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കലക്ടററേററ, റകകോഴഴിറകകോടറ
തതീയതഴി#ApprovedDate#
പുനരധഴിവകോസതഴി ന നും പുനസകോപനതഴി ന മുളള കരടറ സതീ നും
നനകോയമകോയ നഷ്ടപരഴിഹകോരതഴിനനും സുതകോരനതയനും പുനരധഴിവകോസതഴിനനും പുനസകോപനതഴിനമുളള
അവകകോശനഴിയമനും 2013 പ്രകകോരനും തതീരറദേശ ഹഹറവക്കുറവണഴി ചകോലഴിയകോര് പുഴയകുറുകക റബേപ്പൂര് പകോലനും
നഴിര്മകോണതഴിനറവണഴി റകകോഴഴിറകകോടറ ജഴില്ലയഴില് റകകോഴഴിറകകോടറ തകോലൂകഴില് കരുവന്തുരുതഴി, റബേപ്പൂര് എനതീ
വഴിറല്ലജുകളഴികല വഴിവഴിധ സര്കവ്വെ നമ്പറുകളഴില് കപ്പെട്ട 0.8946 കഹക്ടര് ഭൂമഴി ഏകറടുക്കുനതഴില് ഏകറദേശനും 45
ഓളനും ഹകവശകകോര് ഉളളതകോയഴി കകോണുന. ടഴി ഭൂമഴി നഞ, റതകോട്ടനും എനതീ വഴിഭകോഗങ്ങളഴില്കപ്പെടുന. ടഴി
ഭൂമഴിയഴില് വതീടുകളനും കച്ചവടസകോപനങ്ങളനും ഉള്കപ്പെടുനണറ. ഏകറടുക്കുന ഭൂമഴിയഴില് കൃഷഴിഭൂമഴിയഴില്ല.
റമല് സകോഹചരനതഴില് നനകോയമകോയ നഷ്ടപരഴിഹകോരതഴിനനും സുതകോരനതയനും പുനരധഴിവകോസതഴിനനും
പുനസകോപനതഴിനമുളള അവകകോശനഴിയമനും 2013 കല രണകോനും പട്ടഴികയഴിലനും സര്കകോര് ഉതരവറ എനും.എസറ.
നമ്പര് 448/17/ആര്ഡഴി തതീയതഴി 29.12.2017 പ്രകകോരവനും റമല് ഭൂമഴി ഏകറടുകലഴില് പുനരധഴിവകോസതഴിനനും
പുനസകോപനതഴിനനും അര്ഹരകോയ ബേകോധഴികകപ്പെട്ടവരുകട വഴിവരങ്ങള് ചുവകട റചര്ക്കുന.
വതീ ട റ നഷ്ടകപ്പെടുനവര്കറ ലഭഴി ക്കു ന ആനകൂലനങ്ങളകട വഴി വ രങ്ങള്

ക്രമ സര്കവ്വെ
ബേകോധഴികകപ്പെട്ട
നനും.
നനും
വനകഴി/വനകഴികളകട റപരറ
കകട്ടഴിട
നനും.

വഴി റ ല്ലജറ - കരുവന്തുരുതഴി
ഷകോഹുല് ഹമതീദേറ
1 15/2
S/o. മുനുംതകോസറ മുതല് റപര്
മുഹമദേറ റകകോയ & ജമതീല
അവകകോശഴികള്
ഷകോഹുല് നഴിവകോസറ
മടതഴില്പകോടനും
കരുവന്തുരുതഴി
9526727916
കുഞ്ഞഹമദേറ
2 15/4
കനടുങ്കണനും വതീടറ

പുനരധഴിവകോസതഴിനനും പുനസകോപനതഴിനനും
ലഭഴിക്കുന ആനകൂലനങ്ങള്

ആകക

കകട്ടഴിട ഉപജഴിവന ഗതകോഗത ഒറതവണ
യൂണഴിറഴിനളള ഗകോനറ
കചലവറ പുന:സകോന
വനവസ (Sl No. 5) (Sl No. 6) അലവന്സറ
(Sl No. 1)
(Sl No. 10)
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കരുവന്തുരുതഴി
7902872075
3

15/5

4

15/5

5

11/2

6

9/11 A

7

2/12

8

2/12

അബ്ദുള്ള &നഹസബേ
കവമലതറ വതീടറ
കനടുങ്കണനും
കരുവന്തുരുതഴി പഴി.ഒ
9846163522
അബ്ദുള് ഹകതീനും
റേകോഹതറ മഹല്
കരുവന്തുരുതഴി പഴി.ഒ.
9562676264
ഗഫൂര്
പകോറേകല് വതീടറ
കരുവന്തുരുതഴി പഴി.ഒ
ആയഴിഷ ബേതീവഴി
വരടകോകഴില് വതീടറ
കരുവന്തുരുതഴി പഴി.ഒ
9656876380
ജനുംഷതീര് & ഹറേഹകോന
വരടകോകഴില് വതീടറ
കരുവന്തുരുതഴി പഴി.ഒ
9846810042
മുജതീബേറ
റതകോട്ടുമുകതറ വതീടറ
കരുവന്തുരുതഴി പഴി.ഒ

വഴി റ ല്ലജറ - റബേപ്പൂര്
ഹബേജു
9 55/7C
ഹബേജു നഴിവകോസറ
ആലഴിയറകകോട്ടറ
ബേഴി.സഴി. ററേകോഡറ
റബേപ്പൂര്
9744499499
മധ.പഴി
10 57/8
കകകോടതറ പറേമ്പറ
ബേഴി.സഴി. ററേകോഡറ
റബേപ്പൂര്
8547505452
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ബേകോധഴി ക കപ്പെടുന കച്ചവടകകോര്കനും കതകോഴഴി ല കോളഴി ക ള്ക്കുനും ലഭഴി ക്കു ന ആനകൂലനങ്ങള്
റകകോഴഴി റ കകോടറ ജഴി ല്ല

റകകോഴഴി റ കകോടറ തകോലൂകറ

കരുവന്തുരുതഴി വഴി റ ല്ലജറ
ക്രമ
നനും

1
1

2

സര്കവ്വെ
നനും.
കകട്ടഴി ട
നനും.

2
15/2

15/2

ബേകോധഴി ക കപ്പെടുന
കച്ചവടകകോരുകട
വഴി വ രങ്ങള്

നലര് റദേശനും
കതകോഴഴി ല കോളഴി ക ളകട
വഴി വ രങ്ങള്

3
പുഷ
ഗനകോസറ റേഴിപ്പെയര് റഷകോപ്പെറ

4
ഇല്ല

അബ്ദൂള് ലതതീഫറ,
കനടുങ്കണനും ഹഹൗസറ,
കരുവന്തുരുതഴി പഴി.ഒ, കമ
റബേപ്പൂര്
9847593900

ഭൂ ഉടമസന്/കകട്ടഴി ട
ഉടമയുകട റപരറ
വഴി വ രങ്ങള്

5
അഹമദേറ റകകോയ,
അല്-ജസതീറേ ഹഹൗസറ,
പുളഴികല്തകോഴനും,
കരുവന്തുരുതഴി പഴി.ഒ,
റബേപ്പൂര്
9400683929
അബ്ദൂള് ലതതീഫറ,
കനടുങ്കണനും ഹഹൗസറ,
കരുവന്തുരുതഴി പഴി.ഒ,
റബേപ്പൂര്
9847593900

റബേപ്പൂര് വഴി റ ല്ലജറ
1

57/1D

ആര്.ആര്
പറകജഴി ന റ
അര്ഹതകപ്പെട്ട
തുക

6
ഒറതവണ
ധനസഹകോയനും Rs.50,000/-

പുനസകോപനനും
-Rs.50,000/കതകോഴഴിലകോളഴികറ
36,000/ആകക 86,000
റബേപ്പൂര് റദേശനും

ഹര്ഷന്
ഹകോരഴിസറ
എനര്ഹപ്രസസറ
ബേഴി.സഴി. ററേകോഡറ
8075827377

1) വഴിറനകോദേറ
നകോന്മുഖന്
2)ശശഴിധരന്.കക.ടഴി C/o ഹരഴിഹര കമറല്സറ
റബേപ്പൂര്
9447542770

പുനരധഴിവകോസനും 50,000/പുനസകോപനനും 50,000/കതകോഴഴിലകോളഴികള്
കറ 72,000/ആകക 172,000/-
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2

55/12

രകോറജഷറ
മലയഴില് വതീടറ
9539425930
K.B എനര്ഹപ്രസസറ
എന സകോപനനും

ഇല്ല

രറമഷറ
വല്ലകോട്ടഴില് വതീടറ
ബേഴി.സഴി. ററേകോഡറ
9048231775

ഒറതവണ
ധനസഹകോയനും 50,000/-

3

55/12

മറഹഷറ
8592875411
റടകോപ്പെറ കടക്സ്റ്റയഴില്സറ
എന കട (1 മുറേഴി)

സൂനതീത

രറമഷറ
വല്ലകോട്ടഴില് വതീടറ
ബേഴി.സഴി. ററേകോഡറ
9048231775

ഒറതവണ
ധനസഹകോയനും 50,000/കതകോഴഴിലകോളഴികറ
36,000/- ആകക
86,000/-

4

55/12

ഗഴിരതീഷറ
തയഴില് വതീടറ
9288800203
അരുണ് റട്രേറഡഴ്സറ
എന സകോപനനും

ശശഴിധരന്

രറമഷറ
വല്ലകോട്ടഴില് വതീടറ
ബേഴി.സഴി. ററേകോഡറ
9048231775

പുനരധഴിവകോസനും 50,000/പുനസകോപനനും 50,000/കതകോഴഴിലകോളഴികറ
36,000/- ആകക
136,000/-

5

55/

ബേഷതീര്
കചട്ടഴിയകോടതറ പറേമ്പറ
ഹബേത്തുല് റേഷതീദേ
ബേഴി.സഴി. ററേകോഡറ
9562962288
-റബേകോട്ടറ റേഴിപ്പെയറേഴിനുംഗറ /
മതനബേന്ധനവമകോയഴി
ബേന്ധകപ്പെട്ട പഴയ
സകോധനങ്ങള് എടുക്കുന
കട.

ബേഷതീര്
കചട്ടഴിയകോടതറ പറേമ്പറ
ഹബേത്തുല് റേഷതീദേ
ബേഴി.സഴി. ററേകോഡറ
9562962288

പുനസകോപനനും
50000/-

6

57/8

മധ.പഴി
കകകോടതറ പറേമ്പറ
ബേഴി.സഴി. ററേകോഡറ, റബേപ്പൂര്
8547505452
PM കമറല്സറ &
എക്റസകോര്ട്സറ എന
സകോപനനും

മധ.പഴി
കകകോടതറ പറേമ്പറ
ബേഴി.സഴി. ററേകോഡറ
റബേപ്പൂര്
8547505452

പുന: സകോപനനും 50,000/പുനരധഴിവകോസനും 50,000/കതകോഴഴിലകോളഴികറ
144,000/ആകക 244,000

ഇല്ല

1. ഹവഷ്ണവറ
2. ഷഴിജു
3. സുറരഷറ
4. ശരതറ 5 വര്ഷനും
മകനകോയ മഴിഥുന്
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7

57/8

നകോന്മുഖന്
C/o ഹരഴിഹര കമറല്സറ
റബേപ്പൂര്
9447542770
(മതന
ബേന്ധന
റബേകോട്ടുകകള
ആശ്രയഴിച്ചുള്ള കച്ചവടനും)

1) ബേകോലൂട്ടഴി
@സുറരഷറ ബേകോബ
2) സുബ്രഹ്മണനന്
3)എ.വഴി.ശഴിവദേകോസന്

നകോന്മുഖന്
പുന: സകോപനനും 50,000/C/o ഹരഴിഹര കമറല്സറ
പുനരധഴിവകോസനും റബേപ്പൂര്
50,000/9447542770
കതകോഴഴിലകോളഴികറ
-25 വര്ഷനും
108,000/- ആകക
208,000

8

57/8

രണജഴിതറ
രകോമചന്ദ്ര ഫഴിഷഴിനുംഗറ
റബേകോട്ടറ റേഴിപ്പെയര് കസനര്
ബേഴി.സഴി. ററേകോഡറ

1)റകകോയക
2)ദേഴിലതീപറ
3)സഴിലതീഷറ
4)രകോജന്
5)അനഴില്കുമകോര്

രണജഴിതറ
പുന: സകോപനനും 50,000/രകോമചന്ദ്ര ഫഴിഷഴിനുംഗറ റബേകോട്ടറ
പുനരധഴിവകോസനും റേഴിപ്പെയര് കസനര്
50,000/ബേഴി.സഴി. ററേകോഡറ
കതകോഴഴിലകോളഴികറ
180,000/- ആകക
280,000

9

58/3

ലതതീഫറ
8129567846
റബേകോട്ടഴില്
ഉപറയകോഗഴിക്കുന
ഓയഴില്വഴില്ക്കുന കട

ഇല്ല.

പ്രസകോദേറ &ബേതീന
റസകോമന് അവകകോശഴികള് പുന: സകോപനനും 50,000/ബേഴി.സഴി.ററേകോഡറ
പുനരധഴി
വകോസനും 9847386060
50,000/-
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സുറരഷറ കുമകോര്
9847105574
റബേകോട്ടഴിറലക്കുള്ള
ഹഫബേര് കമറതീരഴിയല്
വഴില്ക്കുന കട.

)രകോജന്
2)രവഴി

പ്രസകോദേറ &ബേതീന
റസകോമന് അവകകോശഴികള്
ബേഴി.സഴി.ററേകോഡറ
9847386060
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58/3

ശശഴിധരന്

1)സസകോമഴിനകോഥന്

പുന: സകോപനനും 50,000/പുനരധഴിവകോസനും 50,000/കതകോഴഴിലകോളഴികറ
36,000/- ആകക
136,000

File No.DCKKD/1577/2020-B1
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കവങ്കലതറ
ബേഴി.സഴി. ററേകോഡറ
5 വര്ഷനും
റബേകോട്ടറ റേഴിപ്പെയറേഴിനുംഗറ
കസനര്
വകോണഴിജന സകോപനനും

2)രകോറജഷറ
3)ജനുംഷതീര്
4)കചറേഴിയകുട്ടന്
5)വലഴിയകുട്ടന്

ശശഴിധരന്
കവങ്കലതറ
ബേഴി.സഴി. ററേകോഡറ

പുന: സകോപനനും 50,000/പുനരധഴിവകോസനും 50,000/കതകോഴഴിലകോളഴികള്
കറ 180,000/ആകക 280,000

സുധതീര്
കവണ്ണകകോടറ വതീടറ
9847237104
കപ്രകോപ്പെലര് റേഴിപ്പെയറേഴിനുംഗറ
കസനര്

1)പ്രദേതീപറ
2)സുനന്
3)സുബ്രഹ്മമണനന്

സുധതീര്
കവണ്ണകകോടറ വതീടറ
9847237104

പുന: സകോപനനും 50,000/പുനരധഴിവകോസനും 50,000/കതകോഴഴിലകോളഴികള്
കറ 108,000/ആകക 208,000

പുനരധഴിവകോസ പുന: സകോപന പകോറകജഴികല റമല് ആനകൂലനങ്ങള് സനുംബേന്ധഴിച്ചറ
അനഴിമതതീരുമകോനകമടുക്കുനതഴിനകോയഴി ബേന്ധകപ്പെട്ടവകര വഴിളഴിച്ചുറചര്തഴി റരഖകള് പരഴിറശകോധഴിക്കുനതുനും ആയതഴിനറ
അര്ഹനകോകണനറ ഉറേപ്പുവരുത്തുനപകനും റമല് തുക അവകോര്ഡറ തതീയതഴി മുതല് 6 മകോസതഴിനകനും
അര്ഹതകപ്പെട്ട വനകഴികള്കറ നല്കുനതുമകോണറ.

അഡഴി ന ഴി റ സ്ട്രേറര്

