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ഫകരള സര്കഫോര് 4.12.15 തതീയ്യതവിയവിലലെ ജവി.ഒ (പവി) നമ്പര് 649/2015/ആര് ഡവി നമ്പരര് വവിജഫോപനപ്രകഫോരറം ലസ്പെഷല
തഹസവിലദഫോര് എല. എ ജനറല തലെഫശ്ശേരവിലയ ഭൂമവി ഏലറ്റെടുകലെവില നനഫോയമഫോയ നഷ്ട പരവിഹഫോരതവിനറം സുതഫോരനതയറം
പുനരധവിവഫോസതവിനറം പുനസഫോപനതവിനമുള്ള അവകഫോശ നവിയമറം 2013 വനവസകള്കനസരവിചര് ഭൂമവി ലപഫോനറംവവിലെ
നടപടവിപ്രകഫോരറം ഏലറ്റെടുക്കുന്നതവിനഫോയവി കളക്ടറുലട ചുമതലെ വഹവിക്കുന്നതവിനര് നവിഫയഫോഗവികലപ്പെട്ടതവിനഫോലറം;
ആയതവിന്പ്രകഫോരറം ലഡപപ്യൂട്ടവി കളക്ടര്(എല എ) കളക്ടഫററ്റെര്, കണ്ണൂര് പുനരധവിവഫോസതവിനറം പുനസഫോപനതവിനമുള്ള
കഫോരന നവിര്വഫോഹകനഫോയവി നവിഫയഫോഗവികലപ്പെട്ടതവിനഫോലറം;
തഫോലഴെ പട്ടവികയവില ലകഫോടുതവിരവിക്കുന്ന ഭൂമവി ഒരു ലപഫോതു ആവശനതവിനര് അതഫോയതര് ധര്മ്മടറം ഫമലൂര് കടവര് പഫോലെതവിലന
അനബന്ധഫറഫോഡര്
നവിര്മ്മഫോണതവിനര്
അഡതീഷണല
ലെഫോനര്
ഏലറ്റെടുക്കുന്നതവിനര്
ആവശനമുലണ്ടെഫന്നഫോ
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ആവശനമുണ്ടെഫോകഫോനവിടയുലണ്ടെഫന്നഫോ ഫകരള സര്കഫോരവിനര് ഫബഫോധനലപ്പെടുന്നതര് ലകഫോണറം ;
ആയതുലകഫോണ്ടെര് , ഇഫപ്പെഫോള് ഇതര് സസറംബന്ധവിചര് ബന്ധലപ്പെട്ടവരുലട അറവിവവിഫലെകഫോയവി ഭൂമവി ഏലറ്റെടുകലെവില
നനഫോയമഫോയ നഷ്ട പരവിഹഫോരതവിനറം സുതഫോരനതയറം പുനരധവിവഫോസതവിനറം പുനസഫോപനതവിനമുള്ള അവകഫോശ നവിയമറം 2013
വകുപ്പെര് 11 ഉപവകുപ്പെര് (1) പ്രകഫോരമുള്ള ഒരു അറവിയവിപ്പെര് ഇഫതഫോലടഫോപ്പെറം പുറലപ്പെടുവവിക്കുന.
ഫമല പ്രസഫോവവിച പ്രകഫോരറം പട്ടവികയവില ലകഫോടുതവിരവിക്കുന്ന ഭൂമവിയവില തഫോലപ്പെരനമുള്ള ഏലതഫോരഫോളറം ഈ വവിജഫോപനറം
പുറലപ്പെടുവവിച തതീയ്യതവി മുതല പതവിനഞര് ദവിവസതവിനള്ളഫലെഫോ അലല്ലെങവില ഇതര് സറംബന്ധവിച ലപഫോതു അറവിയവിപ്പെര് നലകവിയ
ഫശഷറം പതവിനഞ്ചു ദവിവസതവിനള്ളവിഫലെഫോ ഏതഫോഫണഫോ അവസഫോനറം സറംഭവവിക്കുന്നതര് അപ്രകഫോരമുള്ള സമയപരവിധവിക്കുള്ളവില
ലപഫോനറം വവിലെയ്ലകടുക്കുന്ന ഭൂമവിയവിഫന്മേല ഭൂഫരഖയുലട നഫോളതതീകരണറം സറംബന്ധവിഫചഫോ പ്രമഫോണറം സറംബന്ധവിഫചഫോ തങ്ങള്ക്കുള്ള
ആഫക്ഷേപറം എലന്തെങവിലമുലണ്ടെങവിലെര് ഫരഖഫോ മൂലെമുള്ള പ്രസഫോവന സഹവിതറം ലസ്പെഷല തഹസവിലദഫോര് എല. എ (ജനറല)
തലെഫശ്ശേരവി മുമ്പഫോലക സമര്പ്പെവിഫകണ്ടെതഫോണര്. നവിശവിത കഫോലെപരവിധവിക്കു ഫശഷറം സമര്പ്പെവിക്കുന്ന പ്രസഫോവനകളറം / ആഫക്ഷേപങ്ങളറം
ആഫക്ഷേപകനര് ഭൂമവിയവിഫന്മേലള്ള തഫോലപ്പെരനലമന്തെഫോലണന്നര് ആഫക്ഷേപതവില വനക്തമഫോയവി വവിശദതീകരവികലപ്പെടഫോത
സഫോഹചരനതവിലറം അതരതവിലള്ള പ്രസഫോവനകളറം / ആഫക്ഷേപങ്ങളറം ലമഫോതതവില നവിരസവികലപ്പെടുന്നതഫോയവിരവിക്കുറം.
സഫോമൂഹനപ്രതനഫോഘഫോത പഠന റവിഫപ്പെഫോര്ട്ടര് ഔഫദനഫോഗവിക ലവബ്സസറ്റെഫോയ www.kannur.nic.in ല ലെഭനമഫോണര്. ആയതവിലന
സറംക്ഷേവിപ്ത രൂപറം ഇഫതഫോലടഫോപ്പെറം ഫചര്തവിട്ടുണ്ടെര്.

പട്ടവിക
(ഏകഫദശ വവിസതീര്ണ്ണമഫോണര് നലകവിയവിരവിക്കുന്നതര് )
ജവില്ലെ – കണ്ണൂര്
തഫോലൂകര് - തലെഫശ്ശേരവി
ക്രമ
നമ്പര്
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വവിഫല്ലെജര് - ധര്മ്മടറം
ഫദശറം - ഫമലൂര്

സര്ലവ
നമ്പര്

വവിവരണറം വവിസതീര്ണ്ണറം
(ലഹ.ആര്.ച
മതീ)

റവി സ 12

നഞ

ഏതര് ലപഫോതു
എന്നര്

ആവശനതവിനര് ബഫോധവികലപട്ട
സകവശകഫോരു
കുടുറംബങ്ങലള
ലട /തലപ്പെര
കുടവിലയഫോഴെവിപ്പെവിഫക കക്ഷേവികളലട
ണ്ടെ കഫോരണറം
വവിവരങ്ങള്

0.0482 ലഹക്ടര് ധര്മ്മടറം
ഫമലൂര്
കടവര് കുടുറംബങ്ങലള
രഫോധ
പഫോലെതവിലന അനബന്ധഫറഫോഡര് കുടവിലയഫോഴെവിപ്പെവിക ഫപര്
നവിര്മ്മഫോണതവിനര് അഡതീഷണല ലപടുന്നവില്ലെ
ലെഫോനര് ഏലറ്റെടുക്കുന്നതവിനര്

മുതല

സഫോമൂഹനപ്രതനഫോഘഫോത പഠന റവിഫപ്പെഫോര്ട്ടവിലന സറംക്ഷേവിപ്ത രൂപറം
കണ്ണൂര് ജവില്ലെയവിലലെ തലെഫശ്ശേരവി തഫോലൂകവില ധര്മ്മടറം വവിഫല്ലെജവില ഫമലൂര് ഫദശതര് റവി സ നമ്പര് 12 ല ലപട്ട 0.0482 ലഹക്ടര് ഭൂമവി
നവിലെവവില പണവിനടന ലകഫോണ്ടെവിരവിക്കുന്ന ഫമലൂര്കടവര് പഫോലെതവിലന അനബന്ധ ഫറഫോഡവിനഫോയര് ആണര് ഏലറ്റെടുക്കുന്നതര് .
നവിര്ദവിഷ്ടപദ്ധതവികര് ഫവണ്ടെവി ഭൂമവി ഏലറ്റെടുക്കുഫമ്പഫോള് ആലരയുറം കുടവിലയഫോഴെവിപ്പെവിക്കുന്നവില്ലെ . ആയതവിനഫോല പുനരധവിവഫോസതവിലന
ആവശനകതയവില്ലെ. ഈ ഭൂമവി ഏലറ്റെടുകല ജനങ്ങളലട വരുമഫോനമഫോര്ഗഫതഫയഫോ കൃഷവിഫയഫയഫോ ബഫോധവിക്കുന്നവില്ലെ .ഫമലൂര് കടവര്
പഫോലെവറം അനബന്ധഫറഫോഡറം യഫോഥഫോര്തനമഫോയഫോല ആയതവിലന ഗുണറം ലെഭവിക്കുന്നതര് ലപഫോതുജനങ്ങള്കഫോണര് . ഇതവിലന
ഭഫോഗമഫോയവി ഉണ്ടെഫോകുന്ന മവികച ഗതഫോഗത സസൗകരനങ്ങള് ഈ ഫമഖലെകര് പലെരതീതവിയവിലള്ള വവികസനങ്ങള് ഉണ്ടെഫോകഫോന്
കഫോരണമഫോകുറം. പദ്ധതവിയുലട ഗുണവശങ്ങള് പരവിഗണവിക്കുഫമ്പഫോള് ഇതുമഫോയവി ബന്ധലപ്പെട്ടര് ഉണ്ടെഫോകുന്ന സഫോമൂഹനപ്രതനഫോഘഫോതങ്ങള്
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കുറവഫോണര്. ആയതവിനഫോല നവിര്ദവിഷ്ട പദ്ധതവിക്കുഫവണ്ടെവിയുള്ള ഭൂമവി ഏലറ്റെടുകല നടപടവികള് സസതീകരവികഫോവന്നതഫോണര് .
(ഒപ്പെര്)
ജവില്ലെഫോ കലെക്ടര്
കണ്ണൂര്
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