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സ..ഉ.(അച്ചടി)നം. 17/21/റവ

എസ. ആർ. ഒ. നമർ

122/2021

േ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

താെഴ പട്ടികേയിൽ െകോടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂമെി ഒരു െപാത ആവശയത്തിന് അതായത് െപാടിക്കുണ് –
െകോറ്റാളി േറാഡ് (െപാടിക്കുണ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ െകോറ്റാളി ജംഗ്ഷൻ വെര) നവീകേരണത്തിനും വികേസനത്തിനും
ആവശയമുെണേന്നാ ആവശയമുണാകോൻ ഇടയാകുെമെേന്നാ േകേരള സർക്കാരിന് േബാധയെപ്പെടുന്നതെകോണ്ടും;
ആയതെകോണ് 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 െപാത
അറിയിപ്പെ് നൽകേിയ േശഷം പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിേലൊ ഏറ്റതാേണാ അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത്
അപ്രകോരമുള്ള സമെയ പരിധിക്കുള്ളിൽ െപാന്നും വിലെെയ്ക്കെടുക്കുന്ന ഭൂമെിയിേന്മേൽ ഭൂേരഖയുടെട നാളതീകേരണം
സംബന്ധിേച്ചാ പ്രമൊണം സംബന്ധിേച്ചാ തങ്ങൾക്കുള്ള ആേക്ഷേപം എെന്തങ്കിലുമുെണങ്കിൽ, േരഖാമൂലെമുള്ള
പ്രസ്താവന സഹിതം െസ്പെഷൽ തഹസിൽദാർ (എൽ.എ), സിറ്റി േറാഡ് ഇംപ്രൂവ്മെമെന്റ് െപ്രാജക്റ്റ്, കേണ്ണൂർ മുമ്പാെകേ
സമെർപ്പെിേക്കണതാണ്. 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 േചർത്തിട്ടുണ്.
പട്ടികേ
(ഏറ്റകേേദശ വിസ്തീർണ്ണമൊണ് നൽകേിയിരിക്കുന്നത്)
ജില്ലെ : കേണ്ണൂർ
വിേല്ലെജ് : പുഴാതി
(എല്ലൊ വസ്തുക്കളും നഗരപ്രേദശത്തില് ഉള്പ്പെപ്പെടുന്നു.)
ക്രമെ
സർെവ്വ സർെവ്വ
വിവരണം വിസ്തീർണ്ണം
ഏറ്റത്
നമ്പർ നമ്പർ സബ്
(െഹ.ആർ.ചമെീ) െപാത
ഡിവിഷൻ
ആവശയ
ത്തിന്
എന്ന്
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താലൂക്ക് : കേണ്ണൂർ
േദശം : പുഴാതി
േബ്ലാക്ക് നമ്പർ : 175
ബാധിക്കെപ്പെട്ട
ൈകേവശക്കാരുെട
കുടുംബങ്ങെള
വിവരങ്ങൾ
കുടിെയാഴിപ്പെിേക്ക
ണ കോരണം

3

1

10

1

നിലെം

0.0161

2

10

2

നിലെം

0.0191

3

10

3

നിലെം

0.0153

1. തിരുമെംഗലെകേ
ത്ത്
സദാനന്ദൻ
2. സവിത
3. റിേകേഷ്.പി.പി
മുതൽ േപർ

4

10

4

നിലെം

0.0134

1. പൂശാരി നിഷ,
ഷീബ, ഷീന
2. . കോളിയത്ത്
രവീന്ദ്രൻ
3. രജിലെ
കേക്കാടൻ
മുതൽ േപർ

5

10

5A

നിലെം

0.0118

1. ചക്കെപ്പൊയ്യാൻ
പുഷ്പശേശാഭ
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േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ണം
ഒഴിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴി
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ

1. ചക്കരെപ്പൊയ്യൻ
പുഷ്പശേശാഭ
2. പൂശാരി
പാറപ്രത്ത്
െഗൌരി മുതൽ
േപർ
മുതൽ േപർ
1. പൂശാരി
സീതാലെക്ഷ്മി.
2. പൂശാരി
സരസവതി
3. പൂശാരി
ശ്രീഹരി
4. പൂശാരി
ൈദ്രൈപതി
5. പൂശാരി
ജീവാനന്ദൻ
6. ചക്കപ്പെേയ്യാൻ
പുഷ്പശേശാഭ
മുതൽ േപർ

4

മുതൽ േപർ
2. െകോമ്പ്ര
ഭരതൻ
മുതൽ േപർ
6

10

5B

നിലെം

0.0021

7

10

6

നിലെം

0.0070

1. സേന്താഷ്
െകോമ്പ്ര
2. നളള വീട്ടിൽ
സുൈലെഖ
മുതൽ േപർ

8

12

1

േതാട്ടം

0.0114

1. പ്രശാന്ത്.പി.പി
2. . െചല്ലെട്ടം
വീട്ടിൽ
രമൊേദവി
3. . ആലെിൻ
കേീഴിൽ
െനയ്യാൻ
ജയരാജൻ
മുതൽ േപർ

9

12

2

േതാട്ടം

0.0150

1. സ്മിത.പി.വി,
സൂരജ്.പി.വി
2. സൂരജ്.പി.വി
3. .സ്മിത
4. .കേല്ലെയാട്ട്
പത്മാവതി
5. പവിത്രൻ.
പി.എൻ
6. രാജമ.പി.പി
7. പുറേത്തയാണി
പറമ്പിൽ ദീപ
8. പുറേത്തയാണി
പറമ്പിൽ
വാസുേദവൻ
മുതൽ േപർ
മുതൽ േപർ

10

12

3

േതാട്ടം

0.0028
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1. ചിപ്പെിലൊട്ട് പാറയിൽ
ഭാസ്കരൻ മുതൽ േപർ

േറാഡ്

നിലെവിലുള്ള

1. പ്രവീണ പി.പി,
പ്രിയ പി.പി

5

നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ണം
ഒഴിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴി
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ

11

13

6

12

13

7

13

13

1B

േതാട്ടം

േതാട്ടം

2. വി. േഗാകുൽ
രാജ്
3. പുറേത്തക്കണി
പറമ്പിൽ
സദാനന്ദൻ
4. കുേറ്റയരി
പ്രശാന്തൻ
5. പി. സീത
മുതൽ േപർ
6. പി. പി.
സദാനന്ദൻ
മുതൽ േപർ
മുതൽ േപർ

0.0377

1. േതാണിയാട്ട്
കോരയത്ത് അച്ചുതൻ
മുതൽ േപർ

0.0189

പുറേമ്പാക്ക്

0.0184
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1. സജിത്ത്,
പുഷ്പശലെത
2. എം
.പി
.ആനന്ദസുധ,
അതല്ലെയ.െകേ.ടി
3. എം.െകേ.
സേരാജിനി
മുതൽ േപർ
4. ജാൻസി.െകേ.ജി
5. ചാമെക്കാലെി
സീത മുതൽ
േപർ
6. പ്രഭാവതി
മുതൽ േപർ
7. പൂത്തട്ട നളിനി
(മെരിച്ചു)
സുഷമെകുമൊരി
മുതൽ േപർ
8. െതക്കൻ
മെേനാഹരൻ
9. സി.എം.
രതീശൻ
10. അബ്ദുൾ ഹമെീദ്
11. എം.െകേ. സതി

6

മുതൽ േപർ
12. സി.എം.
േമൊഹനൻ
13. എ.െകേ. പ്രസീദ
14. എ.െകേ. ലെതീഷ്
15. എം.െകേ
രാേഗഷ്
16. എ.െകേ അനിൽ
കുമൊർ
17. രാജീവൻ.െകേ.
സി
18. എ.െകേ
രാേഗഷ്
19. പൂത്തട്ട
രതീശൻ
20.ശ്രീജ പ്രശാന്ത്
മുതൽ േപർ
14

14

5

േതാട്ടം

0.0340

15

14

6

േതാട്ടം

0.0267
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Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

1. കേക്കറക്കൽ
അേശാകേൻ
2. അനൂപ് ഇടയത്ത്
കേേക്കൻ
3. േഡാ. രാജൻ.െകേ.ജി
4. േഡാ. രാജൻ.െകേ.ജി
മുതൽ േപർ
5. സി.െകേ െകേൌസല്ലെയ
(മെരിച്ചു) മെക്കൾ ശ്രീജ
മുതൽ േപർ
6. അരയാക്കണി
ചന്ദ്രൻ
7. െകേ. ദീപ, െകേ. പ്രിയ
8. മുണച്ചാലെി രവീന്ദ്രൻ
9. െകേ. പ്രേമൊദ്
10. േകോണിെപാരിയൻ
ഭാസ്കരൻ (മെരിച്ചു)
െകേൌസല്ലെയ മുതൽ േപർ
11. നവയ.എൽ
േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ണം
ഒഴിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി

1. െപാക്കാേന്നാൻ
ചന്ദ്രൻ
2. ആലെിൻ കേീഴിൽ
െനയ്യാൻ
ജയരാജൻ
3. .പാറേമൽ

7

കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴി
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ
16

14

7

േതാട്ടം

0.0486

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

േശാഭ
മുതൽ േപർ
1. ചേന്ദ്രാത്ത് ലെീലെ
2. കേള്ളക്കുടിയൻ രവി
3. ചേന്ദ്രാത്ത് തങ്കമ
4.െമൊടത്തി െനല്ലെയാട്ട്
ഷിജിത്ത്
5. െകേ. ബിന
6. രതീഷ് ഉണ്ണിരി
7. രാജീവൻ ഉണ്ണിരി
8. ചേന്ദ്രാത്ത് പ്രജിത
മുതൽ േപർ
9. ചേന്ദ്രാത്ത്
രത്നവല്ലെി(മെരിച്ചു)
സന്ദീപ്
10. രാഖി.എ
11. മെങ്ങൂൽ ചിപ്പെിലൊട്ട്
രഘുസുത
12. സുമെ.സി
13. പ്രഭിത. ഇ
14. ചേന്ദ്രാത്ത് സതയൻ
15. രജിലെ ഉണ്ണിരി
16. രഞ്ജിത്ത് ഉണ്ണിരി
17. വിജയൻ മുതൽ
േപർ
18. സുനിൽ കുമൊർ,
എം.ഡി, അസറ്റ് േഹാം
മുതൽ േപർ
19. സുജാത
20. വിദയ അരയാക്കണി
21. ചേന്ദ്രാത്ത് ശയാമെള
22. കേടവത്ത് പുതിയ
പുരയിൽ േസാമെനാഥൻ
23. േകേേളാത്താൻ
കേണി മുരളീധരൻ
24. സി. ജ.കുമൊർ
25. പുതിയ വീട്ടിൽ
ജയശീലെൻ, സജനി
കൃഷ്ണൻ
26. വടക്കയിൽ സുജാത
27. പുത്തലെത്ത്
ജനാർദ്ദനൻ
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28. ടി. േഗാപാലെൻ
17

14

9

േതാട്ടം

0.0619

18

20

2

േതാട്ടം

0.0028

19

20

3

േതാട്ടം

0.0035

20

20

4

േതാട്ടം

0.0776

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

1. േതലെക്കാട്
പുത്തൻ
പുരയിൽ
മുഹമദ്
റഫീഖ്
2. കൃഷ്ണൻ.ഒ.പി
3. േഡാ. അതല്ലെയ
.ഒ.പി
4. വിജയലെക്ഷ്മി.
ഒ.പി
5. രത്നാകേരൻ.ഒ.
പി
6. ഹരിദാസൻ.കേ
െെ.പി
7. ഉണ്ണിരി
േശാഭാമെണി
മുതൽ േപർ
1. മെീത്തെലെപ്രത്ത്
അരയാപ്രത്ത്
ഹരിദാസൻ
2.െകോഞ്ഞമാത്ത്
വീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ
നായർ
3. തയ്യിൽ പുത്തൻ
അനിൽ
4. സബാസ്റ്റ്യൻ
േതാമെസ്
5. കേിഴക്കയിൽ
കോരായി രാമെചന്ദ്രൻ
6. േദവകേി മുതൽ േപർ
േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള 1.കേണിയറക്കൽ
നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ൈതക്കണി മുഹമദ്
ണം
ഒഴിവാക്കുവാൻ 2. കേരിയാടൻ ചന്ദ്രൻ
േറാഡ്
മുതൽ േപർ
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
1. തയ്യമ്പള്ളി സാവിത്രി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത മുതൽ േപർ
മെററുട േപാം വഴി 2. തയ്യമ്പള്ളി ഇന്ദിര
3. സുേരഷ് കുമൊർ
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ഇല്ലൊത്തതിനാൽ പൂേഞ്ഞൻ
4. െചയ്യാൻ പൂത്തട്ട
സേന്താഷ്
5. തയ്യമ്പള്ളി രാജിനി
6. മൊണിേക്കാത്ത്
േവണുഗേഗാപാലെൻ
7. തയ്യമ്പള്ളി
പുഷ്പശരാജൻ
8. എടപ്പെകേത്ത് മുഹമദ്
റയിസ്
9. തയ്യമ്പള്ളി സാവിത്രി
10. പ്രസന്ന.ടി, ഉഷ.ടി,
പ്രകോശൻ.ടി, പ്രഭ,
േപ്രമെരാജൻ
11. ജയപ്രകോശ്
12. ജയകൃഷ്ണൻ
മെയിപ്പെള്ളി
21

21

3

േതാട്ടം

0.0030

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

1. വാടി നാരായണി
2. രാമെദാസ്
െകോങ്ങിണി
3. മെേനാഹരൻ
െകോങ്ങിണി
4. േകോഴിേക്കാടൻ
േപ്രമെൻ
5. കേസ്തൂരി േപ്രമെി
6. േകോട്ടയം സീേറാ
മെലെബാർ കേേത്താലെിക്ക
രൂപത
7. സുജിത്ത്.പി
8. കേസ്തൂരി പുരുഷ
9. അരക്കൻ നളിനി
10. േകോക്കച്ചൻ ബാലെൻ
നായർ
11. വത്സലെ ബി നായർ
12. േകോഴിേക്കാടൻ
ശാന്ത മുതൽ േപർ
13.േകോഴിേക്കാടൻ
കോർത്തയായനി, സുമെ
14. െസക്രട്ടറി
രാമെെതരു ഗണപതി
േക്ഷേത്രം
15. പള്ളിക്കുന്നുമൽ
േഗാപാലെ കൃഷ്ണൻ
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16. അരക്കൻ വിജയൻ.,
കൃഷ്ണൻ
17. േകോയൻ വാസന്തി
22

21

5

േതാട്ടം

0.0095

നിർമലെ പി മുതൽ േപർ

23

21

6

േതാട്ടം

0.0307

1. കൂനൻ
േഗാപാലെൻ
2. പുളിയാൻ
േതാട്
കേല്ലെിേക്കാട്ട്
രാജൻ
3. മൊവിലെവീട്ടിൽ
രാധാകൃഷ്ണൻ
4. വാണിയൻ
വളപ്പെിൽ
േമൊഹനൻ
5. േരാഹിണി
ടീച്ചർ
6. പ്രദീപ്.െകേ.വി
7. പി.െകേ
ഉമർേകോയ
മുതൽ േപർ
8. െകേ. രാമെചന്ദ്രൻ
9. െകേ.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
10. െതങ്ങൻ
നടക്കകേത്ത്
ഉേമെശൻ
11. ഉളിക്കൽ
മൊരിേയാടൻ
ശ്രീജിത്ത്
12. പള്ളിക്കുന്നുമ
ൽ േഗാപാലെ
കൃഷ്ണൻ
13. കേേച്ചരി
തറച്ചാൻ
ബാബുരാജൻ,
നളിനി
14. െചായ്യപ്പുറത്ത്
സഹേദവൽ
15. കേണതറയന്റകേ
ത്ത് സാദിക്ക്
16. പുത്തലെത്ത്
ധൻരാജ്

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/
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മുതൽ േപർ
24

21

8

േതാട്ടം

0.0785

25

22

1

േതാട്ടം

0.0485

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

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള
നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
ണം
ഒഴിവാക്കുവാൻ
േറാഡ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
വീതി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
മെററുട േപാം വഴി
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ

1. പള്ളിയത്ത്
രജനി
2. പി.എസ്.
ഹരീഷ്,
സലെിലെ.പി
.എസ്
3. വിരിപ്പുലെയൻ
രാധാകൃഷ്ണൻ
4. പള്ളിയത്ത്
ശ്രീലെത
5. മെധ. എ.പി,
മുതൽ േപർ
1. െകേ.ടി. സുഹാസ്
2.
മുരളീകൃഷ്ണൻ.െകേ.ആർ
3. െചായ്യാൻ ൈഷമെ
4. ചേന്ദ്രമ്പത്ത്
നരിക്കുട്ടി വിേനാദൻ
5. കോമൊച്ചി ചന്ദ്രൻ
6. ദയേരാത്ത് സുഷമെ
7. ചുണങ്ങാെപായിൽ
അപ്പെിപറമ്പത്ത്
മുഹമദ് ഷറീർ
8. തയ്യിൽ പുത്തൻ
വീട്ടിൽ രാഘവൻ
9. ദയേരാത്ത് സുധർമ
മുതൽ േപർ
10. ദയേരാത്ത്
സുധർമ
11. പാണയാലെ
കേരുവാത്ത് പ്രതയൂഷ
12. ദയേരാത്ത്
സുേരന്ദ്രൻ
13.പാണയാലെ
കേരുവാത്ത് വിേനാദിനി
14. ചീനക്കണി
െചായ്യാൻ സുേമെഷ്
15. ദയേരാത്ത്
വിേനാദ് കുമൊർ
16. സ്മിത ഭാസ്കരൻ
17. മുതമൽ വിരിപ്പുലെൻ
ഭാസ്കരൻ
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18. ദയേരാത്ത് റീന
19. െകോമ്പ്ര വത്സരാജ്
20. ദയേരാത്ത്
സുധീന്ദ്രൻ
21. എൻ.െജ. മൊതയ,
ചിന്നമ മൊതയ
22. ദയേരാത്ത് ബീന
23. പാണയാലെ
കേരുവാത്ത് പ്രദീപൻ
24. ദിേനശൻ െകേ.െകേ,
േജാസഫ് േമെരി
25. മുണച്ചാലെി
രാജൻ(മെരിച്ചു) ഭാരയ
പി.ഉമെ മുതൽ േപർ
26. വിൻെസന്റ്
േജാസഫ്
27. പറമ്പത്ത്
പാണയാലെ വൃന്ദ,
െവളുമ്പൻ രാജീവൻ
28. പാണയാലെ
കേരുവാത്ത് കോഞ്ചന
29. ആലെക്കാട്ട്
കേവിണിേശ്ശേരി രാേജഷ്
30. സുേരഷ് ബാബു,
ഷീജ
31. പി.വി.വികോസ്
32. പുതിയിടയിൽ
പുതിയ വീട്ടിൽ
ഹരിദാസൻ
33. തച്ചറക്കൽ കേക്കിരി
പറമ്പത്ത് റംലെ മുതൽ
േപർ
34. ചീങ്കണ്ണി േചാേയ്യാൻ
ഗീത
35. ഷിേനഷ്
സഹേദവൻ
36. സി.സി.ഗീത,
ഷിേനഷ്
37. മുതമൽ
വിരിപ്പുലെയൻ ഭാസ്കരൻ
38. െകോമ്പ്ര
വത്സരാജൻ
39. മൊതയ. െകേ.ജി
40. േചായ്യൻ വിേനശൻ
മുതൽ േപർ

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/
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41. സി. ബിന, അനിൽ
കുമൊർ
42. കുഞ്ഞിപുരയിൽ
സായിറാം
43. ആനന്ദ്.ആർ.പി
44. ചിത്ര ആലെയിൽ
വീട്ടിൽ
26

23

1

േതാട്ടം

0.0365

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

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള 1. േജാസ് േജാസഫ്
നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കേരിമുണക്കൽ
ണം
ഒഴിവാക്കുവാൻ 2. കോയക്കൽ
േറാഡ്
ൈവക്കത്ത് ജേയന്ദ്രൻ
ശാസ്ത്രീയമൊയി 3. രാധാമെണി
വീതി
4. പി.എം. അനുജൻ
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത 5. സി. സൽജിത്ത്,
മെററുട േപാം വഴി സഞ്ജയ സഹേദവൻ
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ 6. കേല്ലുമൽ രവീന്ദ്രൻ
7. സുേകേഷ്.എം.സി
8. മെങ്ങൂൽ തയ്യിൽ
വിനയൻ
9. െമൊട്ടമൽ
കേക്കിപറമ്പത്ത് ഗീത
10. കേണിയാങ്കണി
പ്രേജഷ്
11. െപാക്കുേന്നാൻ
ചന്ദ്രൻ
12. പട്ടർ കേണി സുഷമെ
13. കേമായ േകോട്ടായി
സുേരഷ് ബാബു
14. സേന്താഷ്
കുമൊർ.എം.സി
15. കേല്ലുമൽ ശശീന്ദ്രൻ
16. കോയക്കൽ
ൈവക്കത്ത്
േകോമെളവല്ലെി
17. ഓലെേച്ചരി പാങ്ങൻ
കേിേഷാർ ബാബു
18. മെങ്ങൂൽ ചിപ്പെിലൊട്ട്
രഘുസുത
19. പി.എം. അനുജൻ,
രാധാമെണി
20. െനയ്യൻ
നാരായണൻ
21. രഞ്ജിനി.എം.സി
22. മൊങ്ങൂൽ ചിപ്പെിലൊട്ട്
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രത്നവല്ലെി
23. ചേന്ദ്രാത്ത് സതയൻ
24. കോയക്കൽ
ൈവക്കത്ത് രവീന്ദ്രൻ
25. ഹരിദാസ്
വടെക്കവീട്ടിൽ
26. േപാക്കുേന്നാൻ
ഒതേയാത്ത് വിദയ
27. പി.വി. േസതനാഥൻ
28. ജലെജ, സന്ദീപ്,
സനൂപ്
29. െകേ.വി. സായിഷ്
30. മെഠത്തിൽ
കുഞ്ഞിരാമെൻ നായർ
31. കോവിൽ വടെക്ക
വീട്ടിൽ െഗൌരി,
സായിഷ്
32. സുജ.സി
33. െപരിങ്ങായി
അരയിടത്ത്
േഗാകുലെനാഥൻ
34. രേമെശൻ. ആർ.െകേ
35. സഞ്ജയ്.െകേ.വി
36. സായിഷ് .െകേ.വി
37. ഉഷാവതി.ടി.വി
38. ദാേമൊദരൻ മുതൽ
േപർ
39. പി. രാധികേ,
െകേ.എസ്.
രാധാകൃഷ്ണൻ
40. രഞ്ജിത്ത്.പി.സി
41. വനജ.െകേ.വി
27

23

28

2

116

േതാട്ടം

1

േതാട്ടം

0.0369

0.0494

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

1. ഉണ്ണീരി ഗിരിജ
മുതൽ േപർ
2. ഷജിത്ത്
പുരുേഷാത്തമെ
ൻ, ജയരശ്മി
ഷജിത്ത്
3. ചിങ്ങംകുനിയി
ൽ േപ്രമെചന്ദ്രൻ
മുതൽ േപർ
1. ചക്കെപ്പൊയ്യൻ
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കൂങ്കാരൻ േഹമെലെത
2. െമൊട്ടമൽ ചന്ദ്രമെതി
3. ചക്കെപ്പൊയ്യൻ നിഷ
വിമെൽ
4. പഞ്ഞിക്കയിൽ
ശശീന്ദ്രൻ
5. കുറ്റിച്ചി സുേരന്ദ്രൻ
6. ചക്കെപ്പൊയ്യൻ
കൂങ്കാരൻ നിർമലെ
7. ചക്കെപ്പൊയ്യൻ
കൂങ്കാരൻ ദിേനശൻ
8. പഞ്ഞിക്കയിൽ
ശശീന്ദ്രൻ, േപാള
വിജയകുമൊരി
9. മൊണിേക്കാത്ത്
ചക്കരെപായിൽ
വിേനാദ്
നിലെവിലുള്ള 10. ചക്കെപ്പൊയ്യൻ
ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കൂങ്കാരൻ സുേരശൻ
ഒഴിവാക്കുവാൻ 11. മൊണിേക്കാത്ത്
േറാഡ്
േറാഡ്
ചക്കരെപ്പൊയ്യൻ റീന
നവീകേര ശാസ്തീയമൊയി 12. അണ്ണാമെലെ രവീന്ദ്രൻ
ണം
വീതി
13. സി.െകേ നീന
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത 14. രാജമ
മെററുട േപാം വഴി ചക്കെപ്പൊയ്യിൽ
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ 15. മെണ്ടൂക്ക് കേമെലൊക്ഷേൻ
16. െകേ.സി. നിർമലെ
മുതൽ േപർ
17. െകേ.സി നിർമലെ
18. .യുട.സി ചന്ദ്രൻ
19. ചക്കരെപ്പൊയ്യൻ
ദാേമൊദരൻ
20. സി.എച്ച്.
പുരുേഷാത്തമെൻ
21. ഒ. മൃദുലെ
22. വിേനാദ് കുമൊർ . വി
23. നിഷ വിമെൽ
29

116

2

േതാട്ടം

0.0016

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

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള 1. വാച്ചാപ്രത്ത്
നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക് സുൈബർ ഹാജി
ണം
ഒഴിവാക്കുവാൻ 2. ചന്ദ്രമെതി മുതൽ േപർ
േറാഡ്
3. കോളിയത്ത്
ശാസ്ത്രീയമൊയി പവിത്രൻ
വീതി
4. കോർത്തയായനി
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത (മെരിച്ചു) മെക്കൾ രമെണി
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മുതൽ േപർ
5. െകോവ്വലെിൽ
നാരായണി മുതൽ േപർ
6. കേമെലൊവതി എ.വി,
പ്രസിഡണ് ദിേനഷ്
ബീഡി വർേക്കഴ്സ് േകോ
ഓപ് െസാൈസറ്റി
7. എം.വി. ജയരാജൻ ,
സി.പി.എം ജില്ലൊ
കേമറ്റി(പുഴാതി
േലൊക്കൽ കേമറ്റി)
30

117

1A

േതാട്ടം

0.0133

1. തിരുമെംഗലെത്ത്
മൊധവി (മെരിച്ചു )
പ്രകോശൻ മുതൽ േപർ
2. സജീവൻ.ടി
3. കേക്കാടൻ രാജീവൻ
4. െപാന്നേമ്പത്ത്
മെററുട േപാം വഴി
ചക്കാട്ടിൽ സജീവൻ
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ
5. തിരുമെംഗലെത്ത്
ശാന്ത മുതൽ േപർ
6. രാേഗഷ്.ടി
7. തിരുമെംഗലെത്ത്
ദിലെീപ്
8. തിരുമെംഗലെത്ത്
ദിേനശൻ
9. തിരുമെംഗലെത്ത്
രതീഷ്
10. േകോരത്തി (മെരിച്ചു )
സി. പുഷ്പശരാജൻ മുതൽ
േപർ

31

117

1B

േതാട്ടം

0.0005

1. സുേരന്ദ്രൻ
2. കേക്കാടൻ രാജീവൻ
3. കേക്കാടൻ സുേരന്ദ്രൻ
4. െമൊട്ടമൽ സതി
5. െമൊട്ടമൽ സിമെി

32

117

2

േതാട്ടം

0.0484

1. തിരുമെംഗലെത്ത്
ഭരതൻ
2. ചക്കര െചമിണിയൻ
ദിേനശൻ
3. ചക്കര െപായ്യൻ റീന
4. ശിവാനന്ദൻ (മെരിച്ചു)
ഭരയ സ്മിത മുതൽ േപർ

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

33

117

4

േതാട്ടം

0.1094

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

5. ചിങ്ങന്റവിട
നിലെവിലുള്ള
കേരയാടൻ േശാഭ
ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
6. രവീന്ദ്രൻ.ടി.െകേ
ഒഴിവാക്കുവാൻ
7. കേണേമ്പത്ത്
േറാഡ്
െചായ്യാൻ രാേജഷ്
ശാസ്ത്രീയമൊയി
8. ജയലെക്ഷ്മി. എം.സി
വീതി
9. േപാേത്താടി നിർമലെ
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത
10. ഷമെിൽ
മെററുട േപാം വഴി
മൊണിേക്കാത്ത് മുതൽ
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ
േപർ

േറാഡ്
നിലെവിലുള്ള 1. കോർത്തയായനി
നവീകേര ഗതാഗതക്കുരുക്ക് 2. കോയക്കൽ
ണം
ഒഴിവാക്കുവാൻ ൈവക്കത്ത്
േറാഡ്
ജയാനന്ദൻ
ശാസ്ത്രീയമൊയി 3. മെേനാജ് കുമൊർ.പി.വി
വീതി
4. െചായ്യാൻ മെേനാജ്
കൂട്ടുകേയല്ലൊെത 5. കോയക്കൽ
മെററുട േപാം വഴി ൈവക്കത്ത് ജയചന്ദ്രൻ
ഇല്ലൊത്തതിനാൽ 6. െകേ.എം. രാജശ്രീ
മുതൽ േപർ
7. െചാേയ്യാൻ മെേനാജ്
8. എ.പി. ൈഷമെ
അജിത്ത്
9. പുതിയ പുരയിൽ
പുരുേഷാത്തമെൻ,
ജയശ്രീ
10. അരയേമ്പാത്ത്
പൂത്തട്ട ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
11. മൊടങ്കര കുറ്റിച്ചി
രവീന്ദ്രൻ
12. അരയേമ്പാത്ത്
പൂത്തട്ട സനൽ കുമൊർ
13. അരയേമ്പാത്ത്
േകേേളരത്ത് രാഹുൽ
14. എ.െകേ. അർജ്ജുൻ
ചന്ദ്രൻ
15. അരയേമ്പാത്ത്
പൂത്തട്ട ശ്രീജ
16. പരിയ ഹരീന്ദ്രൻ
17. ഷക്കീലെ രഘുരാജ്
18. അരയേമ്പാത്ത്
പഞ്ഞിക്കയിൽ മെേനാജ്
കുമൊർ
19. േതാമെസ് മൊതയ
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20. തിരുമെംഗലെത്ത്
പവിത്രൻ (മെരിച്ചു) ഭാരയ
ജയശ്രീ മുതൽ േപർ
21. ശ്രീജ ചന്ദ്രൻ മുതൽ
േപർ
22. സേന്താഷ് കേിണി,
ലെക്ഷ്മി.എൻ
23. സതീഷ്
കുഞ്ഞിരാമെൻ.സി
34

117

5

0.0007

35

118

5C

േതാട്ടം

0.0047

1. പുഷ്പശജ.െകേ.എം
മുതൽ േപർ

36

118

7

േതാട്ടം

0.1102

1. െമൊട്ടമൽചന്ദ്രമെതി
2.െമൊേണൻ സുേരശൻ
3. സേന്താഷ് ബാബു
മുതൽ േപർ
4. പി.െഗൌരി മുതൽ
േപർ
5. െചമിണിയൻ
പള്ളിയാട്ട് രാജീവൻ

ആെകേ

പുറേമ്പാക്ക്

1.1259

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. െപാടിക്കുണ് – െകോറ്റാളി േറാഡ് (െപാടിക്കുണ്
ജംഗ്ഷൻ മുതൽ െകോറ്റാളി ജംഗ്ഷൻ വെര) , 3. തയ്യിൽ - െതക്കിലെ പീടികേ േറാഡ് (കുറുടവ േറാഡ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ
െതക്കിലെ പീടികേ ജംഗ്ഷൻ വെര) , 4. കുഞ്ഞിപ്പെള്ളി – പുലപ്പെി േറാഡ് (കുഞ്ഞിപ്പെള്ളി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പുലപ്പെി
ജംഗ്ഷൻ വെര) എന്നീ േറാഡുകേളുെട നവീകേരണത്തിനും വികേസനത്തിനുമൊണ് സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുള്ളത്.
കേണ്ണൂർ താലൂക്കിൽ കൂടി കേടന്നു േപാകുന്ന െപാടിക്കുണ് – െകോറ്റാളി േറാഡ് (െപാടിക്കുണ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ
െകോറ്റാളി ജംഗ്ഷൻ വെര) നവീകേരണത്തിനും വീതി കേിട്ടുന്നതിനും േവണി ഏറ്റകേേദശം 1.07 െഹക്ടേറാളം ഭൂമെിയാണ്
ഏറ്റെറ്റടുേക്കണതായി വരുന്നത്. ഏറ്റെറ്റടുക്കുവാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന സ്ഥലെം നിലെവിലുള്ള േറാഡിെന്റ ഇരുവശങ്ങളിലും
ഉള്ള സ്ഥലെമൊണ്. േമെൽ സ്ഥലെത്ത് യാെതാരു വിധത്തിലുമുള്ള കൃഷിയുടം ഇല്ലെ. േമെൽ പദ്ധതി പ്രകോരം 9
വീടുകേെളയുടം, 9 വാണിജയ സ്ഥാപനങ്ങെളയുടം, 1 മെതസ്ഥാപനെത്തയുടം ഭാഗികേമൊയി ബാധിക്കുന്നതാണ്.
പൂർണ്ണമൊയുടം െപാളിച്ചു മൊേറ്റണ 3 വാണിജയ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്.
കേണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ ഇേപ്പൊൾ അനുഭവെപ്പെടുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കും അതവഴി യാത്രക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന
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േക്ലേശങ്ങളും പരിഹരിക്കുകേ എന്ന ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടിയാണ് നിലെവിലുള്ള േറാഡുകേൾ വികേസിപ്പെിച്ച് ബസ്സ് കോത്തിരിപ്പു
േകേന്ദ്രങ്ങളും, ഓടകേളും, വളവുകേളും ശാസ്ത്രീയമൊയി നവീകേരിക്കുകേയുടം െചയ്യുകേയാണ് പദ്ധതിയുടെട ഉേദ്ദശം. വർദ്ധിച്ചു
വരുന്ന വാഹന സാന്ദ്രത മൂലെം രൂക്ഷേമൊകുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കും, െപാതജനങ്ങൾക്കും, അവശരായവർക്കും,
േരാഗികേൾക്കും മെറ്റും ആശുപത്രികേളിലും മെറ്റിടങ്ങളിലും േമെൽപ്പെറഞ്ഞ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് മൂലെം സംഭവിക്കുന്ന
സമെയനഷ്ടവും മെറ്റും പരിഹരിക്കാൻ േവണിയാണ് പദ്ധതിക്ക് േവണി ഭൂമെി ഏറ്റെറ്റടുക്കുന്നത്.

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