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ഫഫോറം നമ് 9
(ചട്ടം 21(7) കോണുക)
ഫനോട്ടീസ്
തീയതി#ApprovedDate

തോഴഴ പട്ടികയിിൽ蘄 ഴകോാടുി്തിിിക ഭൂി ഫകോഴിഫകോകോ് ജിലയിിൽ蘄
ഫകോഴിഫകോകോ് തോലകിിൽ蘄 വളയനോകോ് വിഫലജിിൽ蘄 ഴകോഫമ്തിി ഫദേു് വിവിധ സ്ഴവ
നമ്പറകളിിൽ蘄 ഴപ്പട്ട 3.9416 ഴഹെക്ട് ഭൂി ൂോ്കാോവ് - ഫൂഫുോട്ടുതോഴം ഫറോഡേ് വികസനം
ഫവണി
ഭൂി
ഏഴറ്റാടികതിന്
ഫവണി
ആവേമുഴണഫകോ
ആവേമുണോകോനികോയുഴണഫകോ ഫബോധമഴപ്പട്ടതിനോിൽ蘄 ഭൂി ഏഴറ്റാടകുക്ിിൽ蘄 നമോയൂോയ
നഷ്ടപ്തിിഹെോ്തിുിനും സതോ്തിമതിം പന്തിധിവോസുിനും പന:സോപനുിനുുളള
അവകോേ നിയൂം 2013 ഉപവകുപ്പ് 1 വകുപ്പ് 4 പ്രകോ്തിം ഫക്തിള സംസോന റസറ്റ് വോുക്മം 6
നമ് 2271 ഒഫക്ടോബ് 25, 2017 ന് പറഴപ്പാടവിു വിജോപനുിഴ് അകോിസോനുിിൽ蘄
കകികൾക് നിൽ蘄കുക അറിയിപ്പ്.
പന്തിധിവോസവും പന:സോപനവും ക്തികോ് പദതി അനിൂൂോികത് സംബനിു്
പ്തിോൂ്േ ഭൂിയിിൽ蘄 തോത്പ്തിമുളള ഏഴതോ്തിോാം ശീഫറോകുുക്ം പബിക് സൾ, കോവിിൽ蘄
തോഴം, ഴകോഫമ്തിി എക സുക്ലഴവു് 27.08.2020 ന് ്തിോവിഴുക് 11 ൂണിക് നകോിക
ഴപോതുവിചോ്തിണക് അഡ്ിനിഫസറ്റ് & ഴഡേപ്യൂട്ടി കുക്ക്ട് (എിൽ蘄.എ) ുമോഴക
ഹെോജ്തിോഫകണതോണ്.
പട്ടിക
ഏകഫദേ വിസീ്ീൂോണ് നിൽ蘄കിയി്തിിികത്

കൂ
നമ്

സ്ഴവ
നമ്

ഭൂിയുഴകോ
വിവ്തിണം

ആവേമൂോയ വിസീ്ീം
ആറിിൽ蘄

ഭൂിയുഴകോ അവകോേികൾ/
തത്പ്തി കകികൾ

വിഫലജ് : വളയനോകോ് ഴകോഫമ്തിി : ഫദേം
1

28/10

ുക്ക്ഷ്മിിട്ടി ുതിൽ蘄ഫപ്, വട്ടകണി
പുിലു് തോഴം (പി ഒ),
ഴകോഫമ്തിി

2

28/10

കുഞ്ഞീബി. പി.കോി, പുൻവീട്ടിിൽ蘄
പുിലു് തോഴം, പി.ഒ.
ഴകോഫമ്തിി

3

28/10

ശീൂതി @ കുഞ്ഞമ
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പുിലു്തോഴം, പി.ഒ ഴകോഫമ്തിി
4

28/10

ൂഫനോജ് ുതിൽ蘄ഫപ്, 'കോ്ുിക',
പുിലു് തോഴം, ഴകോഫമ്തിി (പി
ഒ)

5

53/3

വളപ്പിിൽ蘄 േമോൂള, പതിഫയകോു്
സ്മിത നീുക്ങ്ങോളിപറമ്,
ഴകോഫമ്തിി (പി ഒ)

6

53/3

റൗ്തിി, “റൗ്തിി സദനം" ഴകോഫമ്തിി

7

53/3

ഴക.ുഹെമദ്, കോട്ടി്തിി, ഴകോഫമ്തിി

8

53/3

്തിജനി ൂോട്ടുവയിിൽ蘄, ഴകോഫമ്തിി.പി.ഒ

9

53/3

അനിത, പഷ്പ സഫനോഷ് ,
സജീവൻ, ‘നീുക്ങ്ങോളി തോഴം,
ഴകോഫമ്തിി പി.ഒ

10

56/1

പോലമ, W/o. യോഹ, ൂോതുകിൽ蘄,
ഴകോഫമ്തിി പി.ഒ

11

56/1

നോറുോംകണി സസനബ,
ഴകോഫമ്തിി പി.ഒ

12

60/1

സഫൂഷ്, സധീഷ്, സൂിത,
കയ്യട്ടിചിറതോഴം ഴകോഫമ്തിി

13

60/1

ഫദവി ആൂോട്ടുതോഴം വയുക്ിിൽ蘄
ഴകോഫമ്തിി

14

28/10

ഇൻഡേസിയിൽ蘄 അഫ്സർര്,
ഹെഫീഫ ൂൻസിിൽ蘄, കോളൂ് ഫറോഡേ്

15

56/1

ഫ്ീിു് നി്മോണ ഴഷഡേ് ,
ബീന കോ്തിഴുോകോി,
പോഫുക്ോു് പറമ്
പളളിുോഴം, ൂോ്കാോവ് (പി.ഒ)

16

62/7

ഐ.യു.എം.എിൽ蘄 പോ്ട്ടി ിഫീസ്

17

62/7

വോകോക ഫസോ്
്തിോധോകൃൻ.പി & ്തിോജീവൻ
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പുൻകണി, ഴകോഫമ്തിി (പി.ഒ)
ഴതോഴിുക്ോളികൾ
1.ശീജിു് s/o ബോബ
ഇലകോട്ട് കുറ്റിയിിൽ蘄തോഴം
2.നോ്തിോയണൻ, ൂയകോട്ട് ൂീുിൽ蘄
18

62/7

ഫസഷനറി & ഴവജിറ്റബിൾ ഫഷോപ്പ്
പി.ഴക.അനിിൽ蘄 കുൂോ്,
S/o അപ,
സപകോട്ട് കോവിിൽ蘄, ഴകോഫമ്തിി

19

95/5

ഫസഷനറി കുവകോം ബോുക്ൻ നോയ്.പി, പോറകിൽ蘄,
ഴകോഫമ്തിി
ഴതോഴിുക്ോളി
ഫറോവിനൻ കുട്ടി, s/o ്തിോൂൻ
നോയ്
പോറകണി, ഴകോഫമ്തിി

20

95/5

കോീ ഫഷോപ്പ്
സഫസിൽ蘄, s/o ആുക്ിഫകോയ
ക്തിിമയിിൽ蘄, ഴകോഫമ്തിി (പി.ഒ)
ഴതോഴിുക്ോളി
ുഹെമദ്കുട്ടി, s/o ആുക്ിഫകോയ
പളിയുളള ക്തിിമയിിൽ蘄

21

89/2

അുക്ീഫ് ചികൻസോൾ - സിയൂബ്
s/o ആുക്ിഫകോയ, ൂണങ്ങിൽ蘄 തോഴം
ഴകോഫമ്തിി (പി.ഒ)
ഴതോഴിുക്ോളി
റംഷീദ് , s/o ുഹെമദുക്ി,
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റംഷീദ് ൂൻസിിൽ蘄, ഫപ്തിോുി കുക്,
ഴപോിക്
22

89/2

ബി.എസ്.ഴവജിറ്റബിൾസ്
ഴതോഴിുക്ോളി
റംറോധ്തിൻ, S/o ഫവുക്ോയുധൻ
ഏറോഫങ്ങോട്ട്

23

89/2

ബോബ ഫസോ്, പുക്ച്തിികകോ,
ഷിബ.ഇ.ഴക
ഴതോഴിുക്ോളി
ശീജ കുൂോ്, S/o ഇമിുിിട്ടി
ഴചഫറോട്ട് പറമ്, ഒളവീ (പി.ഒ)

24

89/2

തൃപ്തി ഫഹെോട്ടിൽ蘄 (സറതൻ കോീ
ഫഷോപ്പ്) സറതൻ ൂണങ്ങിൽ蘄,
ഴതോഴിുക്ോളികൾ
റി്തിീേൻ, S/o. ഫറോപോുക്ൻ
വകോകോഫഞ്തിി ൂീുിൽ蘄,
ഴനലിഫകോകോ് (പി.ഒ.)
2. സഞ്ജയ്, S/o. സറതൻ
ൂണങ്ങിൽ蘄, ഴകോഫമ്തിി

25

89/2

ചികൻ സോൾ
േമോൂള & ശീുക്ത ുതിൽ蘄 ഫപ്
ശീനിുക്യം,ഴകോഫമ്തിി പി.ഒ.
ഴതോഴിുക്ോളി
ുഹെമദ് ഫകോയ, S/o. ഴസയ്തല്വി,
ഴകോളങ്ങഫതോപ്പ് പറമ്,
കുണ്ടുങ്ങിൽ蘄,പി.ഒ. കലോയ്

26

89/2

ൂിിൽ蘄ൂ ബു്, വി വിഫവകോനനൻ,
S/o.കുട്ടോയി, നാടഴുോകോിൂീുിൽ蘄,
പി.ഒ.ഴനലിഫകോകോ്

27

89/2

അഞ്ജന കോഫയഴ്സ് പ്രഭോക്തിൻ,
S/o. ഫറോപോുക്ൻ ക്തിിമയിിൽ蘄
ഴകോഫമ്തിി
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ഴതോഴിുക്ോളി
ദിബിൻ, S/o.പ്രഭോകൻ, ക്തിിമയിിൽ蘄
28

89/2

ട്ര്്സ് ന്റട്ട്ഴവയ്
വിപിൻ.എം. S/o. േിവ്തിോൂൻ,
ുുിഫുക്ോട്ട് ഹൌസ് , ഫകോട്ടൂളി,
കുതി്തിവട്ടം

29

89/2

പ്രദീപ് സൗണ്സ് , പ്രദീപ്,
ഫൂഫുക്കുറ്റിപ്തിയിിൽ蘄, പൂവങ്ങൾ,
ഴകോഫമ്തിി പി.ഒ.
ഴതോഴിുക്ോളികൾ
1.സബജ
2. ്തിതീഷ്

30

89/2

ഴറയിിൽ蘄സ് അലൂിനിയം
ഫോബ്രിഫകഷൻ വ്ക് - ഷിബിൻ
ഴതോഴിുക്ോളി
ഷിജ.

31

89/2

ഹൌസ് ിഫ് കൺസിൽ蘄ട്ടൻസിസഫ്തിഷ്.ഴക.പി, S/o.
നോ്തിോയണകു്പറപ്പ്, തിരുൂംറുക്ു്,
ഴകോഫമ്തിി,

32

89/2

ന്യൂ സുക്ഫ് ഡ്സ് , ബോബ്തിോജ്,
S/o. സകുൂോ്തിൻ, ുയ്യോയി പറമ്,
എം.എിൽ蘄.എ.ഫറോഡേ്, പോുക്ോഴി
പി.ഒ., ഗുരുവോയൂ്തിപ്പൻ ഫകോഫളജ്

അഡ്ിനിഫസറ്റ്
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