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നമർ
No.

1196 തുലാം 17
17th Thulam 1196

Thiruvananthapuram,
Monday

2583

1942 കാർതികം 11
11th Karthika 1942

ഫഫഫോററം നമ്പര് 10
ചടറം 21(16) കഫോണുക
വകുപപ്പ് 19 പ്രകഫോരമുള്ള പ്രഖഖഫോപന ഫഫഫോററം
DCEKM/12787/2017-C1

2020

ഒകകകബർ ,

28

പ്രഖഖഫോപനറം
തഫോഴഴെ പടട്ടികയട്ടിൽ വട്ടിവരട്ടിചട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമട്ടിഴയ സറംബനട്ടിചപ്പ് 2013 ഴലെ ഭൂമട്ടി ഏഴറ്റെടുക്കലെട്ടിനപ്പ്
നഖഫോയമഫോയ നഷ്ടപരട്ടിഹഫോരതട്ടിനറം സുതഫോരഖതകറം പുനരധട്ടിവഫോസതട്ടിനമുള്ള അവകഫോശ
ആകപ്പ് (2013 ഴലെ ഫകന്ദ്ര ആകപ്പ് നറം 30) വകുപപ്പ് 11 ഉപവകുപ്പു 1 പ്രകഫോരമുള്ള വട്ടിജഫോപനറം
11-12-2019
ഴലെ
ഫകരള
അസഫോധഫോരണ
ഗസറ്റെപ്പ്
നറം
3057
പ്രകഫോരറം
പ്രസട്ടിദദ്ധീകരട്ടിചട്ടിട്ടുള്ളതട്ടിനഫോലറം;
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2013 ഴലെ ഭൂമട്ടി ഏഴറ്റെടുക്കലെട്ടിനപ്പ് നഖഫോയമഫോയ നഷ്ടപരട്ടിഹഫോരതട്ടിനറം സുതഫോരഖതകറം
പുനരധട്ടിവഫോസതട്ടിനറം പുനനഃസഫോപനതട്ടിനമുള്ള അവകഫോശ ആകപ്പ് 2013(2013 ഴലെഫകന്ദ്ര
ആകപ്പ് നറം 30) ഴലെ വകുപപ്പ് 15 ഉപവകുപപ്പ് 1 പ്രകഫോരറം തഫോഴഴെ പടട്ടികയട്ടിൽ വട്ടിവരട്ടിചട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമട്ടി
ഒരു ഴപഫോതുകഫോരഖതട്ടിനഫോയട്ടി പരട്ടിഗണട്ടിച്ചു ഴപഫോനറംവട്ടിലെഴക്കടുഫക്കണ്ടതഫോഴണന (സലെഴമടുപപ്പ്
ഓഫട്ടിസർ തയഫോറഫോക്കട്ടിയ റട്ടിഫപഫോർടപ്പ് പ്രകഫോരറം) ഫബഫോധഖഴപടട്ടിരട്ടികന്നതട്ടിനഫോലറം;
ഇഫപഫോൾ അതട്ടിനഫോൽ തഫോഴഴെ പടട്ടികയട്ടിൽ വട്ടിവരട്ടിചട്ടിട്ടുള്ള ഏകഫദേശറം 0.0121 ഴഹകർ
അഴല്ലെങട്ടിൽ അതട്ടിൽ അലറം കൂടുതഫലെഫോ കുറഫവഫോ വട്ടിസദ്ധീർണറം വരുന്ന സലെറം ഒരു ഴപഫോതു
ആവശഖതട്ടിനപ്പ് അതഫോയതപ്പ് എറണഫോകുളറം ജട്ടില്ലെയട്ടിൽ ,ഴകഫോചട്ടി തഫോലൂക്കട്ടിൽ , പള്ളട്ടിപ്പുററം
വട്ടിഫല്ലെജട്ടിൽ മട്ടിശ്രഫഭഫോജൻ സഫോരക നട്ടിർമഫോണതട്ടിനപ്പ് ആവശഖമുഴണ്ടന്നപ്പ് പ്രസ്തുത
നട്ടിയമതട്ടിഴന്റെ
വകുപപ്പ്
19
പ്രകഫോരറം
ഇതട്ടിനഫോൽ
പ്രഖഖഫോപട്ടികകയറം
ഭൂമട്ടി
ഴപഫോനറംവട്ടിലെഴക്കടുകന്നതട്ടിന ഴസ്പെഷഖൽ തഹസട്ടിൽദേഫോർ(എൽ.എ) ,എൻ .എചപ്പ്2 ആലവ
എന്നട്ടിവഫരഫോടപ്പ് നട്ടിർഫദേശട്ടികകയറം ഴചയ്യുന.
സലെതട്ടിഴന്റെ ഒരു രൂപഫരഖ ഴസ്പെഷഖൽ തഹസട്ടിൽദേഫോർ(എൽ.എ) , എൻ .എചപ്പ് 2 ആലവ
കഫോരഖഫോലെയതട്ടിൽ സൂകട്ടിചട്ടിട്ടുള്ളതുറം ഓഫദ്ധീസപ്പ് സമയതപ്പ് എഫപഫോൾ ഫവണഴമങട്ടിലറം
പരട്ടിഫശഫോധട്ടിക്കഫോവുന്നതുമഫോണപ്പ്.
പടട്ടിക

ജട്ടില്ലെ – എറണകകകുളള
തകലലൂകക്ക് - കകകചട്ടി

വട്ടിഫല്ലെജപ്പ് - പളട്ടിപകുറള
ഫബഫോക്കപ്പ് - 2

(ഏകഫദേശ വട്ടിസദ്ധീര്ണമഫോണപ്പ് കണക്കഫോക്കട്ടിയട്ടിരട്ടികന്നതപ്പ്)
ക്രമ സര്ഴവ നമ്പര്
നറം.
1

95/15

വട്ടിവരണറം

വട്ടിസദ്ധീര്ണറം (ഴഹകറട്ടില)

പുരയട്ടിടറം

0.0121

ആഴക

0.0121

പടട്ടിക II
പകുനരധട്ടിവകസതട്ടിനകുള ഭലൂമട്ടിയകുകടെ വട്ടിവരങ്ങൾ
ബകധകമല്ലെ
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പടട്ടിക III
പകുനരധട്ടിവകസ പകുനനഃസകപന പകകകജട്ടികന്റെ ഉളടെകള
പദ്ധതട്ടി മലൂലള കകുടെകുളബങ്ങകള ഒഴട്ടിപട്ടികകണ്ടതട്ടില്ലെഫോതതട്ടിനകൽ പകുനരധട്ടിവകസതട്ടിനകുള
പകുനനഃസകപനതട്ടിനകുമകുള സക്ക്കകള ആവട്ടിഷ്കരട്ടിചട്ടിടട്ടില്ലെ.

( ഒപക്ക്)
ജട്ടി ല്ലെ ഫോ കളകര് , എറണഫോകുളറം
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