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2935

1941 അ്ഗഹായനം 9
9th Agrahayana 1941

ഫഫാററം നമ്പർ 10
(ചടറം 21(16) കഫാണുക)
വകുപപ്പ് 19 പ്രകഫാരമമ ള്ള പ്രഖഖഫാപന ഫഫഫാററം
സസി 2 – 18079/17

2019 നവറംബർ, 26
പ്രഖഖഫാപനറം

തഫാഴഴെ പടസികയസിൽ വസിവരസിചസിടമള്ള ഭൂമസിഴയ സറംബനസിചപ്പ് ഭൂമസി ഏഴറ്റെടമ ക്കലസിൽ നഖഫായമഫായ
നഷപ്പ് ടപരസിഹഫാരതസിനറം പമനസസപനതസിനമമള്ള അവകഫാശ ആകപ്പ് ടപ്പ് , 2013 (30/2013 നമ്പർ ഫകന
ആകപ്പ് ടപ്പ് ) വകുപപ്പ് 11(1) പ്രകഫാരമമള്ള വസിജഫാപനറം 04.02.19 തതീയതസിയസിഴല ഫകരള അസഫാധഫാരണ
ഗസറ്റെപ്പ് നമ്പർ 275 ൽ പ്രസസിദ്ധഴപടമ തസിയസിടമള്ളതസിനഫാലമറം ;
ഭൂമസി

ഏഴറ്റെടമ ക്കലസിൽ

നഖഫായമഫായ

നഷപ്പ് ടപരസിഹഫാരതസിനറം

പമനരധസിവഫാസതസിനറം പമനസസപനതസിനമമള്ള അവകഫാശ ആകപ്പ് ടപ്പ്
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സമ തഫാരഖതയപ്പ് കറം

2013 (30/2013 നമ്പർ ഫകന

2

ആകപ്പ് ടപ്പ് ) ഴല വകുപപ്പ് 15 ഉപവകുപപ്പ് (1) പ്രകഫാരറം

സലഴമടമ പപ്പ്

ഓഫതീസർ സമർപസിച റസിഫപഫാർടപ്പ്

പരസിഗണസിചപ്പ് തഫാഴഴെ പടസികയസിൽ വസിവരസിചസിടമള്ള ഭൂമസി ഒരു ഴപഫാതു ആവശഖതസിനഫായസി ഴപഫാനറംവസിലക്കപ്പ്
എടമ ഫക്കണ്ടതഫാഴണനപ്പ് സമമചസിത സർക്കഫാരഫായ ജസിലസകളകപ്പ് ടർക്കപ്പ് ഫബഫാധഖഴപടസിരസികനതസിനഫാലമറം ;
ഇഫപഫാള് അതസിനഫാൽ തഫാഴഴെഴകഫാടമ തസിരസികന പടസികയസിൽ വസിവരസിചസിടമള്ളതുറം, ഏകഫദേശറം
ല റം കൂടമ തഫലഫാ കുറഫവഫാ വസിസപ്പ് തതീർണ
0.0476 ഴഹകപ്പ് ടർ അലലങസിൽ അതസിൽ അല
ണ റം വരുന സലറം ഒരു
അതഫായതപ്പ് എറണഫാകുളറം ജസിലയസിൽ ആലമവ തഫാലലക്കപ്പ് , മറ്റെലർ വസിലലജസിൽ
അങമഫാലസി - ശബരസി ഴറയസിൽഴവ പദ്ധതസിയസിൽ മറ്റെലർ-ഴചങ്ങൽ ഴറയസിൽഫവ അണ്ടർ പഫാലസജസിന
ഴപഫാതു ആവശഖതസിനപ്പ് ,
ഫവണ്ടസി

ആവശഖമമഴണ്ടനപ്പ് പ്രസപ്പ് തുത നസിയമതസിഴന്റെ വകുപപ്പ് 19 പ്രകഫാരറം ഇതസിനഫാൽ സമമചസിത

സർക്കഫാർ ഉതരവഫാകുകയമ റം, ഭൂമസി ഴപഫാനറംവസിലയപ്പ് ക്കപ്പ്

എടമ കനതസിനപ്പ് ഴപഫാനറംവസില സപ്പ് ഴപഷഖൽ

തഹസസിൽദേഫാർ, ഴറയസിൽഴവ, ഴപരുമ്പഫാവലരസി ഫനഫാടപ്പ് നസിർഫദ്ദേശസികകയമ റം ഴചയമന;

സലതസിഴന്റെ
ഴപരുമ്പഫാവലർ,

ഒരു രൂപഫരഖ സപ്പ് ഴപഷഖൽ തഹസസിൽദേഫാർ

എറണഫാകുളറം

എന

കഫാരഖഫാലയതസിൽ

(എൽ എ) ഴറയസിൽഴവ,

സലകസിചസിടമള്ളതുറം,

കഫാരഖഫാലയതസിഴന്റെ

പ്രവർതനസമയതപ്പ് എഫപഫാള് ഫവണഴമങസിലമറം ആയതപ്പ് പരസിഫശഫാധസിക്കഫാവമനതുമഫാണപ്പ് .
പടസിക-1
ഴപഫാനറംവസിലഴക്കടമ കന ഭൂമസിയമ ഴട വസിശദേവസിവരങ്ങള്
ജസില

:എറണഫാകുളറം

തഫാലലക്കപ്പ്

:ആലമവ

വസിലലജപ്പ് : മറ്റെലർ

ലബസക്കപ്പ്

: 27

(ഏകഫദേശ വസിസപ്പ് തതീർണ
ണ മഫാണപ്പ് ഫചർതസിരസികനതപ്പ് )
ക്രമനമ്പർ

റസിസർഴവ
നമ്പർ/സബപ്പ് ഡസിവസിഷൻ
നമ്പർ

വസിവരണറം

വസിസപ്പ് തതീർണ
ണ റം
ഴഹകപ്പ് ടറസിൽ/
ഴഹകപ്പ് ടർ-ആർസപ്പ് കക .മതീ

1

412/1-19

പമരയസിടറം

0.0073

2

412/5-20

പമരയസിടറം

0.0053

3

412/6-21

പമരയസിടറം

0.0097

4

412/8-23

പമരയസിടറം

0.0016

5.

412/1-10-24

പമരയസിടറം

0.0042

6

424/7-40

പമരയസിടറം

0.0032
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3

7

424/8-42

പമരയസിടറം

0.0045

8

424/23-43

പമരയസിടറം

0.0031

9

424/24-44

പമരയസിടറം

0.0029

10

424/25-45

പമരയസിടറം

0.0027

11

424/26-46

പമരയസിടറം

0.0031

ആഴക

0.0476

പടസിക-II
പമ നരധസിവഫാസതസിനള്ള ഭൂമസിയമ ഴട വസിവരങ്ങള്
..................................................ബഫാധകമല..............................................

പടസിക-III

പുനരധധി വ സസ പുന:സസപന പസലക്കേജധി ല ന്റെ ഉള്ളടക്കേക
11.03.2019 തതീയതധിയധിലലെ എൽ ആർ സധി4-9130/2019 നക. നടപടധിക്രമക പ്രകസരക ലെസന്റെന്റ് റവനന
കമതീഷണർ അകഗതീകരധിച്ച പസലക്കേജധിലന്റെ വധിവരങള് :
ക്രമനമ്പർ

ബഫാധസിക്കഴപട
വഖകസിയമ ഴട ഫപരപ്പ്

പമനരധസിവഫാസതസിനറം

തുക

പമനസസഫാ പന തസിനമമള്ള
ആനകൂലലങ്ങള്

GO(MS)

448/17/RD തതീ: 29/12/17
പ്രകഫാരമമള്ള ഘടകങ്ങള്
ശതീ. സസി.പസി.വർഗ
ഗ തീസപ്പ് ,
ഴചഫാവരഫാൻ , ഴചങ്ങൽ

1,5,6,10

4,60,000/-

ഫറഫാഡപ്പ് , മറ്റെലർ

(ഒപന്റ്)
ജസി ലസ കളകപ്പ് ടർ , എറണഫാകുളറം
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