എ.െകേ. സുശീൽ
കുമൊർ
30. മെറിയം
നസീരത്ത്
പള്ളിപാത്ത്
31. എം.സി.
അജയകുമൊർ

22

75

3

േതാട്ടം

0.0006

23

75

4

േതാട്ടം

0.0007

1. പി.പി.
സുധീന്ദ്രൻ,
പിപി.
രാധാകൃഷ്ണൻ
ഹരീന്ദ്രൻ
2. ഇ.എൽ.സി
ട്രിസ്റ്റ്
അേസാസിേയ
ഷൻ െസക്രട്ടറി
ആലെിസ്
േബവർ,
േജക്കബ്
മൊർക്കസ്
ഭാസ്കർ
സുധാകേരൻ

24

75

5

േതാട്ടം

0.0007

1. േപ്രരാജൻ
കോടാമ്പള്ളി
തുത്തയൻ
മുഹമ്മദ് നജീബ്
2. അബ്ബാസ്
എം.പി, ബഷീർ.
എം.പി റുടഖിയ
എം.പി.എം.

This is a digitally signed Gazette.
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1. സിെകേ
രാമെചന്ദ്രൻ
(മെരിച)
അവകോശികേൾ െകേ.പി.
രമെണി മുതൽ േപർ
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സവാഹിർ
25

75

6

േതാട്ടം

0.0115

1. സീെര വളപ്പെിൽ
റാസിഖ്
അഹമ്മദ്
2. േപ്രരാജൻ
കോട്ടാമ്പള്ളി,
ഇന്തയൻ
മുഹമ്മദ് നജീബ
3. ആനന്ദ് നാണ
4. സിവി ശ്രീലെത
5. േസ്റ്റഹലെത
6. പുതിേയടത്ത്
ചന്ദന വീട്ടിൽ
േഹമെലെത
7. ഡയറക്ടർ രാഷ
ദീപികേ
8. െകോറിയത്ത്
െകോരമ്പയിൽ
അബ്ദുൾ
റസാഖ്

26

75

11

േതാട്ടം

0.0050

1. അരയാക്കണ്ടെന്നി
പ്രസീത
2. ലെക്ഷ്മണൻ എ.
മുതൽ േപർ
3. ഞണ്ടെന്നൻ
മൊടത്ത് കുമ്മൽ
സൂരജ്
4. കുന്നുമ്പ്രത്ത്
ബിക്കിരിെന്റ വിട
ൈസബ. മുതൽ
േപർ
5. റുടബീന അൻവർ
6. കേിത്തടത്ത്
യഹിയ
7. മുക്കിച്ചൻക്കണ്ടെന്നി
റഹിം
8. ആലെത്താൻ
വാണിയം
വീട്ടിൽ ഹാറൂൺ
9. കേടപ്പുറകേത്ത്
ഹാറൂൺ റഷീദ്
10. കുമ്മുട്ടു വീട്ടിൽ
കേടവെന്റവിട
അബ്ദുൾ
റസാഖ്
11. െവണ്ടെന്നക്കാൽ
അബ്ദുൾ റഷീദ്
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12. നാരായണി
അമ്മ, ലെക്ഷ്മി
അമ്മ, ജാനകേി
അമ്മ (മെരിച)
ഭാഗയലെക്ഷ്മി
എം.വി മുതൽ
േപർ
13. ൈതവളപ്പെിൽ
വത്സലെൻ
14. കേീത്തടത്ത്
ഷരീഫ
27

76

4A

േതാട്ടം

0.0403

28

76

4B

േതാട്ടം

0.0132

29

76

5

േതാട്ടം

0.0089
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േറാഡ്
നവീകേരണം

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

1. െകേ.പി.
അഫ്സത്ത് മുതൽ
േപർ
2. ചാേത്താത്ത്
സതീഷ്
കുഞ്ഞിരാമെൻ
1. തിരിേക്കാട്ട്
ജയപ്രകോശൻ
മുതൽ 4 േപർ
2. പി. സുശിലെ
1. കേിരീരകേത്ത്
സുൈബർ
ഹാരിസ്
2. കേയ്യാറ്റിൻ
മെന്ദേമ്പാത്ത്
സുശീലെ മുതൽ
േപർ
3. ഇന്ദിര
നാരായണൻ
4. വികോരി ജനറൽ
ശ്രീപുരം,
േജാസഫ്
പണ്ടെന്നാരേശ്ശേരി,
ശ്രീപുരം,
പള്ളിക്കുന്ന്
5. െചാവ്വ
കേപ്പുച്ചിയിൽ
േസവാശ്രമെത്തി
നു േവണ്ടെന്നി
െപ്രാവിൻഷയൻ
ഫാദർ സ്കറിയ
6. ജീനാ
േപ്രമെരാജൻ
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30

76

6

നിലെം

0.0254

1. കേിരീരകേത്ത്
സുൈബർ
ഹാരിസ്
2. കേയ്യാറ്റിൻ
മെന്ദേമ്പാത്ത്
സുശീലെ മു. േപർ
3. കുരിക്കേളാട്ട്
േപ്രമെരാജൻ
4. കേയ്യാറ്റിൻ
മെന്ദേമ്പാത്ത്
സുളീസ മുതൽ
േപർ
5. കോമ്പൽ
പുഷ്പരാജൻ
6. േരാഹിത്ത്
േപ്രമെരാജൻ
7. ഹഫ്സത്ത് പി.
മുതൽ േപർ

31

76

7

േതാട്ടം

0.0059

1. േബബി കുരയൻ

32

76

8

േതാട്ടം

0.0066

1. നിതയ അേജഷ്

33

77

7

േതാട്ടം

0.0358

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

ഉണ്ടെന്ന േമൊഹനൻ
പി.എം. സീത
എം. പവിത്രൻ
എ.െകേ.
ൈസമെൺ
െഗൌതമെൻ.
പി.സി
െപാറക്കാട്ടിർ
മെഹറൂഫ്
െപാറക്കാട്ടിർ
ശറഫുദ്ദീൻ
െപാറക്കാട്ടിൽ
നാസർ
െപാറക്കാട്ടിൽ
മുനീർ
വിേവകേ്
കേരുണാകേരൻ

34

77

8

േതാട്ടം

0.0035

1. മൂേത്തടത്ത്
രാമെൻ
നമ്പൂതിരിപ്പൊട്

35

77

9

േതാട്ടം

0.0105

1. മൂേത്തടത്ത്
രാമെൻ
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നമ്പൂതിരിപ്പൊട്

പട്ടികേ - 6
(ഏറ്റകേേദശ വിസ്തീർണ്ണമൊണ് നൽകേിയിരിക്കുന്നത്)
ജില്ലെ : കേണ്ണൂർ
വിേല്ലെജ് : പള്ളിക്കുന്ന്
േബ്ലാക്ക് നമ്പർ : 171
എല്ലൊ വസ്തുക്കളും നഗരപ്രേദശത്തില് ഉള്പ്പെപ്പെടുന്നു.
ക്രമെ സർെവ്വ സർെവ്വ
നമ്പർ നമ്പർ
സബ്
ഡിവിഷൻ
(വാര്ഡ്,
േബ്ലക്ക്)

വിവരണം

വിസ്തീർണ്ണം
(െഹ
.ആർ.ച.മെീ)

1

172

2

േതാട്ടം

0.0205

2

172

3

േതാട്ടം

0.0185
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ഏറ്റത്
െപാതു
ആവശയ
ത്തിന്
എന്ന്
േറാഡ്
നവീകേര
ണം

താലൂക്ക് : കേണ്ണൂർ
േദശം : ചാലൊട്

ബാധിക്കെപ്പെട്ട
ൈകേവശക്കാരുെട
കുടുംബങ്ങെള
വിവരങ്ങൾ
കുടിെയാഴെിപ്പെിേക്കണ്ടെന്ന
കോരണം

നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത മെററുട
േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ

1. ൈകേതച്ചാലെി
വാസു, പയ്യനാട്ട്
ജയമ്മ
2. ൈതവളപ്പെിൽ
കുഞ്ഞി ഫാത്തിമെ
3. ടി.സി.
േജാതിന്ദ്രൻ
മുതൽ േപർ
1. െചമ്പെന്റ വിട
അബ്ദുൾ സലൊം
2. േജാസഫ്
േതാമെസ്
െകോചമുറിയിൽ
മുതൽ േപർ
3. ടി.ടി സുേമെഷ്
4. െനല്ലെിയാട്
തലെത്തിൽ
നിശാന്ത്
5. മൊളികേയിൽ
സുധാകേരൻ
6. ടി.ടി. രേമെഷ്
7. കേരുവാത്ത്
അനിത
8. മൂക്രി കേമ്പ്ര
വളപ്പെിൽ
മുഹമ്മദ്
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അൻവർ
9. അജിത. ടി.െകേ
10. അേലൊകേ
പ്രകോശൻ
11. പുയ്യ്മ്പള്ളിൽ
േജാസഫ് രജി
മുതൽ േപർ
12. സജിത്ത് മുതൽ
േപർ
3

172

4

േതാട്ടം

0.0103

1. പിസി ദീപകേ്
2. ഗിരിജ
വിശവമനാഥ്
മുതൽ േപർ
3. സീെര വളപ്പെിൽ
ഖദീജ മെജീദ്

4

172

9

േതാട്ടം

0.0012

1. പുതിയ
കുറ്റിമൊപ്പെിളകേത്ത്
ഷാനവാസ്,
ഷമെീർ
2. സീമെ ജയറാം
3. ചങ്കാട് ശയാമെള
4. മുക്കണ്ണൻ മുനീർ
5. റാസിക്ക്
6. ബിനു നമ്പയാർ
ഒതയമ്മാടത്ത്
7. െകേ.പി അബ്ദുൾ
നൂർ
8. ഷരീത്ത്
േകോത്താളി,
കേണ്ടെന്നേമ്പാത്ത്
ജിനി
9. േകോമ്പ്ര
േപ്രമെരാജൻ
10. കേഞ്ഞിക്കണ്ടെന്നിലെ
കേകേത്ത്
കേീരത്ത് പുതിയ
പുരയിൽ ഖാദർ
കുഞ്ഞി
11. ഷിയാന്റവിട
സറീന, മുംതാസ്
12. ഷിയാന്റവിട
സഫീന
13. ഷിയാന്റവിട
സക്കീന
14. എമ്പ്രാെന്റ
വളപ്പെിൽ അബ്ദുൾ
സലൊം,

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

54
അഷ്റഫ്

5

173

14

േതാട്ടം

0.0150

6

173

15

േതാട്ടം

0.0054

7

173

16

േതാട്ടം

0.0236

8

176

5

േതാട്ടം

0.0185
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1. േഡാ. െകേ.
ശ്രീധരൻ
2. സരസവമതി.
വി.െകേ. മുതൽ
േപർ
3. ചേന്ദ്രാത്ത്
വിജയകുമൊർ
4. ലൊേമ്പത്ത്
ഉത്തുങ്കര
അബ്ദുൾ റസാഖ്
5. േഗാകുൽ
പ്രദീപിന് േവണ്ടെന്നി
മൊതാവ് ദീപ്തി,
ദിവയ. പ്രദീപ്
അലെവിൽ
േറാഡ്
നവീകേര
ണം

നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത മെററുട
േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ

1. ലൊേമ്പത്ത്
കുളത്തുങ്കര
അബ്ദുൽ റസാഖ്
1. െഷർളി
െസബാസ്റ്റയൻ
2. മെംഗലെപ്പൊടി
േസാമെൻ
3. ദയാനന്ദൻ
മൊേറാളി മുതൽ
േപർ
1. െകേ.െകേ. ചന്ദ്രൻ
2. െകേ.വി.
വസന്തൻ
3. താേഴെത്ത്
പുതിയ പുരയിൽ
മുഹമ്മദ് മുതൽ
േപർ
4. താേഴൊത്ത്
പുതിയ പുരയിൽ
മുഹമ്മദ്,
ഷിഹാബദ്ദീൻ
5. സമെിത്ത്
ചക്കപ്പെയ്യൻ
മെല്ലെിേശ്ശേരി
6. കേക്കറക്കൽ
േകോട്ടായി
പ്രിയംവദ
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7. െകേ.െകേ.
േദവരാജ്
9

176

8

േതാട്ടം

0.0257

1. െതക്കൻ
പള്ളിയത്ത്
സേരാജിനി
മുതൽ േപർ
2. ചാവൂരിൽ
നസീമെ. മുതൽ
േപർ
3. മൊഷിയ
4. ൈസനബ
5. െപാേന്തൻ
േപ്രമെൻ
6. ചന്ദ്രകുമൊരി. ടി.പി
7. േഡാ.
േമൊഹനകൃഷ്ണൻ
8. പി.പി. ഗീത
9. ഹാഷീം
െകോച്ചിപ്പെീടികേയി
ൽ മുതൽ േപർ
10. ഹസ്സൻ കുഞ്ഞി
മുതൽ േപർ
11. െകോയിലെി
ഭാസ്കരൻ
12. ചന്ദ്രകുമൊരി,
ൈസറ, കൃഷ്ണൻ
13. പ്രമെീള. മുതൽ
േപർ
14. പി. തനൂജ മുതൽ
േപർ
15. രാേജഷ് മുതൽ
േപർ
16. പുതിയ പുരയിൽ
ശയാമെള

10

176

9

േതാട്ടം

0.0038

1. പി. തനൂജ മുതൽ
േപർ

പട്ടികേ - 7
(ഏറ്റകേേദശ വിസ്തീർണ്ണമൊണ് നൽകേിയിരിക്കുന്നത്)
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ജില്ലെ : കേണ്ണൂർ
വിേല്ലെജ് : കേണ്ണൂർ 1
േബ്ലാക്ക് നമ്പർ : 272
എല്ലൊ വസ്തുക്കളും നഗരപ്രേദശത്തില് ഉള്പ്പെപ്പെടുന്നു
ക്രമെ സർെവ്വ സർെവ്വ വിവരണം വിസ്തീർണ്ണം
നമ്പർ നമ്പർ സബ്
(െഹ
ഡിവിഷൻ
.ആർ.ച.മെീ)

1

766
(6-14)

1

േതാട്ടം

0.0058

2

766 (6
– 14)

2

േതാട്ടം

0.0063

3

521 (6 –
8)

1

േതാട്ടം

0.0310

4

521

2

5

521

3

6

524 (68)

1

7

524 (68)

2

8

527
(6-8)

U

0.0109

9

520 (6-

േതാട്ടം

0.0314

സ്ഥിര
പുഞ്ച

0.0023

താലൂക്ക് : കേണ്ണൂർ
േദശം :കേണ്ണൂര് കേരാര്

ഏറ്റത്
ബാധിക്കെപ്പെട്ട ൈകേവശക്കാരുെട വിവരങ്ങൾ
െപാതു
കുടുംബങ്ങെള
ആവശയത്ത കുടിെയാഴെിപ്പെിക്ക
േിന് എന്ന് േേണ്ടെന്ന
കോരണം
നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
നവീകേരണ
വീതി
േം
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ
േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണ ഗതാഗതക്കുരു
േം
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ

1. പള്ളിവളപ്പെിൽ നിസാറ
2. കോരക്കുനി തട്ടാൻകേണ്ടെന്നി മെമ്മു,
മുഹമ്മദ് ഷംനാദ്
3. െചറിയകേത്ത് റസിയ,
യൂസഫ്, ൈകേതവളപ്പെിൽ
4. യൂസഫ് ഹാജി, സി.പി.
ഫറൂക്ക്, മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ

1. കേണ്ണൂർ മുനിസിപ്പെൽ
േകോർപേറഷൻ

1. എസ്.രാേമെശ് േഷണായി
2. ഗിരിധർ േഷണായി
3. ചിത്തരഞ്ജൻ അനന്തൈപ
1. കേണ്ണൂർ മുനിസിപ്പെൽ
േകോർപ്പെേറഷൻ
1. കേണ്ണൂർ മുനിസിപ്പെൽ
േകോർപ്പെേറഷൻ
1. എം. സേന്താഷ് കേിണി
2. എസ്. സുവർണാഭായി
3. എൻ ഗേണഷ് ൈപ
കേണ്ണൂർ മുൻസിപ്പെൽ േകോർപ്പെേറഷൻ
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ഊടുവഴെി

1. േദവി .എൻ േഷണായി,
േജയാതി.എൻ േഷണായി

57
8)

2. മെഞ്ജുനാഥ് എൻ േഷണായി
3. നാഗരാജ് എൻ േഷണായി

10

515
(6-7)

സ്ഥിര
പുഞ്ച

0.0009

1. പട്ടർങ്കണ്ടെന്നി അരയൻ മൊധവി

11

516
(6-7)

േതാട്ടം

0.0105

1. പട്ടർകേണ്ടെന്നി അരയൻ മൊധവി

12

518
(6-7)

േതാട്ടം

0.0176

1. പാണൻ വീട്ടിൽ രവീന്ദ്രൻ,
രാജൻ, ചന്ദ്രൻ

13

488
(6-7)

14

533 (68)

േതാട്ടം

0.0042

1. പി.എ മൊധവി
2. പ്രജീന. വി.സി

15

613 (413)

േതാട്ടം

0.0053

1. ശംബിനി രാജൻ
േപ്രം പ്രകോശ്
2. പ്രസന്ന ജയറാം മുതൽ
േപർ

16

614 (413)

േതാട്ടം

0.0215

1. സി.എം.സി (െസമെിേത്തരി)

17

615 (413)

േതാട്ടം

0.0354

1. ശവപ്പെറമ്പ് (സി.എം.സി
ആദിദ്രാവിഡ്)

18

635 (413)

0.0257

1. PHED (പുറേമ്പാക്ക്)

19

645 (414)

1

േതാട്ടം

0.0257

1. AK നബീസ (മെരിച)
അവകോശികേൾ എ.െകേ.
ഇംതിയാസ് മുതൽ േപർ

20

647
(4-14)

1

േതാട്ടം

0.0009

1. CMC

21

650 (414)

1

േതാട്ടം

0.0162

1. െചറിയത്ത് െകേൌസലെയ
(മെരിച) മെകേൾ രിത ശ്രീരാജ്
2. യേശാഭ
3. രാജൻ േപാേത്താൻ (പ്ലനീർ
േമൊേട്ടാഴ്സ് ൈപ്രവറ്റ്
ലെിമെിറ്റഡ്)
4. സി.പി. സുജയ

0.0023
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വഴെി
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5. െകേ.സി. വത്സരാജ് (മെരിച)
പുഷ്പന െകേ.മുതൽ േപർ
6. െചറിയത്ത് പടിയിെലെ
വീട്ടിൽ കൃഷ്ണേവണി
7. െചറിയത്ത് പടിയിെലെ
വീട്ടിൽ േദവരാജൻ
8. െചറിയത്ത് പടിയിെലെ
വീട്ടിൽ ദിേനശ്
9. െചറിയത്ത് പടിയിെലെ
വീട്ടിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
10. െചറിയത്ത് പടിയിെലെ
വീട്ടിൽ മെേനാജ്
11. െചറിയത്ത് പടിയിെലെ
വീട്ടിൽ ജയ
12. േജാൺ േസവയർ
േവങ്ങാലെിൽ
22

650 (414)

2

PWD (പുറേമ്പാക്ക്)

23

653 (414)

1

േതാട്ടം

0.0110

24

783 (417)

1

േതാട്ടം

0.0214

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണ ഗതാഗതക്കുരു
േം
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ
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1. ബാമെിക്കാൻവിട ബീവി
2. കേടലെക്കാരന്റവിട
സുഹറാബി
3. മുംതാസ് വി
4. ഹംദാൻ ഖാലെിദ്
5. ഫർഹാൻ ഖാലെിദ്
6. പള്ളിക്കലെകേത്ത് മുഹമ്മദ്
ഷാഹിദ്
7. ബാച്ചിക്കാന്റവിട ഹാജിറ
മുതൽ േപർ
8. ബാവ്വിക്കാന്റവിട ഖദീജ
മുതൽ േപർ
9. പാലെക്കീൽ മുഹമ്മദ് സഹീർ
10. പള്ളിപ്പൊത്ത് ഖദീജ
11. കേിഴെേക്കടത്ത് വടേക്ക
പുരയിൽ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി
മുതൽ 4 േപർ
12. ബാവിക്കാന്റവിട ഖദീജ
1. ഇൻകേം ടാക്സ്
ഡിപ്പൊർട്ടെമെന്റ്
2. േകേേളാത്ത് ഗംഗാധരൻ
നമ്പയാർ
3. െമെൌവ്വേഞ്ചരി വീട്ടിൽ
മൊധവിയമ്മ
4. െകേ.പി. കേമൊലുദ്ദീൻ
5. TIP TOP.
6. സീനത്ത് പുതിയ േകോട്ടാൽ
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7. ടി.ടിപി അബ്ദുള്ള (മെരിച)
മെകേൾ പി.െകേ. മുഹമ്മദ്
എന്ന മെഹമ്മൂദ് മുതൽ േപർ
8. മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ് മുതൽ
േപർ
9. സഫിയത്ത് എം.പി. മുതൽ
േപർ
10. േഡാ. പറ്റച്ചീലെകേത്ത്
അബ്ദുൾ സലെീം
11. െകേ. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്
12. പുതിയ േകോട്ടാൻ മുഹമ്മദ്
എന്ന മെഹമൂദ്
13. സിപി നൂർജഹാൻ
14. ഫാത്തിമെ ഫർഹ മുഫീദ
സിപി െനയിം പിടി
15. എസ്.പി. സഹീദ്
16. ൈഫസി മുഹമ്മദ്,
ഫസ്ഹിൻ ഫസ മുഹമ്മദ്
17. െകേ.പി. െഷൌക്കത്തലെി
18. െകേ.എം. മുഹമ്മദ്
25

783 (417)

26

781 (4- 1A
17)

27

781 (4 – 1 B
17) 1 C
1D

2

CMC

േതാട്ടം

0.1950
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1. സി.എം. സുേരഷ്
2. ചിപ്പെലെക്കാട് െനല്ലെിക്കൽ
രഞ്ജിത്ത്
3. ചിപ്പെലെക്കാട് െനല്ലെിക്കൽ
രഞ്ജിത്ത് സുേരഷ്
4. ഉമ്മർ െചക്കിന്റകേത്ത്,
ൈഫസൽ കോസിം
5. തൂണണിേക്കാത്ത് െനല്ലെിക്കൽ
നിഷ
6. സി.എൻ രഞ്ജിത്ത്
7. പുതിയ കുട്ടി മൊപ്പെളകേത്ത്
അഹമ്മദ്
8. എ. രവീന്ദ്രൻ മുതൽ േപർ
1. വടെക്ക പുത്തൻ വീട്ടിൽ
വാസുേദവൻ
2. ഒ.െകേ. ചന്ദ്രികേ
3. പനമെിയിൽ പ്രസീദ
4. സിപി. േഗാവിന്ദൻ മെരിച
ഭാരയ െകേ.സി. ശ്രീേലെഖ
മുതൽ േപർ
5. േപാേത്തരി ലെീലെ രാഘവൻ
മെരിച മെകേൾ പുഷ്പ ഹരിദാസ്
6. ഒ. ഗംഗാധരൻ മെരിച ഭാരയ
സുേലെഖ മുതൽ േപർ
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7. െകോളാന്തട്ട ഹരിദാസ്
മെരിച പുഷ്പ ഹരിദാസ്
8. പുഷ്പ ഹരിദാസ്
9. െകോടക്കാേട്ടരി േമൊഹനൻ
10. വർഗ്ഗീസ് ചക്കാലെക്കൻ

28

763
(6-14)

േതാട്ടം

0.0008

1. ൈതക്കണ്ടെന്നി റംലെത്ത്
2. ചാലെിക്കണ്ടെന്നി അബ്ദുള്ള
(മെരിച) നഫീസ് െകേ. മു.
3. ബങ്കെന്റവിട സുൈബദ
4. ബി. ഷഹനാസ്
5. ഷഹർബാൻ. ടി.െകേ
6. ടി.പി. യൂസഫ്
7. ബാവ വളപ്പെിൽ സൽമെത്ത്
8. അബ്ദുൾ നാസർ
കുനിലെകേത്ത്
9. ജന്നത്തൂൾ നഹിം തായത്ത്
െകേൌവന്റവിട
10. പുതിയെന്റ പുരയിൽ
അക്ബർ അലെി

29

764 (614)

േതാട്ടം

0.0102

1. സി.ടി. അബ്ദുൾ മെജീദ്
(മെരിച) ഭാരയ െകേ.പി ആമെിന
മുതൽ േപർ
2. ആസനാപ്രത്ത് ഖാലെിബ്
3. ഷംസുദ്ദീൻ. ഷാമെിന
4. ഷഹനാസ്. െകേപി
5. പുറത്തിൽ പള്ളിപ്രം ഹാജിറ
6. െസയ്താകേരകേത്ത് റാബിയ
7. ബിക്കിലെ അബ്ദുൾ ഖാദർ
8. പുന്നയ്ക്കെൽ അബൂബക്കർ
9. െസയ്ദാരകേത്ത് ഹസീന,
ഹാഷീം എം.ഒ
10. അഫ്സത്ത്
11. റസിയ, െഫൌസിയ
12. സുൈബർ െസയ്ദാരകേത്ത്
13. കോറ്റിെന്റവിട പുതിയ
പുരയിൽ സീനത്ത്
14. മുഹമ്മദ് ൈഫഹാസ്
മെഠത്തിൽ
15. മെഠത്തിൽ തട്ടാന്റവിട
സൻജീർ
16. വി.െകേ. മുത്തയ്യ
17. ൈഫസൽ കുറുടക്കൻ
ബ്ലാങ്കപ്പുറത്ത്
18. വി. കേനകേം (മെരിച) മെകേൻ
രതീഷ്
19. കോറ്റിവിട പുതിയ പുരയിൽ
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നൂറുടദ്ദീൻ സീനത്ത് അൻവർ
പാഷ
20. എം. രതീഷ്
21. െകേ. മുഹമ്മദ് മെഷൂദ്
22. ഇർഷാദ് മെഞ്ഞിൽ
23. കോളിന്റ െകേ പുതിയ
പുരയിൽ െഫൌസിയ
24. െകേ.പി. ഷക്കീലെ
25. െകേ.പി. സുഹറാബി
26. ടി.െകേ. റിസവമാന, ടി.െേകേ
നാസിലെ
27. സുഹറാബി
28. ആയിഷാബി മുതൽ 5 േപർ
29. ബിത്തിന്റവമിട ഫാത്തിബി
30. പടിഞ്ഞാെറ
ആയത്താൻകേണ്ടെന്നി
ഇടയത്ത് ഹാരിസ്,
മൊക്കുലെത്ത് െസൌദ
31. വാഴെക്കാന്റവിട സുൈബർ,
െസറീന ആയത്താൻകേണ്ടെന്നി
ഇടയത്ത്
32. അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ
കേലെേമ്പരകേത്ത്, െഫൌസിയ

30

817 (116)

-

0.0016

31

818 (116)

1

0.0087

32

819 (116)

േതാട്ടം

0.0049

33

824 (116)

േതാട്ടം

0.0272

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള പുറേമ്പാക്ക്
നവീകേരണ ഗതാഗതക്കുരു
േം
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ പുറേമ്പാക്ക്
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
1. െകേ.വി. ദീപകേ് ലെക്ഷ്മണൻ
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
2. െകേ.വി. ദീപ
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
1. എം.െകേ. ശയാമെള (മെരിച)
ൽ
അവകോശി എൻ. ൈസറ
2. െസബാസ്റ്റയൻ ആന്റണി
3. സുധാകേർ തമ്മത്ത്
4. പി.വി. അബ്ദുൾ സത്താർ
5. മെയ്യഴെിക്കാരൻ
േചാളിക്കാരന്റവിട അബ്ദുൾ
ജബ്ബാർ
6. സുേകേതു (മെരിച) മെക്കൾ
എസ്.മെധു, ഗീതികേ, രാധികേ.
പി.വി. രഞ്ജിനി
7. പുതിയ വളപ്പെിൽ ഇസ്മായിൽ
8. ശ്രീനിവാസൻ (മെരിച) ഭാരയ
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ൈഷലെജ മു.
9. സ്മിത സതീഷ്
10. സബീനാ സുഭാഷ്
11. മൊകൂലെകേത്ത് അബ്ദുൾ
ജബ്ബാർ (മെരിച) ഹഫ്സ മുതൽ
േപർ
12. പി. സുഹറ (മെരിച) മെക്കൾ
മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്
13. െപാന്ന വളപ്പെിൽ അബ്ദുള്ള
14. കേണിച്ചാങ്കണ്ടെന്നി ഹരിദാസൻ
15. അറക്കൽ കുഞ്ഞാമെിന
(മെരിച) ലൊേബാത്ത്
അബ്ദുൾ ഖാദർ മുതൽ േപർ
16. ഇല്ലെിക്കൽ കേളത്തിൽ
ആബിത
17. വയക്കാൽ താെഴെ പുരയിൽ
അബ്ദുൾ സലൊം
18. വി. അഹമ്മദ് ഹാജി
19. എം.വി. ഹുൈസൻ
20. മെഠപ്പുരയിൽ മുംതാസ്,
ഷംഷാദ്
21. പ്രകോശൻ വടെക്കയിൽ
22. ആലെത്താങ്കണ്ടെന്നി വാണിയൻ
വീട്ടിൽ ഇസ്മായിൽ
23. എം.െകേ. സതീഷ് കുമൊർ
24. സ്മിത സതീഷ്
25. െകോയിലെി ഭാസ്കരൻ
26. ഫർസാന കേല്ലെിങ്കൽ
27. എ.വി. റുടഖിയ
28. റീമെ സിദ്ദീഖ് ബക്കർ
29. പി.എം. സാഹിത
30. സി. ൈസന റഷീദ്
31. ഷബാന മുഹമ്മദ് മെൻസൂർ
32. േശാഭ ജി മെല്ലെർ, വൃന്ദ പി
മെല്ലെർ, ഭാഗയശ്രീ ടി മെല്ലെർ

34

35

825 (116)
938 (120)

1

േതാട്ടം

0.0327

േതാട്ടം

0.0456

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള CMC
നവീകേരണ ഗതാഗതക്കുരു
േം
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
1.
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
2.
വീതി
3.
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
4.
വഴെി
5.
ഇല്ലൊത്തതിനാ
6.
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പനക്കാട്ട് വഖാറുടദ്ദീൻ,
സിറാജുബദ്ദീൻ
െകോവ്വപ്രത്ത് ഇബ്രാഹിം
തായെത്തപ്പുരയിൽ അബ്ദുൾ
ഹമെീദ് ഹാജി
എൽ ഷബീന
േപാേന്നങ്കണ്ടെന്നി രാജൻ
സി.പി. വഹൂബ്
7. േഡാ. എ.എം. സജ്ന

63

ൽ

36

940 (120)

1

37

940 (120)

2

േതാട്ടം

0.0272

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണ ഗതാഗതക്കുരു
േം
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ
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8. എൻ. രാഘവൻ
9. കോതിരി
കേണക്കപ്പെിള്ളന്റകേത്ത്
മെറിയുടമ്മ
10. സി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി,
േസായാ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി
11. ബി. ഗിരിരാജൻ
12. പുതിയ േകേേളാത്ത്
െമൊട്ടമ്മൽ മുഹമ്മദ് ഹാജി,
നാവയിൽ എറുടമുള്ളാൻ
13. ഇേട്ടാൻകേളത്തിൽ മുഹമ്മദ്
അഷ്റഫ്, പി.ടി.പി.
സുൈഹറ, െകേ. അബ്ദുൾ
ജലെീൽ, പി.ടി.പി ബഷ്റ
14. താഴെെത്തപ്പുരയിൽ അബ്ദുൾ
ഹമെീദ് ഹാജി
15. െചറിയ േമെലൊട്ട് അബ്ദുൾ
അസീസ്
16. ഹംന നാസറുടദ്ദീൻ
17. ലൊയിൽ ഷബീന, ഷംന,
ഷഹനാസ്
18. ഷാദ് നസറുടദ്ദീൻ, അകേവമിൻ
നസറുടദ്ദീൻ

1. േറാഡ്

1. കോതിരി
കേണക്കപ്പെിേത്തന്റകേത്ത്
നജ്മെ
2. െകേ.സി. ശ്രീലെ
3. െകേ.സി. രൂപ
4. െകേ. കുഞ്ഞമ്പു നായർ
5. വീണ േഗാപാലെകൃഷ്ണൻ
6. സി.െകേ. ഗീത മുകുന്ദൻ
മുതൽ േപർ
7. സി.െകേ. ലെതാ പവിത്രൻ
8. സി. ജമെീലെ
9. നിതാഷ
10. സുധർമ്മൻ മുതൽ േപർ
11. സുധർമ്മൻ
12. വത്സരാജൻ
13. ൈമെഫിലെി േഗാപാലെൻ
14. കുന്നുംപുറത്ത് പയ്യനാടൻ
രഘുനാഥൻ
15. ആനക്കലെകേത്ത് അബ്ദുൾ
നാസർ, അഹമ്മദ്
അഷ്റഫ്, അഹമ്മദ്

64
റഫീഖ്
16. സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഷീദ്
17. കോതിരി
കേണക്കപ്പെിേള്ളന്റകേത്ത്
ജമെീലെ
18. സി റസ
19. സി.െകേ. ബാലെൻ (മെരിച)
ഭാരയ ഗിരിജ
20. െകേ. ഉഷ േഷണായി

38

944 (120)

1

39

944 (120)

2

40

945 (1-

1

േതാട്ടം

0.0219

CMC

1. പ്രശാന്ത്. െകേ.പി
2. പുതിയാേന്നാൻ ശ്രീധരൻ
3. പുതിയാണ്ടെന്നി കുഞ്ഞായിൽ
അബ്ദുൾ മെജീദ് (മെരിച) ഭാരയ
സറീനാബി മുതൽ േപർ
4. ആലെക്കലെകേത്ത് അഹമ്മദ്
റഫീഖ്
5. ൈരേരാത്ത് പുതുക്കുടി റീത്ത
6. ൈരേരാത്ത് പുതുക്കുടി
ൈനലെ
7. ൈരേരാത്ത് പുതുക്കുടി
ശ്രീകുമൊർ
8. ൈരേരാത്ത് പുതുക്കുടി
സേന്താഷ് കുമൊർ
9. ബത്തക്ക പുതിയ പുരയിൽ
നൂർജഹാൻ ആരിം
10. ബി.പി. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്
മുതൽ േപർ
11. െചറിയ കേളത്തിൽ അബ്ജുൾ
റസാക്ക്
12. ചിറ്റാരിക്കൽ മുഹമ്മദ് അലെി
13. കേരിമ്പിൽ അനിൽ പ്രശാന്ത്
14. ഫാത്തിമെ ജാസ്മിൻ െകേ.പി.
ഹാഷിം, ഷീജ, ഷിജാന
15. അഡവമ പാറക്കണ്ടെന്നി പുതിയ
പുരയിൽ േവണ
16. സുേരഷ് ബാബ വലെിയ
കേടവത്ത്, ജീനാ സുേരഷ്
17. േഡാ. വിേനാദ് കുമൊർ. എം
18. എം.എ ഫലെീൽ
19. െപാറ്റചീലെത്ത് േതാട്ടത്തിൽ
ഖദീജ
േതാട്ടം

0.0065

േറാഡ്
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നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു

1. റഷീദ മുസ്തഫ. മുതൽ േപർ

65
20)
41

338 (4
– 7)

1

േതാട്ടം

0.0132

42

338 (4
– 7)

2

േതാട്ടം

0.0147

43

339
(4 – 7)

േതാട്ടം

0.0500

നവീകേരണ
ക്ക്
2. പി.വി. വിേനാദ്
േം
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
അറക്കൽ രാജാവ് മുതൽ േപർ
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
1. അേമ്മാെന്റ വളപ്പെിൽ
മെററുട േപാം
അബ്ദുൾ റഹിമൊൻ
വഴെി
2. വി.വി. മുഹമ്മദലെി,
ഇല്ലൊത്തതിനാ
കേമെറുടന്നീസ െകേ.പി.
ൽ
സിബലെി,
3. എ.എം. അബ്ദുൾ റസാക്ക്
4. വി.വി. അബൂബക്കർ
5. അബ്ദുൾ നാസർ വലെിയ
പീടികേയിൽ
6. പ്രസിഡന്റ്, േനാർത്ത്
മെലെബാർ േചമ്പർ ഓഫ്
േകോേമെഴ്സ്
7. അടിച്ചാലെിണ്ടെന്നി മെലെമ്മൽ
അഹമ്മദ് കുട്ടി,
മെടവൻച്ചാലെിൽ അബ്ദുൾ
ഖാദർ
മുതൽ േപർ
8. ചൂട്ടാച്ചി പുതിയ പുരയിൽ
ഹാജറ
9. അടിച്ചാലെിണ്ടെന്നി മെലെമ്മൽ
അഹമ്മദ് കുട്ടി, പുതിയ
പുരയിൽ ഉമ്മർ
10. കോതിരി
കേണക്കപിള്ളന്റകേത്ത്
ആയിഷാബി
11. മെടവൻച്ചാലെിൽ അബ്ദുൾ
ഖാദർ
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മെഠത്തിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞി
വാഴെയിൽ ജർബീന
ജറാബത്ത് ബീവി
ചാക്കന്റവിട
കേദീജ എരുമ്മൽ
വാഴെയിൽ ജമെീലെ
കോദിരി
കേണക്കപിള്ളന്റകേത്ത്
ഹനസ് മുതൽ േപർ
വാലെയിൽ റെസ്ലനിയ
മുതൽ േപർ
വി. സുൈബർ
രജ്ഞിത്ത് െകേ.പി മുതൽ
േപർ
രഹാസ് വാഴെയിൽ
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അബ്ദു റഹീം വാഴെയിൽ
വഹീദ വാഴെയിൽ
േസാഫിയ വാഴെയിൽ
സാഹീറ, വഹീദ വാഴെയിൽ
കൂേട്ടാൻ പുന്നക്കൽ
രജ്ഞിത്ത്, രജിത്ത് സി.
െസയ്ദ് മുഹമ്മദ്, നിസാർ
അബ്ദുൾ റഹീം റഹാസ്,
വാഴെയിൽ റഫീക്ക്
വാഴെയിൽ അബ്ദുൾ റഷീദ്
ചിറക്കൽ ബഷ്റ
അബ്ദുൾ െറൌഫ് വാഴെയിൽ
മുസ്തഫ പുതിയ പുരയിൽ
പള്ളെന്റവിട മുതൽ േപർ
കേിടാവെന്റവിട മുസമ്മിൽ
പുതുക്കുടി ഇസ്മായിൽ മുതൽ
േപർ
വടകേര പാത്താന്റവിട
സുൈബദബി
ചാക്കാന്റവിട െസയ്ദ്
മുഹമ്മദ് നിസാർ മുതൽ
േപർ

44

342 (4
– 7)

U

45

343 (4
– 7)

46

344 (4
– 7)

1

േതാട്ടം

0.0006

47

344 (4
– 7)

2

േതാട്ടം

0.0086

േതാട്ടം

0.0098

0.0037

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണ ഗതാഗതക്കുരു
േം
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ
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1. പ്രസിഡന്റ് മെഹമ്മൂദ് പള്ളി
കേമ്മിറ്റി
CMC

CMC

പള്ളിക്കണ്ടെന്നി ഉമ്മർ ഹാജി
വി. അബ്ദുൾ റഫീഖ് മുതൽ
േപർ
വാഴെയിൽ അബ്ദുൾ റഷീദ്
മുതൽ േപർ
മെഹമ്മൂദ് പള്ളി പരിപാലെന
കേമ്മിറ്റി, സി.എച്ച്
അബബക്കർ ഹാജി
സി.െകേ. സുദർശൻ, െകേ.
ജീന
പുതിയ മൊടത്തുമ്മൽ നഫീസ
മുതൽ േപർ
െപാറ്റച്ചിലെകേത്ത് നഫ്സത്ത്
മുതൽ േപർ
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െകേ.പി. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി
െകേ.പി. ഷബീറലെി
െചറിയ വളപ്പെിന്റകേത്ത്
മെറിയുടമ്മ
േകോയമ്മാടത്ത് െഫൌസിയ
അബൂക്കണ്ടെന്നി തലെക്കൽ
താജൂദ്ദീൻ
തയ്യിലെക്കണ്ടെന്നി ചാലെക്കണ്ടെന്നി
അബ്ദുൾ അസീസ്
പാലെിലെക്കത്ത് അബ്ദുൾ
ലെത്തീഫ്
എൻ.വി. ഹാഫീസ്, ടി.പി.
സഫീർ
തുണ്ടെന്നിയൻ മുഹമ്മദ് അസ്ലാം,
അബ്ദുൾ വഹാബ്
കുഴെിക്കുന്നുമ്മൽ പുതിയ
പുരയിൽ സഫറുടള്ള
പാറമ്മൽ റസീന
വാഴെയിൽ െറൌഫ്
െചരട്ടയാട് മുഹമ്മദ്
അഷ്റഫ്
േമെേജാ മെത്തായി
പള്ളിക്കണ്ടെന്നി മുസ്തഫ
പള്ളിക്കണ്ടെന്നി ആയിഷാബി
മുകുന്ദൻ അരയേസത്ത്,
ജയപ്രഭ
ടി.പി. ഫർസാന
റസിയാബി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി
പി.വി. ജസീന
പി.വി. സാജിറ
മുഹമ്മദ് മൂസ്സ. പി.വി
മുഹമ്മദ് ജാബിർ. പി.വി
സി.െകേ. മുസ്തഫ
സി.െകേ. മുഹമ്മദ്
അബ്ദുൾ നാസർ, േമെത്തതൻ
സുൈബർ
പള്ളിക്കലെകേത്ത് അബ്ദുൾ
ലെത്തീഫ്, സാജിദ
ആത്തിഫ് എസ്.എ
െകോേയ്യാട്ട് മുഹയുടദ്ദീൻ കുട്ടി
മുസ്തയാർ സ്മാരകേ ഇസ്ലാമെിക്ക്
െസന്റർ കേമ്മിറ്റിക്കു േവണ്ടെന്നി
പ്രസി.
ടി.െകേ. ഉമ്മർ െമെൌലെവി,
െസക്രട്ടരി സി.എച്ച്.
അബൂബക്കർ ഹാജി
െഷഹ്മ ഷാജഹാൻ
പള്ളിക്കണ്ടെന്നി ഹാഷിം
മെീത്തെലെക്കുരിയിൽ കേദീജ
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മെീത്തെലെക്കുരിയിൽ
മെഹബൂസ് മെരിച
അവകോശികേൾ
എം.വി. അബ്ദുൾ റഹിമൊൻ
മുതൽ േപർ
48

347 (4
– 7)

സ്ഥിര
പുഞ്ച

0.0013

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണ ഗതാഗതക്കുരു
േം
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ

49

348 (4
– 7)

സ്ഥിര
പുഞ്ച

0.0007

േറാഡ് പുറേമ്പാക്ക്

50

350 (4
– 7)

സ്ഥിര
പുഞ്ച

0.0370

Imad Builders നു േവണ്ടെന്നി
എം.ഡി കേയ്യായി പുതിയ
പുരയിൽ മുഹമ്മദ്
അഫ്റഫ് മുതൽ േപർ
െപാൻെനയലലെകേത്ത്
േതാട്ടത്തിൽ സുൈബദ
െപാറ്റച്ചിലെകേത്ത്
േതാട്ടത്തിൽ കേദീജ
െലെയപ്രത്ത് ബംഗ്ലളയിൽ
റസീയ മുതൽ േപർ

51

351
(4 – 7 )

സ്ഥിര
പുഞ്ച

0.0130

െകേ.ടി സഫിയ
െകേ.ടി ൈസബന്നീസ
കുഞ്ഞി തറച്ചാണ്ടെന്നി
നുൈസമെത്ത്
െകേ.പി. സവരിയ മുതൽ
േപർ
പാറക്കണ്ടെന്നി സക്കരിയ
െകേ.ടി. ൈസനബ
െകേ.ടി. മുഹമ്മദ് സക്കരിയ
ബാപ്പെിന്റകേത്ത് സാബിറ
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പിവി. ലെീലെ മെരിച
അവകോശികേൾ
ശ്രീനിവാസൻ മുതൽ േപർ
തിരുമുഖത്ത് േഗാപിനാഥൻ
മുതൽ േപർ
പുതിയ പുരയിൽ ജയരാജൻ
െകേ. സായി ഗീത
പുതിയ മൊടത്തുമ്മൽ റഷീദ്,
െനൌഷർഖാൻ
പി. വൽസരാജൻ
അഡവമ. മുഹമ്മദ് അജ്സൽ
എം.പി.
പി. വസന്ത രാജൻ
േനാേറാത്ത് സുേരന്ദ്രൻ
കുണ്ടുവളപ്പെിൽ ലൊേമ്പത്ത്
ഹാരിസ്
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മുതൽ േപർ
ചിറ്റാലെിക്കൽ അബ്ദുൾ
സലൊം
അബ്ദുൾ മെജീദ് െകോഴെക്കൽ
െകേ.ടി. ൈസനബ മുതൽ
േപർ
52

353
(4 – 7)

2

സ്ഥിര
പുഞ്ച

0.0094

53

359
(4 – 7)

1

േതാട്ടം

0.0199

വള്ളുവേച്ചരി പീടികേയിൽ
അബ്ദുൾ സമെദ് മുതൽ േപർ
പി.െകേ. റാഫി
പി.പി. ജലൊലുദ്ദീൻ മുതൽ
േപർ
മെഠത്തിൽ സലൊവദ്ദീൻ
മെഠത്തിൽ ഖദീജ മെരണെപ്പെട്ടു
മെഠത്തിൽ
െസൌദ മുതൽ േപർ
മെഠത്തിൽ അബ്ദുൾ റഹിമൊൻ
കുട്ടി
എം. മുഹമ്മദ് െനൌഷാദ്
ജലൊലുദ്ദീൻ പുതിയ പുരയിൽ
മുതൽ േപർ
േകോവിക്കാരൻ പ്രഗീന
മെഠത്തിൽ സലൊവദ്ദീൻ
മെഠത്തിൽ ഷാഫിന
മെഠത്തിൽ ഷഹനാസ്
േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണ ഗതാഗതക്കുരു
േം
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ
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സി.െകേ. ലെീലെ മെരിച
ഭാർത്താവ് െകേ.
നാരായണൻ മുതൽ േപർ
സഫീന ലെത്തീഫ് മുഹമ്മദ്
മുതൽ േപർ
മെത്തെന്റവിട മെഹമ്മൂദ് ഹാജി
ചീേലെൻ അബ്ദുൾ ലെത്തീഫ്
മുതൽ േപർ
എൻ.െകേ സീനത്ത്,
എൻ.െകേ.സാജിദ്
നേരത്ത് പുതുക്കുടി
സേന്താഷ് കുമൊർ
അച്ചിപിള്ളിമ്മൽ അബ്ദുൾ
കേരീം
പീടികേക്കണ്ടെന്നി കുഞ്ഞഹമ്മദ്
കുട്ടി ഹാജി
അമ്പക്കളം അബ്ദുൾ ഖാദർ
പീടികേ കേണ്ടെന്നി മുഹമ്മദ് കുട്ടി,
അബ്ദുൾ സത്താർ
ഉമ്മർ. സി
മെലെപ്പെിൽ െമൊയ്തീൻ
പാറപ്പെറത്ത് മൂസാൻ
പാറപ്പുറത്ത് സാദിഖ്
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എൻ. സതീഷ്
കുഞ്ഞിരാമെൻ, ചിത്ര
സതീഷ്
േറായൽ ഓക്ക്
ഇബ്രാഹിം ബാച്ചി
സുൈലെമൊന്റകേത്ത്
അഞ്ചര പാട്ടിൽ ഇബ്രാഹിം
കുട്ടി
മെേണ്ടെന്നാളി നബീസ
മൊഫിയ അബ്ദുൾ സലൊം
ഖുൽബദ്ദീൻ ഇക്ക്
മെത്തയാർനു േവണ്ടെന്നി മൊഫിയ
അബ്ദുൾ സലൊം
നിരത്തിെന്റവിട മുഹമ്മദ്
ഫവാസ്
മുഹമ്മദ് സായിദ്
കുഞ്ഞ്ബദ്ദീൻ
കേണ്ണത്തിൽ മെഹമ്മൂദ് മുതൽ
േപർ
അഞ്ചരപാട്ടിൽ
സുൈലെമൊൻ ഹാജി
െകേ. മെഹമ്മൂദ്
സി. അബ്ദുൾ ലെത്തീഫ്
മുതൽ േപർ
എ. സുൈലെമൊൻ ഹാജി
സി. മുഹമ്മദ് ഹഫിൽ
മുതൽ േപർ
െകോറ്റിലെ വളപ്പെിൽ അബ്ദു.
റഹിമൊൻ
എസ്.എ.പി ഷാഹുൽ
ഹമെീദ് ഹാജി
നജീബ് മുതൽ േപർ
സുമെയ്യ ദിനാർ
ചീേലെൻ യൂസഫ്
പാലെേക്കാടൻ അബ്ദുൾ
ഷഹീദ്
ചീേലെൻ അബ്ദുൾ ലെത്തീഫ്
മെരണെന്റ വളപ്പെിൽ മെറിയുടമ്മ,
ഷാഹുൽ ഹമെീദ്
വലെിയ പടന്നക്കര അബ്ദുൾ
കേരീം
ഷഷീർ പടിഞ്ഞാേറ വീട്ടിൽ
(മെരിച) അവകോശികേൾ
ഭാരയ ജമെീലെ മുതൽ േപർ
ഉമ്മി ഷംസുദ്ദീൻ
ഷാലെിബ് െതാട്ടതലെയൻ,
അബ്ദുൾ സജീദ് ചീേലെൻ
വലെിയ െകോട്ടാരത്തിൽ
ഷാഹിന
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ഷംസിയ മുസ്തഫ
മുഹമ്മദ് ഹാഫിൽ ചീേലെൻ
മുതൽ േപർ
ഉറർത്താൻ േതാട്ടയിൽ
നജീബ്
54

359

55

(4 – 7)
370
(4 – 8)

2

േതാട്ടം

0.0015

േതാട്ടം

0.0189

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണ ഗതാഗതക്കുരു
േം
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം
വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ

CMC

േഡാ. ശ്രീമെതി. മെരിച
അവകോശികേൾ ലെസീത
പ്രസാദ് മുതൽ േപർ
െകേ.െകേ. കൃഷ്ണൻ മെരിച
അവകോശികേൾ ലെസീത
പ്രസാദ് മുതൽ േപർ
സി.െകേ. അനുരാധ
കേണിയാറക്കൽ
സൂപ്പെിക്കാന്റവിട അബ്ദുൾ
സത്താർ മുതൽ േപർ
സി.െകേ. ശാരദമെത്തി എന്ന
മെണി േഗാപിനാഥ
പുതുക്കുടി ചേന്ദ്രാത്ത്
ഉസ്മാൻ കുട്ടി

56

371
(4 – 8)

േതാട്ടം

0.0379

CMC
എ. മൂസ്സ
കേണിയാറക്കൽ
സൂപ്പെിക്കാന്റവിട അബ്ദുൾ
സത്താർ മുതൽ േപർ
പുതിയ പറമ്പത്ത്
വളപ്പെിലെക്കണ്ടെന്നി കൃഷ്ണദാസ്
ഭാരയ സുശീലെ മെകേൾ ശുഭ
സതീഷ്
സവിത പവിത്രൻ
പുത്തലെകേത്ത് സഫൂറ
പുതിയ പറമ്പത്ത് ശ്രീജ
പി.വി. ജനാർദ്ദനൻ
കേേണ്ടെന്നാത്ത് നിയാസ്
ഹുൈസൻ, ജിഹാൻ
നിയാസ്
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മുതൽ േപർ

57

369 (4
– 8)

േതാട്ടം

0.0046

പാറയിൽ കുഞ്ഞിരാമെൻ
നായർ
എൻ. വിമെലെ േമെേനാൻ മെരിച്ച
അവകോശികേൾ നീലെിയത്ത്
വിജയ് കുമൊർ
നമ്പയാർ മുതൽ േപർ
എൻ. ഗിരിജ സഹേദവൻ
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രുഗ്മിണി േഗാവിന്ദൻ മെരിച
അവകോശികേൾ എം.െകേ.
േഗാവിന്ദൻ മുതൽ േപർ
ഒേണ്ടെന്നൻ ഉപ്പൊട്ട യമുന
58

363
(4 – 8)

59

781 (4 –
17)

1

േതാട്ടം

0.0046

ജി.യുട.പി. സ്കൂൾ,
ൈമെലൊടന്നട
കേേണ്ണാത്ത് റനവാെന്റ
വളപ്പെിൽ അബ്ദുൾ റഹിമൊൻ
െകേ.ടി
പുരത്തിയിൽ മെിർഖായിൽ
കേയൂം മെദ്രസ്സ കേമ്മിറ്റിക്കു
േവണ്ടെന്നി െകേ.പി. നാസർ
ചമ്പ്ര മുണ്ടെന്നച്ചാലെിൽ
സുഗുണൻ കുേവാടൻ
യേശാദ
തൂണശിക്കണൽ അസ്മബി
തൂണരിക്കണൽ നസീർ
െകേ. യേശാദ
വി.ടി. സുൽഫത്ത്
തൂണരിക്കണൽ ഫാറൂഖ്
തൂണരിക്കണൽ പനക്കാട്
ആസാദ്
പ്രസിഡന്റ് മുേണ്ടെന്നാരി പള്ളി
കേമ്മിറ്റി
റഷീദ് മൊഞ്ഞാങ്ങൻ പുതിയ
വീട്ടിൽ ജന്മേി അറക്കൽ
രാജാവ് മുതൽ േപർ
െചറിയ േമെേലൊട്ട്
െറൌലൊബി, ഷുൈഹബ
പി.പി.വി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞി

േതാട്ടം

0.1950

ജൻമെി അറക്കൽ രാജാവ്

പട്ടികേ - 8
(ഏറ്റകേേദശ വിസ്തീർണ്ണമൊണ് നൽകേിയിരിക്കുന്നത്)
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ജില്ലെ : കേണ്ണൂർ
വിേല്ലെജ് : കേണ്ണൂർ 1
േബ്ലാക്ക് നമ്പര് : 222
എല്ലൊ വസ്തുക്കളും നഗരപ്രേദശത്തില് ഉള്പ്പെപ്പെടുന്നു.
ക്രമെ സർെവ്വ സർെവ്വ വിവരണം വിസ്തീർണ്ണം ഏറ്റത്
നമ്പർ നമ്പർ
സബ്
(െഹ
െപാതു
ഡിവിഷ
.ആർ.ച.മെീ ആവശയ
ൻ
)
ത്തിന്
എന്ന്
1

812 (418)

േതാട്ടം

0.0730

2

879 (420)

സ്ഥിര
പുഞ്ച

0.0712

താലൂക്ക് : കേണ്ണൂർ
േദശം : െചാവ്വ

ൈകേവശക്കാരുെട
വിവരങ്ങൾ

ബാധിക്കെപ്പെട്ട
കുടുംബങ്ങെള
കുടിെയാഴെിപ്പെിക്ക
േേണ്ടെന്ന കോരണം

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേരണ ഗതാഗതക്കുരു
േം
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ

1. എം. രാഘവൻ (േകേരള
വിംഗ് കേമ്പനി)
2. മെടക്കര നാരായണൻ
3. സി.പി. ശാന്ത (മെരിച) മെകേൾ
െകേ. ഗീത
4. കേീത്തടത്ത് പുതിയ പുരയിൽ
അയൂബ്
5. എടയിക്കണ്ടെന്നി പുതിയ
പുരയിൽ റുടഖിയ
6. എടയിക്കണ്ടെന്നി റാസൽ
7. പഴെയ രണ്ടു പുരയിൽ
അബ്ദുൾ റഷീദ്
8. െചാവ്വ ധർമ്മ സമൊജം
പ്രസിഡന്റ്
9. ഷബ്ന എടയങ്കണ്ടെന്നി പുതിയ
പുര
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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വിനയരാജ് ഒ.െകേ
ഒ.െകേ കേനകേറാണി
േപ്രമെ സുഗതൻ
നിേവദിത ബലെറാം, ഒ.െകേ
േപ്രംരാജ്
ഒേണ്ടെന്നൻ മൊമ്പള്ളി പ്രഭാേദവി
െകേ.പി. ഇബ്രാഹിം കുട്ടി,
സാഹിദ് ഇബ്രാഹിം സാജിദ്
ഇബ്രാഹിം
ഒേണ്ടെന്നൻ മൊമ്പള്ളി
വിജയറാണി
കേനകേരാജ്. ഒ.എം
ഒേണ്ടെന്നൻ മൊമ്പള്ളി
ആനന്ദലെക്ഷ്മി
ഒ.എം. ദിനരാജ്
ഒ.എം. ലെീലൊമ്മ
ഇരിക്കൂർ കേൺസ്ട്രക്ഷേൻ
കേമ്പനിക്ക് േവണ്ടെന്നി െകേ.ടി.
സിയാദ് മൊേനജിംഗ്
പാർട്ണർ

74
3

882 (420)

േതാട്ടം

0.0150

1. േകോട്ടായി പാർവ്വതി
2. സജീവൻ, ശ്രീജ
3. അസൻ േഗാവിന്ദൻ, മെേണ്ടെന്നൻ
രതി
4. ഒയറ്റി േകേേളാത്ത് പവിത്രൻ,
രാഗണി, പ്രവീൺ കുമൊർ,
പ്രജീഷ് കുമൊർ
5. അമ്പൻ ജയരാജൻ
6. െചറുടവളപ്പെിൽ രാമെകൃഷ്ണൻ
7. പൂവ്വാലെി പ്രകോശൻ
8. െകേ. ജാനു കുമൊരൻ, സുജലെ
ചന്ദ്രേശഖരൻ

4

885 (420)

േതാട്ടം

0.0493

1. എൻ. കുഞ്ഞിരാമെൻ (മെരിച)
സി.എൻ. നാരായണൻ
മുതൽ േപർ
2. െകേ.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി

5

891 (421)

േതാട്ടം

0.0135

1. പ്രമെീള (മെരിച) മെകേൾ ഹരീഷ്
മുതൽ 3 േപർ
2. താെഴെ പടിക്കൽ
വാസുേദവൻ, പിവി
സേന്താഷ്
3. െകേൌസലെയ (മെരിച) മെക്കൾ
രാജമെണി മുതൽ 5 േപർ
4. താെഴെ പടിക്കൽ
വാസുേദവൻ
5. ആരയമ്പള്ളി നിർമ്മലെ
6. താെഴെ പടിക്കൽ അശവമിൻ
7. എം.െകേ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
8. േപ്രമെരാജി മുതൽ േപർ
9. േഡാ. എം. ചന്ദ്രേസഖരൻ
സുജലെ കുമൊരി വി
ചന്ദ്രേശഖരൻ
10. പുതിയാണ്ടെന്നി വലെിയാണ്ടെന്നി
സേന്താഷ് താെഴെ പടിക്കൽ
വാസുേദവൻ
11. സി.എം സദാനന്ദൻ,മൊധവി
മുതൽ 10 േപർ
12. ഗീത രാേജന്ദ്രൻ മുതൽ േപർ
13. േഡാ. എം. ചന്ദ്രേശഖരൻ
14. സി.എം. സുഗുണൻ
15. െകേവിആർ ഡ്രീസ് ൈപ്രവറ്റ്
ലെിമെിറ്റഡ് േവണ്ടെന്നി (എം ബി
പാറയിൽ കുഞ്ഞിരാമെൻ
നായർ)

6

896 (4-

േതാട്ടം

0.0014

1B

േറാഡ്
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നിലെവിലുള്ള

1. ഇലെക്ട്രിക്കൽ സബ് േസ്റ്റഷൻ

75
21)

നവീകേരണ ഗതാഗതക്കുരു
േം
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ

Exe. Eng. KSEB െചാവ്വ

7

898 (421)

1

േതാട്ടം

0.0075

8

898 (421)

2

േതാട്ടം

0.0101

9

919 (421)

േതാട്ടം

0.0120

10

920 (421)

നിലെം

0.0243

1. െസക്രട്ടറി െതാഴെിലൊളി
വായനശാലെ
2. ഭരതൻ, േശാഭ ലെജിത്ത്

11

922 (421)

1A

നിലെം

0.0345

1. കേണ്ണൂർ മുൻസിപ്പെൽ
േകോർപ്പെേറഷൻ -CMC

12

922 (421)

1B

നിലെം

0.0865

1. െസക്രട്ടറി െതാഴെിലൊളി
വായനശാലെ
2. എം.വി.െകേ പ്രദീപ്
3. ദീപ സുധീർ
4. േകോമെത്ത് ചാലെിൽ
സേന്താഷ് കുമൊർ
5. േകോമെത്ത് ചാലെിൽ
സേന്താഷ് കുമൊർ, ആനന്ദ
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1. മെന്ദേമ്പത്ത് തട്ടാരത്ത്
മെേനാജ്
1. താെഴെ പീടികേയിൽ താഹിറ
2. കുരയത്ത് പാർലും പുതിയ
വളപ്പെിൽ നജീമെ
3. കേക്കറ വലെിയ പുരയിൽ
അലെി
4. താെഴെ പീടികേയിൽ അബദുൾ
സലൊം
5. െചരുകുന്നൻ ഇടയത്ത്
സാവിത്രി
6. വിനയലെത മുതൽ േപർ
7. ടി. അബൂബക്കർ
8. െകോട്ടുവൻ പറമ്പിൽ
അഹമ്മദ് േകോയ
9. െപരുമ്പട വയലെേപ്രാൻ
ജയരാജൻ
10. െചറുടകുേന്നാൻ ഇടയത്ത്
നാരാണൻ
11. സി.എൻ. ഭരതൻ
12. ജമെീലെ, അബ്ദുള്ള
1. ടി.െകേ. സതീേദവി മുതൽ
േപർ
2. മെന്ദേമ്പത്ത് രാധ (മെരിച)
റാണി മുതൽ േപർ
3. രാധ മെകേൾ െചരുമെണലെിൽ
റാണി
4. മെന്ദേമ്പത്ത് താെഴെ വളപ്പെിൽ
ഷിൻഷിലെ
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കൃഷ്ണൻ ജയരാജൻ
6. േകോമെത്ത് ചാലെിൽ ആനന്ദ
കൃഷ്ണൻ
7. ൈതക്കണ്ടെന്നി ജയരാജൻ
8. െകേ.ടി േജാസഫ്
9. ചാലെിൽ ഭരതൻ,
ചാക്കാടത്ത് ലെജിത്
10. െതാഴെിലൊളി Lebratroy
reading room

പട്ടികേ - 9
(ഏറ്റകേേദശ വിസ്തീർണ്ണമൊണ് നൽകേിയിരിക്കുന്നത്)
ജില്ലെ : കേണ്ണൂർ
താലൂക്ക് : കേണ്ണൂർ
വിേല്ലെജ് : കേണ്ണൂർ 2
േദശം : ചാലൊട്
േബ്ലാക്ക് നമ്പര് : 171
എല്ലൊ വസ്തുക്കളും നഗരപ്രേദശത്തില് ഉള്പ്പെപ്പെടുന്നു.
ക്രമെ
സർെവ്വ സർെവ്വ വിവരണ വിസ്തീർണ്ണം
നമ്പർ നമ്പർ സബ്
േം
(െഹ.ആർ.ച.മെീ)
ഡിവിഷൻ

1

983
(1 – 9)

േതാട്ടം

0.0022

2

975 (1 –
9)

േതാട്ടം

0.0003

ഏറ്റത്
െപാതു
ആവശയ
ത്തിന്
എന്ന്

ബാധിക്കെപ്പെട്ട ൈകേവശക്കാരുെട വിവരങ്ങൾ
കുടുംബങ്ങെള
കുടിെയാഴെിപ്പെിക്ക
േേണ്ടെന്ന കോരണം

നിലെവിലുള്ള
ഗതാഗതക്കുരു
ക്ക്
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
േറാഡ്
നവീകേരണ ശാസ്ത്രീയമൊയി
േം
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാ
ൽ

ടി.ടി. പുഷ്പ ബിബിത് ബിജിൻ
ബയൂഷ

പാമ്പൻ െചവിടിച്ചി രഹ മുതൽ
േപർ

പട്ടികേ - 10
(ഏറ്റകേേദശ വിസ്തീർണ്ണമൊണ് നൽകേിയിരിക്കുന്നത്)
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ജില്ലെ : കേണ്ണൂർ
വിേല്ലെജ് : എളയാവൂർ
േബ്ലാക്ക് നമ്പർ : 222
എല്ലൊ വസ്തുക്കളും നഗരപ്രേദശത്തില് ഉള്പ്പെപ്പെടുന്നു.
ക്രമെ സർെവ്വ സർെവ്വ വിവരണം വിസ്തീർണ്ണം
നമ്പർ നമ്പർ സബ്
(െഹ
ഡിവിഷ
.ആർ.ച.മെീ)
ൻ

ഏറ്റത്
െപാതു
ആവശയ
ത്തിന്
എന്ന്

താലൂക്ക് : കേണ്ണൂർ
േദശം : െചാവ്വ

ബാധിക്കെപ്പെട്ട
ൈകേവശക്കാരുെട വിവരങ്ങൾ
കുടുംബങ്ങെള
കുടിെയാഴെിപ്പെിേക്ക
ണ്ടെന്ന കോരണം

1

68

8B

0.0119

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള പുറേമ്പാക്ക്
നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ണം
ഒഴെിവാക്കുവാൻ പുറേമ്പാക്ക്
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
1. േമെേലെക്കണ്ടെന്നി പ്രഭാകേരൻ
വീതി
2. കേട്ടയൻ റഹ്മത്ത്
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
3. െകേ. േമൊഹൻ കുമൊർ മുതൽ
മെററുട േപാം വഴെി
5 േപർ
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ
4. ഐ. െഷരീഫ
5. കേെണ്ടെന്നേമ്പാത്ത് യേശാദ
മുതൽ േപർ
6. പത്തക്കാെന്റ പായെന്റ
വളപ്പെിൽ മെിഥ്താഹ്.
മെിസ്ബാഹ്
7. എളമ്പിലൊട്ട് നൂറൂദ്ദീൻ
8. ദീപ്തി ചാർത്താം േകോട്ടത്ത്
9. പള്ളി വളപ്പെിൽ സഫിയ
10. ഖദീജ. പി.വി.
11. സുൈഹറ പി.വി
12. മെഹമൂദ്. പി.വി
13. മുസമ്മിൽ. പിവി
14. പി.പി.ബി മുനീറ
15. സി.ഒ. രാമെകൃഷ്ണൻ
16. പത്തക്കാലെൻ പായെന്റ
വളപ്പെിൽ സക്കീന

2

96

1A

0.0170

3

96

1 B3

േതാട്ടം

0.0021

4

98

1

മെറ്റുള്ളവ

0.0036

1. െചാവ്വ പള്ളി വകേ അറക്കൽ
രാജാവ് മുതൽ േപർ

5

98

7

മെറ്റുള്ളവ

0.0036

1. െചാവ്വ പള്ളി വകേ അറക്കൽ
രാജാവ് മുതൽ േപർ

6

98

8

േതാട്ടം

0.0016

1. െചാവ്വ പള്ളി വകേ അറക്കൽ
രാജാവ് മുതൽ േപർ

7

98

9

േതാട്ടം

0.0385

1. െചാവ്വ മെഹൽ മുസ്ലീം
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ജമൊഅത്ത് കേമ്മറ്റി
പ്രസിഡന്റ് & ജനറൽ
െസക്രട്ടറി
2. ഐഡിയൽ ഇസ്ലാമെികേ്
ട്രസ്റ്റ് െചയർമൊൻ, െചാവ്വ
മെഹൽ മുസ്ലീം ജമൊമെത്ത്
കേമ്മിറ്റി
8

103

1A

േതാട്ടം

0.0418
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1. ഷഹസാദ് തമ്മിേട്ടാൻ,
തച്ചങ്കണ്ടെന്നി പുതിയ പുരയിൽ
ഷംസീർ മുതൽ േപർ
2. താഴെത്ത് വീട്ടിൽ ഉമ്മർ
മുതൽ േപർ
3. േവലൊണ്ടെന്നി േമെേച്ചരി ശ്രീമെതി.
ലെക്ഷ്മണൻ
4. അബ്ദുൾ റസാഖ് വണ്ടെന്നിയിൽ
5. േഡാ. മെടപ്പെള്ളി
സതയബാലെൻ
6. ഷാജിത െമൊയ്തീൻ
7. വി.എം. മുഹമ്മദ്
8. അൻവർ സലൊം െചാല്ലെി
9. താജുബദ്ദീൻ
10. പുതിയ പുരയിൽ ഖദീജ
മുതൽ േപർ
11. കേല്ലൊട്ട് പത്മിനി മുതൽ േപർ
12. വിവി. അബ്ദുൾ അസീസ്
13. ഹാരിസ് കുനിയിൽ
14. ഷാഹിന കുഞ്ഞിപ്പെരി മുതൽ
േപർ
15. അബ്ജുൾ സലൊം
പാറെക്കട്ടിൽ പുതിയ പുര
16. െപരുമ്പട വയലൊേമ്പ്രാൻ
ജയരാമെൻ
17. അബ്ദുൾ ലെത്തീഫ് എൻ.പി
18. ൈസഫുദ്ദീൻ.ചിറമ്മൽ
19. െരയേരാത്ത് െവള്ളുവ
വീട്ടിൽ െഷൌക്കത്തലെി
20. െകേ.എസ്. ഹാഷിം, അബ്ദുൾ
നാസർ മെൻസൂർ
21. െസക്രട്ടറി മെദ്രസ്സത്തൂൽ
ബദരിയ ദർസ കേമ്മിറ്റി
22. െചാവ്വ മെഹൽ മുസ്ലീം
ജമൊഅത്ത് കേമ്മിറ്റി
പ്രസിഡന്റ് & ജനറൽ
െസക്രട്ടറി
23. കോരയക്കാരെന്റവിട പുതിയ
പുരയിൽ നജീബ്
24. കുന്നുമെഠത്തിൽ അബ്ദുൾ
ഖാദർ, കോദിയാർ
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പറയേങ്കാട്ട് അബ്ദുൾ ഖാദർ
25. പുതിയാണ്ടെന്നി വലെിയകേണ്ടെന്നി
സേന്താഷ്
26. കുറുടക്കൻ പുരയിൽ റുടബയ്യ
ബീവി
27. െനല്ലെയാട്ട് പുതിയ പുരയിൽ
ശഹീലെ മുതൽ േപർ
28. നടുക്കണ്ടെന്നി പുതിയ പുരയിൽ
അബ്ദുൾ റസാഖ്
29. അബ്ദുൾ ലെത്തീഫ് എൻ.പി,
റസാക്ക് പി.പി
30. നടുക്കണ്ടെന്നി പുതിയ
പുരയിൽഅബ്ദുൾ ലെത്തീഫ്
മുതൽ േപർ
31. മെഠത്തിൽ പൂേക്കാടൻ
യൂസഫ്
32. ഷംസീറലെി. ഡി.വി
33. പാറപ്രത്ത് വാഹിദ്
34. മെലെപ്പെിൽ െമൊയ്തീൻ
35. ദയേരാത്ത് െവള്ളുവ വീട്ടിൽ
ഷംസീർ അലെി
36. മെലെപ്പെിൽ െമൊയ്തീൻ, കുറുടക്കൻ
പുരയിൽ
37. പുത്തൻ പുരയിൽ രാജമ്മ
38. നടുക്കണ്ടെന്നി പുതിയ പുരയിൽ
അബ്ദുൾ റസാഖ്
9

103

2

േതാട്ടം

0.0698

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ണം
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ
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1. എളമ്പിലൊട്ട് അലെീമെ
അഹമ്മദ്
2. എളമ്പിലൊട്ട് ജാഫർ മുതൽ
േപർ
3. പൂശാരി ലെക്ഷ്മി
4. േകോേലൊത്ത് ചാലെിൽ
പുതിേയടത്ത് ഹരീശൻ
5. എ. ദയാറാണി
6. മൊങ്കാളി ജയൻ
7. െകേ. േദവദാസൻ
8. ൈതക്കണ്ടെന്നി െഫൌസിയ
9. തയ്യിക്കണ്ടെന്നി നസറി
10. രാജമ്മബാൽ
11. പപ്പെസുനജ, കുത്തൽ രാജൻ
12. കുത്തൽ രാജൻ
13. പൂശാരി മെണിയൻ
14. കുഞ്ഞി വളപ്പെിൽ
ഷഹനാസ്, ലൊേമ്പത്ത്
മെഠത്തിൽ വളപ്പെിൽ
അഹമ്മദ്
15. പപ്പെ സരസവമതി മുതൽ േപർ
16. സേരാജിനി മുതൽ േപർ
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17. ഫാത്തിമെ സി.പി. മുതൽ
േപർ
18. പൂശാരി ദാസൻ
19. പരിയാട്ട് റസിയ മുതൽ
േപർ
20. പൂശാരി ബിജുബ
21. ഇടിക്കിലെകേത്ത് മുഹമ്മദ്
റഫീഖ്
22. എളമ്പിലൊട് അഹമ്മദ്
23. കോരിച്ചൻ ഉമ്മർേകോയ,
ഹിഷാം കോരിച്ചൽ
24. തയ്യിെലെ കേണ്ടെന്നി നസറിയ
25. എറുടമ്മൽ ബീത്താെന്റവിട
റഷീദ്, അസ്താഫ്, ആസിഫ്
26. ഇടിക്കലെത്ത് മുഹമ്മദ്
റഫീഖ്
27. സുൈഹൽ അഹമ്മദ്
28. െപാറ്റച്ചിലെകേത്ത് ഷഫീന
29. പുതുക്കുടി ചേന്ത്രാത്ത്
ഉസ്മാൻ കുട്ടി
30. എളമ്പിലൊട്ട് ഷഫീർ
31. എം.െകേ. ആയിസ്സു മുതൽ
േപർ
10

103

20

11

106

1

0.0136

േതാട്ടം

0.0240

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള പുറേമ്പാക്ക്
നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ണം
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
1. െകേ.എം. സറീന
ശാസ്ത്രീയമൊയി
2. കുറുടേന്തായിൽ മെഞ്ഞ
വീതി
ആയിഷ കുഞ്ഞി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
3. െകോട്ടാരത്തിൽ സുേരഷ്
മെററുട േപാം വഴെി
കുമൊർ
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ
4. നീലെക്കരമ്മൽ ഇബ്രാഹിം
മുതൽ
5. േഡാ. ഖലെീൽ
6. കേണ്ടെന്നത്തിൽ വളപ്പെിൽ
െഷൌക്കത്തലെി
7. പുതിയ പുരയിൽ മുഹമ്മദ്
ഷാനി മുതൽ േപർ
8. െകേ.സി. രജനി, സജിനി,
ശ്രീജ

12

106

7

േതാട്ടം

0.0077
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1. മെീത്തെലെ പുരയിൽ
യൂസഫ്,വടെക്ക വായെന്റ
വളപ്പെിൽ മുനീർ, മുസ്തഫ
യൂസഫ്
2. പൂർണിമെ നാരായണൻ

81
13

107

1

േതാട്ടം

0.0175

1. െചറിയാണ്ടെന്നി സഹീറ
2. േകോേളരി ലെക്ഷ്ണണൻ
3. െചറിയാണ്ടെന്നി സാജിത മുതൽ
േപർ
4. ലെില്ലെി അണ്ണാവൽ മുതൽ
േപർ
5. േതാേട്ടാളിൻ ചേന്ത്രാത്ത്
സമെീന്ദ്രൻ

14

107

2

േതാട്ടം

0.0023

1. കുഴെിക്കുന്നുമ്മൽ പുതിയ
പുരയിൽ സഹദുള്ള,
2. പാറമ്മൽ േറാസിന
3. ടി.സി സദ്ദീന്ദ്രൻ

15

107

3

േതാട്ടം

0.0094

1. ഒതേയാത്ത് വളപ്പെിൽ
രാമെചന്ദ്രൻ
2. െകോേക്കൻ ദിേനശൻ
3. പുത്തൂർ ചന്ദ്രൻ മുതൽ േപർ
4. കേണ്ണിച്ചാങ്കണ്ടെന്നി ഹമെീദ്
5. പി.എം. മുനീർ

16

107

4

േതാട്ടം

0.0030

1. പി.പി.വി. ഹാരിസ്

17

107

5

േതാട്ടം

0.0022

1. കുയികുന്നുമ്മൽ പുതിയ
പുരയിൽ റസീന
2. കുഞ്ഞി വളപ്പെിൽ അബ്ദുൾ
ഖാദർ

18

107

6

േതാട്ടം

0.0023

1. പുതുേശ്ശേരി േകോേറാത്ത്
പുഷ്പജ

19

107

7

േതാട്ടം

0.0015

1. െവളുേത്തരി പടിക്കൽ
ഹരിപ്രസാദ്

20

107

8

േതാട്ടം

0.0020

1. ഈരായി ദിേനശ് ബാബ
മുതൽ േപർ

21

107

9

േതാട്ടം

0.0015

22

107

10

േതാട്ടം

0.0026

23

107

11

പുരയിടം

0.0042

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ണം
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
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1. കേരിപ്പൊയി അബ്ദുൾ സലൊം
മുതൽ േപർ
1. ആയിേച്ചാത്ത് അബ്ദുൾ
ഖാദർ

1. അറക്കൽ രാജാവ് മുതൽ

82
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ

േപർ

24

107

12

േതാട്ടം

0.0047

1. അയ്യത്താൻ പ്രജീഷ്

25

107

13

േതാട്ടം

0.0017

1. പുന്നാട്ടയൻ വടേക്ക വീട്ടിൽ
ദിേനശൻ

26

107

14

േതാട്ടം

0.0025

1. അറക്കൽ രാജാവ് മുതൽ
േപർ

27

107

15

േതാട്ടം

0.0041

2. കേേണ്ണാത്ത് അബ്ദുൾ
അസീസ്

28

107

16

േതാട്ടം

0.044

1. കുട്ടയാലെിപ്രത്ത് മുഹമ്മദ്
കുഞ്ഞി
2. കുഞ്ഞി വളപ്പെിൽ അബ്ദുൾ
ഖാദർ

29

107

17

േതാട്ടം

0.0033

1. അറക്കൽ രാജാവ് മുതൽ
േപർ

30

107

18

േതാട്ടം

0.0022

1. കേരിയിൽ ആക്കാപ്രത്ത്
രേമെശൻ
2. കുട്ടയലെിപ്പുറത്ത്
െഷൌക്കത്തലെി
3. പാറമ്മൽ വിജയകൃഷ്ണൻ,
മെണിേയരി ജയറാം
4. െചാവ്വ മെഹൽ മുസ്ലീം
ജമൊയത്ത്
5. ചാലൊടൻ പാത്തയത്ത്
പ്രകോശ് ബാബ
6. ചാക്കാലെി ഹരിശൻ
7. കോരയത്ത് റഷീദ്
8. കേരിമ്പിൾ ചാക്കാലെി ശിയാദ്
9. േഗാപാലെൻ (മെരിച) സുനന്ദ
മുതൽ േപർ
10. കേേണ്ണാത്ത് ഹാഷിം
11. എളമ്പിലൊട്ട് അലെീമെ മുതൽ
േപർ
12. സലൊം െചാല്ലെി അബ്ദുൾ
സലൊം മുതൽ േപർ
13. കുഞ്ഞുവളപ്പെിൽ അബ്ദുൾ
ഖാദർ

31

107

22

േതാട്ടം

0.0035

1. തുണ്ടെന്നിയിൽ മൊക്കാച്ചി
ഇബ്രാഹിം
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83

32

107

23

േതാട്ടം

0.0025

1. നാലെകേത്ത് അയിക്കൽ
സർഫു.
2. നസീമെ, െഫൌസിയ,
ലെസിത, സീന

33

107

24

േതാട്ടം

0.0024

1. മൊക്കാച്ചി മുഹമ്മദ്
2. മൊങ്കാളി മുഹമ്മദ്
3. കേരിമ്പിൽ എളമ്പിലൊട്ട്
ഹാരിസ്
4. ചിള്ളിയൻ ഹംസ

34

107

25

േതാട്ടം

0.0131

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

35

69

7

േതാട്ടം

0.0006

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

36

39

8

േതാട്ടം

0.0156

1. മുണ്ടെന്നച്ചാലെിൽ േപാേത്താടി
ബാലെകൃഷ്ണൻ
2. കോരയങ്കണ്ടെന്നി പച്ച പ്രദീപ്
3. പാറയിൽ കുഞ്ഞിരാമെൻ
നായർ
4. മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ,
ആയിഷ ഇഖ്ബാൽ
5. കേിണാക്കൂൽ വയലെിപ്പെത്ത്
മുഹമ്മദ് റാഫി, പുതിയ
പുരയിൽ സക്കറിയ
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ഉേമെശൻ പപ്പെ
ആർ. സുബ്രഹ്മണയൻ
രാജമ്മ മുതൽ േപർ
ആനന്ദകൃഷ്ണൻ
പപ്പെ ഉേമെശൻ
പരിയൻറവിട ഹാഷിം
പുതിയ പുരയിൽ അബ്ദൾ
സലൊം

സാവിത്രി എൻ.പി
വി.പി. വാസുേദവൻ
പഞ്ഞീക്കയിൽ നിഖിൽ
സി.എൻ. ബാലെകൃഷ്ണൻ
സി.എൻ. സേരാജിനി
െനേല്ലെരിയിൽ
പഞ്ഞിക്കയിൽ രവീന്ദ്രൻ
മുതൽ േപർ
7. െനേല്ലെരിയിൽ
പഞ്ഞിക്കയിൽ
പ്രസന്നകുമൊരി
8. െനേല്ലെരിയിൽ
പഞ്ഞിക്കയിൽ ദിേനശൻ
9. െകേ. റിമെ, െകേ. റമെീസ്, െകേ.
റനീഷ്

84
6. കോരയങ്കണ്ടെന്നി പച്ച ഗീത,
രാേജഷ്
7. പി.െകേ. അജിത്ത് കുമൊർ
മുതൽ േപർ
8. കോരയങ്കണ്ടെന്നി പച്ച രുദ്രാണി
മുതൽ േപർ
37

71

6

േതാട്ടം

0.0012

38

71

9

േതാട്ടം

0.0780

39

3

3

േതാട്ടം

0.0935

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ണം
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ
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1. എം.ടി. വനജാക്ഷേി
1. പ്രീതി േമൊഹൻദാസ്,
ശ്രീകുമൊർ, േമൊഹൻദാസ്,
സുശീൽ കുമൊർ
േമൊഹൻദാസ്, ഡി.പി.
േവണേഗാപാലെൻ, ഡി.പി.
ജീജ
2. ഭാനുപ്രകോശ്
3. എടേച്ചരി രവീന്ദ്രൻ
4. പ്രീതി േമൊഹൻദാസ്,
ശ്രീകുമൊർ, േമൊഹൻദാസ്,
സുശീൽ കുമൊർ േമൊഹൻ
ദാസ്
5. േവണേഗാപാലെൻ ഡി.പി
6. ജീജ ഡി.പി
7. കോർത്തയാരത്ത് േമൊഹനൻ
8. ഡി.പി. അേശാകേ് കുമൊർ
9. പി. വിജയകുമൊർ
10. െനേല്ലെരി പഞ്ഞിക്കയിൽ
സാവിത്രി മുതൽ േപർ
11. എടേച്ചരി പ്രീത
12. പുത്തൻ പുരയിൽ
വത്സകുമൊർ
13. മൂർേക്കാത്ത് െചറിയാണ്ടെന്നി
വിനയകുമൊർ
14. െകേ.സി ബാലൊമെണി,
അഭിലൊഷ്. പി.െകേ, രാഹുൽ
പി.െകേ
15. പി. നിർമ്മലെകുമൊരി
16. സി.പി. വത്സലെൻ,
പ്രശാന്തൻ
17. േഡാ. എം.സി. ജയറാം
18. ഡി.പി. ഉഷ
19. പി. സുവർണ
20. േഡാ. പുത്തൻ പുരയിൽ
രവീന്ദ്രൻ
21. മെല്ലെിേശ്ശേരി അേശാകേൻ
1. പന്നയൻ സേന്താഷ്
2. തമ്പുരാൻകേണ്ടെന്നി രേമെശൻ
3. ടി. രാജൻ

85
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ശയാമെള സുേരഷ് മുതൽ േപർ
തമ്പുരാങ്കണ്ടെന്നി സജിനി
എൻ. സുധീർ കുമൊർ
സനൽ. െകേ.പി, അജിത.
തയ്യിൽ സന്ധയ
ൈസനാബി. എസ്
പന്നയൻ റീത്ത മുതൽ േപർ
തമ്പുരാങ്കണ്ടെന്നി സജിൻ
വനജ. മുതൽ േപർ
എ.വി. സുധാകേരൻ
മെേഹഷ് മൊധവ് കേമ്മത്ത്,
മെമ്മത മെേഹഷ് കേമ്മത്ത്
15. േകോയാമ്പിൽ സജിത
16. മെച്ചാട് പുഷ്പ
17. റുടബീന
18. ലൊങ്കളത്ത് ആയാടത്തിൽ
റാബിയ
19. പുഷ്പവല്ലെി
20. െതേക്ക പുരയിൽ
േപ്രമെരാജൻ
21. ഷാജി ചാലൊടൻ, ൈഷമെ.പി
22. കേണിയാങ്കണ്ടെന്നി പാർവതി
(മെരിച) മെകേൾ പുതിയ
പുരയിൽ ശാന്ത
23. തമ്പുരാങ്കണ്ടെന്നി രത്നാകേരൻ
24. െകോയാമ്പിൽ സജീവൻ
25. ൈകേേതരി മൊണിേക്കാത്ത്
സേന്താഷ് കുമൊർ
26. തമ്പുരാങ്കണ്ടെന്നി രത്നാകേരൻ
40

68

2

േതാട്ടം

0.0092

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ണം
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ
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1. കേല്ലെടക്കാരൻ ഹരിദാസൻ
(മെരിച) ഭാരയ വി.വി. കേമെലെ
മുതൽ േപർ
2. മൊണിേക്കാത്ത് രാേജന്ദ്രൻ
3. മൊണിേക്കാത്ത് ഇന്ദിര
4. കോടൻ വനജ
5. മുണ്ടെന്നച്ചാലെിൽ ചീനാങ്കണ്ടെന്നി
സേനാജ്
6. മുണ്ടെന്നച്ചാലെിൽ ചീനാങ്കണ്ടെന്നി
സജ്ന
7. ചീനാങ്കണ്ടെന്നി ജനാർദ്ദനൻ
8. കേലെിേക്കാട്ട് നിമെയ
9. ലെതീഷ് മുകുന്ദൻ
10. ൈഹമൊവതി യുട.െകേ മുതൽ
േപർ
11. കേവ്വാലെി ലെക്ഷ്മണൻ മെരിച
അേശാകേൻ മുതൽ േപർ
12. െപാറ്റച്ചീലെകേത്ത് റഫിയ

86

41

68

7

േതാട്ടം

0.0110

1. അബ്ദുൾ അസീസ്, മുഹമ്മദ്
ബഷീർ
2. റീഷ, െകേ.വി. പ്രിയങ്ക െകേ.വി
3. പൂേന്താട്ടത്തിൽ സുദർശനൻ
4. വട്ടിക്കാരി മുഹമ്മദ്
ആസഫ് അബ്ദുള്ള
5. ഷമെിൽ കുമൊർ
6. ഒതേയാത്ത് കേണ്ടെന്നേമ്പത്ത്
ശ്രീധരൻ
7. സുനിത േപ്രംകുമൊർ
8. എൻ.സി. അജിത
പ്രസന്നൻ
9. ഗായത്രി മുതൽ േപർ
10. തായത്തു വീട്ടിൽ അബ്ദുൾ
ജമൊൽ
11. അനിൽ കുമൊർ, അൽക്ക്
അനിൽ കുമൊർ

42

68

8A

േതാട്ടം

0.0652

1. ബാബരാജ്. എൻ.െജ
2. സിദ്ദീഖ് പരീത്. ഷഫീന
സിദ്ദീഖ്
3. മൊതയൂ പടിഞ്ഞാറ്റ്
4. നിച്ചൻ പ്രവീൺ
5. േകോമെത്ത് െകേൌസലെയ,
ടി.െകേ. പ്രദീപ്
6. ശംഖിനി രാജൻ
7. കേല്ലൊങ്കണ്ടെന്നി ജയൻ, ഗീത,
ൈശലെജ, ഉഷ
8. ഒ.െകേ പത്മനാഭൻ
9. ൈഫസൽ കോസിം
10. ഒ.െകേ. ധനരാജ്
11. ഒ.െകേ. പത്മനാഭൻ, ഒ.െകേ.
ധനരാജ്, ഒ.െകേ.
ശജിനിരാജൻ
12. േസാളി. പി.വി
13. ശ്രീലെത േജയാതി പ്രകോശ്
മുതൽ േപർ
14. കേിനാക്കൂൽ തേറാൽ
സിയാദ് ഹാജി മുതൽ േപർ
15. താഴെത്ത് പുതിയ പുരയിൽ
സബീറ
16. നജ്മെ േകോട്ടിെകോല്ലെൻ മുതൽ
10 േപർ
17. സഹിത രാജൻ
18. സജിനി മെിത്രൻ
19. പി.െജ േതാമെസ്
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87
20. സുഹറാബി കേടപ്രത്തകേത്ത്
പുതിയ പുരയിൽ
21. സി.എച്ച് അബൂബക്കർ
ഹാജി മുതൽ േപർ
22. േകോട്ടിെകോല്ലെൻ പുതിയ
പുരയിൽ മുഹമ്മദ്
23. േകോട്ടിെകോല്ലെൻ പുതിയ
പുരയിൽ തനൂജ
24. േകോട്ടിെകോല്ലെൻ പുതിയ
പുരയിൽ ൈസറബാനു
25. േകോട്ടിെകോല്ലെൻ പുതിയ
പുരയിൽ റിഷാബാന
43

89

12

േതാട്ടം

0.0311

44

90

9A

േതാട്ടം

0.0005

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ണം
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ

1. പൂവ്വാടൻ തങ്കമ്മ മെരിച
സച്ചിൻ മുതൽ േപർ
2. സച്ചിൻ മുതൽ േപർ
3. പി. രമെണി
4. പീടികേക്കണ്ടെന്നി അജിത്ത്
കുമൊർ

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

45

90

14

0.0207
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നിതയാനന്ദൻ മുതൽ േപർ
ജാനകേി. മുതൽ േപർ
േശാഭന പിറ്റർ
മെഠത്തിൽ പ്രശാന്തൻ
നസറത്ത് സിേസ്റ്റഴ്സ്
സമൂഹത്തിനുേവണ്ടെന്നി
സമൂഹാംഗം സിസ്റ്റർ ആനി
േതാമെസ്
പാറപ്പുറത്ത് രാജലെക്ഷ്മി, 2.
രാമെകൃഷ്ണൻ
പാറപ്പുറത്ത് രേമെശൻ മുതൽ
േപർ
സന്ദീപ് മൊധവൻ
േശാഭന പുതിേയടത്ത്
കുഞ്ഞില്ലെത്ത് സഹേദവൻ
െസക്രട്ടറി െചാവ്വ
എഡുക്കേക്കഷൻ െസാൈസറ്റി

1. നീലെിയതു വിജയകുമൊർ
നമ്പയാർ
2. ചിമ്മിണിയൻ പൂച്ചാലെി
ൈശലെജ
3. പാറക്കണ്ടെന്നി പൂച്ചിറ വളപ്പെിൽ
അബ്ദുൾ മെജീദ് ഹാജി മുതൽ
9 േപർ
4. മൊയിങ്കര പുതിയ പുരയിൽ
നസീമെ അബ്ദുൾ മെജീദ്

88
മുതൽ േപർ
46

90

11

േതാട്ടം

0.0140

1. രാഘവൻ അരയാക്കീൽ
2. ബാബ രാജൻ,
3. െകോട്ടത്ത് വളപ്പെിൽ
േമൊഹനൻ, ജസിൽ മുഹമ്മദ്
മുതൽ 5 േപർ

47

90

12

േതാട്ടം

0.0111

1. െസൌത്ത് ഇൻഡയൻ
യുടൈനറ്റഡ് ചർച്ച്

48

106

6B

0.0120

പുറേമ്പാക്ക്

49

2

7A

0.0055

േറാഡ്

50

2

7B

0.0084

േറാഡ്

51

2

7C

0.0013

േറാഡ്

52

85

5

0.0155

േറാഡ്

53

85

6

0.0385

േറാഡ്

54

95

7

0.0232

55

85

7

0.0016

േറാഡ്

56

85

9A

0.0029

േറാഡ്

57

85

8

0.0047

58

85

9B

0.0180

59

86

2B

0.0526

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള േറാഡ്
നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ണം
ഒഴെിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി േറാഡ്
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴെി
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ
േറാഡ്

1. മെടവൻ ചാലെിൽ അബ്ദുൾ
ഷുക്കൂർ
2. ഇരിക്കൂർ വളപ്പെിൽ തറമ്മൽ
അബ്ദുൾ ലെത്തീഫ്
3. െകേ.പി. തസ്മീമെ
4. അബ്ദുൾ വഹാബ് പടപ്പെിൽ
5. ജുബൈമെലെ െകേ.പി.
6. ജുബൈനദ െകേ.പി
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1

0.0100
ആെകേ

േറാഡ്

4.748

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 എൻ എച്ച് 66 േറാഡ് (
മെന്ന ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ചാലെ നയൂ എൻ. എച്ച് ൈബപ്പൊസ് വെര ) നവീകേരണത്തിനും വീതി കേിട്ടുന്നതിനും േവണ്ടെന്നി
ഏറ്റെറ്റടുക്കുവാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന സ്ഥലെം നിലെവിലുള്ള നാഷണൽ ൈഹേവ 66 േറാഡിെന്റ ഇരുവശങ്ങളിലും ഉള്ള
സ്ഥലെമൊണ്. േമെൽ സ്ഥലെത്ത് യാെതാരു വിധത്തിലുമുള്ള കൃഷിയുടം ഇല്ലെ.
കേണ്ണൂര് സിറ്റിയില് ഇേപ്പൊള്പ്പ അനുഭവെപ്പെടുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കും യാത്രക്കാര് അനുഭവിക്കുന്ന േക്ലഞ്ചശങ്ങളും
പരിഹരിക്കുകേ എന്ന ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടിയാണ് നിലെവിലുള്ള േറാഡുക്കകേള്പ്പ വികേസിപ്പെിച്ച് ബസ്സ് കോത്തിരിപ്പെ്
േകേന്ദ്രങ്ങളും, ഓടകേളും, വളവകേളും ശാസ്ത്രീയമൊയി നവീകേരിക്കുകേയുടം െചയ്യുകേയാണ് പദ്ധതിയുടെട ഉേദ്ദശം.
വർദ്ധിച വരുന്ന വാഹന സാന്ദ്രത മൂലെം രൂക്ഷേമൊകുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കും, െപാതുജനങ്ങൾക്കും,
അവശരായവർക്കും, േരാഗികേൾക്കും മെറ്റും ആശുപത്രികേളിലും മെറ്റിടങ്ങളിലും േമെൽപ്പെറഞ്ഞ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് മൂലെം
സംഭവിക്കുന്ന സമെയനഷ്ടവം മെറ്റും പരിഹരിക്കാൻ േവണ്ടെന്നിയാണ് പദ്ധതിക്ക് േവണ്ടെന്നി ഭൂമെി ഏറ്റെറ്റടുക്കുന്നത്.

ഗവര്ണ്ണറുടെട ഉത്തരവിന്പ്രകോരം,
െകേ ബിജുബ 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 അകേവമിസിഷന്,
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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