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ഫഫഫോററം നമ്പര് 7

[റൂള് 18(1) കഫോണുക]
( സസെക്ഷന് 11(1) പ്രകഫോരമുള്ള പ്രഫോഥമമിക വമിജഫോപനറം )
റഫവ് നറം. DCKNR/10571/2019-C6

2020 ഡമിസെറംബര് 28

ഫകരള സെര്കഫോര് 04.12.2015 തതീയ്യതമിയമിസലെ സെ.ഉ (അച്ചടമി) നമ്പര് 649/2015/ആര് ഡമി
ഉത്തരവവ് പ്രകഫോരറം സസ്പെഷല് തഹസെമില്ദഫോര്, എല്. എ (ജനറല്) തലെഫശ്ശേരമിസയ ഭൂമമി ഏസറ്റെടുകലെമില് നനഫോയമഫോയ
നഷ്ട പരമിഹഫോരത്തമിനറം സുതഫോരനതയറം പുനരധമിവഫോസെത്തമിനറം പുനസഫോപനത്തമിനമുള്ള അവകഫോശ നമിയമറം 2013-സലെ
വനവസകള്കനസെരമിച്ചവ് ഭൂമമി സപഫോനറംവമിലെ നടപടമിക്രമറം പ്രകഫോരറം ഏസറ്റെടുക്കുന്നതമിനഫോയമി കളക്ടറുസട ചുമതലെ
വഹമിക്കുന്നതമിനവ് നമിഫയഫോഗമികസപ്പെട്ടതമിനഫോലറം;
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ആയതമിന് പ്രകഫോരറം സഡപപ്യൂട്ടമി കളക്ടര് (എല് എ) കളക്ടഫററ്റെവ്, കണ്ണൂര് സന പുനരധമിവഫോസെത്തമിനറം
പുനസഫോപനത്തമിനമുള്ള കഫോരന നമിര്വഫോഹകനഫോയമി നമിഫയഫോഗമികസപ്പെട്ടതമിനഫോലറം;
തഫോസഴെ പട്ടമികയമില് സകഫോടുത്തമിരമിക്കുന്ന ഭൂമമി ഒരു സപഫോതു ആവശനത്തമിനവ്, അതഫോയതവ് മുഴെപ്പെമിലെങഫോടവ്
KTDC ബതീച്ചവ് റമിഫസെഫോര്ട്ടവ് ഫകഫോണ്ഫറന്സെവ് ഹഫോളറം അനബന്ധ സെസൗകരനങളറം സഫോപമിക്കുന്നതമിനഫോയമി
ആവശനമുസണ്ടെഫന്നഫോ ആവശനമുണ്ടെഫോകഫോനമിടയുസണ്ടെഫന്നഫോ ഫകരള സെര്കഫോരമിനവ് ഫബഫോധനസപ്പെടുന്നതവ് സകഫോണറം ;
ആയതുസകഫോണ്ടെവ്, ഇഫപ്പെഫോള് ഇതവ് സെറംബന്ധമിച്ചവ് ബന്ധസപ്പെട്ടവരുസട അറമിവമിഫലെകഫോയമി ഭൂമമി
ഏസറ്റെടുകലെമില് നനഫോയമഫോയ നഷ്ട പരമിഹഫോരത്തമിനറം സുതഫോരനതയറം പുനരധമിവഫോസെത്തമിനറം പുനസഫോപനത്തമിനമുള്ള
അവകഫോശ നമിയമറം 2013 വകുപ്പെവ് 11 ഉപവകുപ്പെവ് (1) പ്രകഫോരമുള്ള ഒരു അറമിയമിപ്പെവ് ഇഫതഫോസടഫോപ്പെറം പുറസപ്പെടുവമിക്കുന.
ഫമല് പ്രസഫോവമിച്ച പ്രകഫോരറം തഫോസഴെ പട്ടമികയമില് സകഫോടുത്തമിരമിക്കുന്ന ഭൂമമിയമില് തഫോല്പ്പെരനമുള്ള
ഏസതഫോരഫോളറം ഈ വമിജഫോപനറം പുറസപ്പെടുവമിച്ച തതീയ്യതമി മുതല് പതമിനഞവ് ദമിവസെത്തമിനള്ളമിഫലെഫോ അസല്ലെങമില് ഇതവ്
സെറംബന്ധമിച്ച സപഫോതു അറമിയമിപ്പെവ് നല്കമിയ ഫശഷറം പതമിനഞ്ചു ദമിവസെത്തമിനള്ളമിഫലെഫോ ഏതഫോഫണഫോ അവസെഫോനറം
സെറംഭവമിക്കുന്നതവ് അപ്രകഫോരമുള്ള സെമയ പരമിധമിക്കുള്ളമില് സപഫോനറം വമിലെസയ്ക്കെടുക്കുന്ന ഭൂമമിയമിഫന്മേല് ഭൂഫരഖയുസട
നഫോളതതീകരണറം സെറംബന്ധമിഫച്ചഫോ പ്രമഫോണറം സെറംബന്ധമിഫച്ചഫോ തങള്ക്കുള്ള ആഫക്ഷപറം എസന്തെങമിലമുസണ്ടെങമില് ,
ഫരഖഫോമൂലെമുള്ള പ്രസഫോവന സെഹമിതറം സസ്പെഷല് തഹസെമില്ദഫോര് എല്. എ (ജനറല്), തലെഫശ്ശേരമി മുമ്പഫോസക
സെമര്പ്പെമിഫകണ്ടെതഫോണവ്. നമിശമിത കഫോലെപരമിധമിക്കു ഫശഷറം സെമര്പ്പെമിക്കുന്ന പ്രസഫോവനകളറം / ആഫക്ഷപങളറം,
ആഫക്ഷപകനവ് ഭൂമമിയമിഫന്മേലള്ള തഫോല്പ്പെരനസമന്തെഫോസണന്നവ് ആഫക്ഷപത്തമില് വനക്തമഫോയമി വമിശദതീകരമികസപ്പെടഫോത്ത
സെഫോഹചരനത്തമിലറം
അത്തരത്തമിലള്ള
പ്രസഫോവനകളറം
/
ആഫക്ഷപങളറം
സമഫോത്തത്തമില്
നമിരസെമികസപ്പെടുന്നതഫോയമിരമിക്കുറം.
സെഫോമൂഹനപ്രതനഫോഘഫോത പഠന റമിഫപ്പെഫോര്ട്ടവ് ഔഫദനഫോഗമിക സവബബ്സൈറ്റെഫോയ www.kannur.nic.in ല് ലെഭനമഫോണവ്.
ആയതമിസന്റെ സെറംക്ഷമിപ്ത രൂപറം ഇഫതഫോസടഫോപ്പെറം ഫചര്ത്തമിട്ടുണ്ടെവ്.
പട്ടമിക
(ഏകഫദശ വമിസതീര്ണ്ണമഫോണവ് നല്കമിയമിരമിക്കുന്നതവ്)

ജമില്ലെ: കണ്ണൂര്

വമിഫല്ലെജവ്: മുഴെപ്പെമിലെങഫോടവ്

തഫോലൂകവ് : കണ്ണൂര്

ഫദശറം :മുഴെപ്പെമിലെങഫോടവ്

(എല്ലെഫോ വസ്തുകളറം ഗഫോമപ്രഫദശത്തമില് ഉള്സപ്പെടുന. )
ക്രമ
നമ്പര്

സെര്സവ
നമ്പര്

152/1

വമിവരണറം

വമിസതീര്ണ്ണറം
(സഹക്ടര്)

0.1215

ഏതവ് സപഫോതു
ബഫോധമികസപ്പെട്ടവ്
ആവശനത്തമിനവ് എന്നവ് കുടുറംബങസള
കുടമിസയഫോഴെമിപ്പെമിഫക
ണ്ടെ കഫോരണറം

ബകവശകഫോരുസട
വമിവരങള്

KTDC
ബതീച്ചവ് ഏസറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമമി സെഫമിയ കതീഴെലെത്തവ്,
റമിഫസെഫോര്ട്ടവ്
പദ്ധതമികവ്
ഫകഫോണ്ഫറന്സെവ്
അനഫയഫോജനമഫോയ ഉബമബ സക, സുമ യു,
ഹഫോളറം അനബന്ധ സലെമഫോകയഫോല് ബശലെജ
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സെസൗകരനങളറം
സഫോപമിക്കുന്നതമിനവ്
ഫതഫോട്ടറം,
152/2

0.4170

സെഫമിയ
കതീഴെലെത്തവ്
എന്നമിവരുസട
കുടുറംബസത്ത
കുടമിസയഫോഴെമിപ്പെമിഫക
ണ്ടെതഫോയമി
കഫോണുന.

കുറന്തെഫോരത്തവ്, ഹരമിത
കുറന്തെഫോരത്തവ്, ഹരതീഷവ്
കുറന്തെഫോരത്തവ്, ശതീഷ
കുറന്തെഫോരത്തവ് സെമി.എറം
റസെമിയ
രമന പമി.സെമി മുതല് ഫപര്
സെമി.എറം നൂര്ജഹഫോന്
ബതവളപ്പെമില് മഫനഫോജവ്,
മഹമിജ,
പറമ്പത്തവ് ഷജമില്

152/3

പറമ്പത്തവ് രഫോഫജഷവ്

0.3968

നഫോലപുരകല് അലെമി
സക.പമി സുഹറഫോബമി
വമിനതീത സുധഫോകരന്
152/4

റസെതീന എ.സക

0.2227

ആസക 1.1580 സഹക്ടര്
സെഫോമൂഹന പ്രതനഫോഘഫോത പഠന റമിഫപ്പെഫോര്ട്ടമിസന്റെ സെറംക്ഷമിപ്ത രൂപറം
ഫകരളത്തമിസന്റെ ഏറ്റെവറം പ്രധഫോനസപ്പെട്ട ഒരു ടൂറമിസവ് ഫകന്ദ്രമഫോയ മുഴെപ്പെമിലെങഫോടവ് ബഡ്രൈവവ് -ഇന്
ബതീച്ചമിനവ് സെമതീപത്തഫോയമി സക.ടമി.ഡമി.സെമിയുസട റമിഫസെഫോര്ട്ടുറം ഫറഫോഡറം ഒരുക്കുന്നതമിനഫോയമി ഇതമിനകറം സലെറം
ഏസറ്റെടുത്തമിട്ടുണ്ടെവ്. ആയതമിനവ് ഫകഫോണ്ഫറന്സെവ് ഹഫോളറം അനബന്ധ സെസൗകരനങളറം ഒരുക്കുന്നതമിനഫോണവ് പ്രസ്തുത
1.1580 സഹക്ടര് സലെറം ഏസറ്റെടുക്കുന്നതവ്. ടമി പദ്ധതമി ഫകരളത്തമിസന്റെ ടൂറമിസെത്തമിനറം, സെമ്പദവ് വനവസയറം
മുതല്ക്കൂട്ടഫോണവ്. ടമി പദ്ധതമി നടപ്പെമില് വരുന്നതവ് കഫോരണറം പരമിസമിതമികവ് ആഘഫോതറം ഒനറം തസന്ന ഉണ്ടെഫോകഫോനമിടയമില്ലെ .

(ഒപ്പെവ്)
ജമില്ലെ കലെക്ടര്, കണ്ണൂര്
കലെക്ടഫററ്റെവ്, കണ്ണൂര്
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