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ഫഫഫോററം നമ്പര് 10
(ചടറം 21 (16) കഫോണുക)
വകുപപ്പ് 19 പ്രകഫോരമുളള പ്രഖഖഫോപന ഫഫഫോററം
സസി 5-49508/16

2019 നവറംബര്, 23
പ്രഖഖഖ്യാപനന

തഫോഴഴെ പടസികയസില് വസിവരസിചസിട്ടുളള ഭൂമസിഴയ സറംബനസിചപ്പ് 2013 ഴലെ ഭൂമസി ഏഴറ്റെടുക്കലെസില് നഖഫോയമഫോയ
നഷ്ടപരസിഹഫോരതസിനറം സുതഫോരഖതയറം പുനരധസിവഫോസതസിനറം പുന:സഫോപനതസിനമുളള അവകഫോശ ആകപ്പ്, 2013
(2013 ഴലെ ഫകന്ദ്ര ആകപ്പ് നമ്പര് 30) വകുപപ്പ് 4 ഉപവകുപപ്പ് (1) പ്രകഫോരമുളള വസിജഫോപനറം 10.12.2018 ഴലെ
വഫോലെഖറം 7, നമ്പർ 3100 അസഫോധഫോരണ ഗസററ്റിലലന, 07.12.2018 ഴലെ മഫോധഖമറം ദസിനപത്രതസിലറം 06.12.2018 ഴലെ
ഫദശഫോഭസിമഫോനസി ദസിനപത്രതസിലറം പദ്ധതസി പ്രഫദശതറം പ്രസസിദ്ധദ്ധീകരസിചസിട്ടുളളതസിനഫോലറം ;
2013 ഴലെ ഭൂമസി ഏഴറ്റെടുക്കലെസില് നഖഫോയമഫോയ നഷ്ടപരസിഹഫോരതസിനറം സുതഫോരഖതയറം
പുന:രധസിവഫോസതസിനമുളള അവകഫോശ ആകപ്പ്, 2013 (2013 ഴലെ ഫകന്ദ്ര ആകപ്പ് നമ്പര് 30) വകുപപ്പ് 4 ഉപവകുപപ്പ്
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(1) പ്രകഫോരറം തഫോഴഴെ പടസികയസില് വസിവരസിചസിട്ടുളള ഭൂമസി ഒരു ഴപഫോതുകഫോരഖതസിനഫോയസി പരസിഗണസിചപ്പ് ഴപഫോനറംവസിലെയപ്പ്
എടുഫക്കണ്ടതഫോഴണനപ്പ്
സലെഴമടുപപ്പ്
ഓഫദ്ധീസര്
തയഫോറഫോക്കസിയ
റസിഫപഫോര്ടപ്പ്
പ്രകഫോരറം
ഫബഫോധഖഴപടസിരസിക്കുനതസിനഫോലറം ;
ഇഫപഫോള് അതസിനഫോല് തഫോഴഴെ പടസികയസില് വസിവരസിചസിട്ടുളളതുറം ഏകഫദശറം 0.0162 ഴഹകര് അഴല്ലെങസില്
അതസില് അലറം കൂടുതഫലെഫോ കുറഫവഫോ വസിസസിതദ്ധീര്ണറം വരുന സലെറം ഒരു ഴപഫോതുആവശഖതസിനപ്പ് അതഫോയതപ്പ്
ഴപരുമ്പഫോവൂര് നഗരസഭഫോ ഹഫോളസിഫലെയളള ഫറഫോഡപ്പ് നസിര്മഫോണതസിനപ്പ് ആവശഖമുഴണ്ടനപ്പ് പ്രസ്തുത നസിയമതസിഴന
വകുപപ്പ് 19 പ്രകഫോരറം ഇതസിനഫോല് പ്രഖഖഫോപസിക്കുകയറം ഭൂമസി ഴപഫോനറംവസിലെയപ്പ് ഏഴറ്റെടുക്കുനതസിനപ്പ് ഴസ്പെഷഖല്
തഹസസില്ദഫോര് (എല്.എ) ജനറല്, എറണഫോകുളറം എനസിവഫരഫോടപ്പ് നസിര്ഫദ്ദേശസിക്കുകയറം ഴചയ്യുന ;
സലെതസിഴന ഒരു രൂപഫരഖ ഴസ്പെഷഖല് തഹസസില്ദഫോര് (എല്.എ) ജനറല്, എറണഫോകുളറം,
കഫോക്കനഫോടപ്പ് കഫോരഖഫോലെയതസില് സൂകസിചസിട്ടുളളതുറം ഓഫദ്ധീസപ്പ് സമയതപ്പ് എഫപഫോള് ഫവണഴമങസിലറം ആയതപ്പ്
പരസിഫശഫോധസിക്കഫോവലന്നതുമഖ്യാണണ .
പടസി ക -1
ഴപഫോനറംവസി ലെയപ്പ് എടുക്കുന വസ്തുവസി ഴ ന വസി ശ ദ വസി വ രങ്ങള്
ജസില്ലെ : എറണഫോകുളറം
വസിഫല്ലെജപ്പ് : ഴപരുമ്പഫോവൂര്
ക്രമ നറം

തഫോലൂക്കപ്പ് : കുനതനഫോടപ്പ്
ഫബഫോക്കപ്പ് : 69
(ഏകഫദശ വസിസദ്ധീര്ണമഫോണപ്പ് ഫചര്തസിരസിക്കുനതപ്പ്)
റദ്ധീസര്ഴവ്വെ
വസിവരണറം
നമ്പര്

1

87

പുരയസിടറം

ആഴക

വസിസദ്ധീര്ണറം
(ഴഹകര്)
0.0162
0.0162

പടസി ക II
പുനരധസി വ ഫോസതസി നളള ഭൂമസി യ ഴട വസി സ ദ്ധീ ര് ണറം സറംബനസി ച വസി ശ ദഫോറംങ്ങള്
-------------------ബഫോധകമല്ലെ-------------------പടസി ക III
പുനരധസി വ ഫോസ പുന:സഫോപന പഫോഫക്കജസി ഴ ന ഉളളടക്കറം
-------------------ബഫോധകമല്ലെ-------------------(ഒപപ്പ് )
ജസി ല്ലെ ഫോകളകര്, എറണഫോകുളറം
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