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ഫഫഫോററം നമ്പര് 10
(ചടറം 21(16) കഫോണുക)
പപഫോനറംവവില നവിയമറം പസെക്ഷന് 19 പ്രകഫോരമുള്ള പ്രഖഖഫോപനറം
സെവി3-60876/2013

2020 ഡവിസെറംബ ർ, 02
പ്രഖഖഫോപനറം

തഫോപഴെ പടവികയവില് വവിവരവിചവിട്ടുള്ള ഭൂമവിപയ സെറംബനവിചച്ച് 2013 പല ഭൂമവി
ഏപറ്റെടുക്കലവില്

നഖഫോയമഫോയ

നഷ്ടപരവിഹഫോരതവിനറം

സുതഫോരഖതയറം

പുനരധവിവഫോസെതവിനറം പുനസഫോപനതവിനമുള്ള അവകഫോശ ആകച്ച് 2013 പല ഫകന
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ആകച്ച് നമ്പര് 30 വകുപച്ച് 11 ഉപവകുപച്ച് 1 പ്രകഫോരമുള്ള വവിജഫോപനറം 30.12.19 പല
വഫോലഖറം 8, നമ്പര് 3240 അസെഫോധഫോരണ

ഗസെറ്റെവിലറം 20.12.19 പല ഫദേശഫോഭവിമഫോനവി

ദേവിനപത്രതവിലറം 20.12.19-പല ഫകരളപകകൌമുദേവി ദേവിനപത്രതവിലറം പദ്ധതവി പ്രഫദേശങ്ങളവിലറം
ജവിലഫോകളകറുപടെ ഔഫദേഖഫോഗവിക പവബബ്സൈറ്റെവിലറം പ്രസെവിദ്ധപപടുതവിയവിട്ടുള്ളതവിനഫോലറം;
2013 പല ഭൂമവി ഏപറ്റെടുക്കലവില് നഖഫോയമഫോയ നഷ്ടപരവിഹഫോരതവിനറം സുതഫോരഖതയറം
പുനരധവിവഫോസെതവിനമുള്ള അവകഫോശ ആകച്ച് 2013 പല ഫകന ആകച്ച് 30 വകുപച്ച് 15
ഉപവകുപച്ച് 1 പ്രകഫോരറം തഫോപഴെ പടവികയവില് വവിവരവിചവിട്ടുള്ള

ഭൂമവി ഒരു പപഫോത

കഫോരഖതവിനഫോയവി പരവിഗണവിചച്ച് പപഫോനറംവവിലയച്ച് എടുഫക്കണ്ടതഫോപണനച്ച് സലപമടുപച്ച്
ഓഫഫീസെര് തയഫോറഫോക്കവിയ റവിഫപഫോര്ടച്ച് പ്രകഫോരറം ഫബഫോധഖപപടവിരവിക്കുനതവിനഫോലറം;
ഇഫപഫോള്
പടവികയവില്

അതവിനഫോല് പ്രസ്തുത നവിയമതവിപന്റെ വകുപച്ച് 19 പ്രകഫോരറം തഫോപഴെ

വവിവരവിചവിട്ടുള്ളതറം ഏകഫദേശറം 0.0027 പഹകര്

അപലങവില് അതവില്

അലറം കൂടുതഫലഫോ കുറഫവഫോ വവിസഫീര്ണറം വരുന സലറം ഒരു പപഫോതആവശഖതവിനച്ച്
അതഫോയതച്ച്

കുമ്പളങ്ങവി-എഴുപുന പഫോലറം അഫപ്രഫോചച്ച് ഫറഫോഡച്ച്

ആവശഖമുപണ്ടനച്ച്

ഇതവിനഫോല്

പ്രഖഖഫോപവിക്കുകയറം

ഭൂമവി

നവിര്മഫോണതവിനച്ച്
പപഫോനറംവവിലയച്ച്

ഏപറ്റെടുക്കുനതവിനച്ച് പസ്പെഷഖല് തഹസെവില്ദേഫോര് (എല്.എ) എന്.എചച്ച് നറം.1, കഫോക്കനഫോടെച്ച്
എനവിവഫരഫോടെച്ച് നവിര്ഫദ്ദേശവിക്കുകയറം പചയ്യുന.
സലതവിപന്റെ ഒരു രൂപഫരഖ പസ്പെഷഖല് തഹസെവില്ദേഫോര് (എല്.എ) എന്.എചച്ച്
നറം.1, കഫോക്കനഫോടെച്ച് കഫോരഖഫോലയതവില് സൂക്ഷവിചവിട്ടുള്ളതറം ഓഫഫീസെച്ച് സെമയതച്ച് എഫപഫോള്
ഫവണപമങവിലറം അതച്ച് പരവിഫശഫോധവിക്കഫോവുനതഫോണച്ച്.
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പടവിക -1
പപഫോനറംവവിലയച്ച് എടുക്കുന വസ്തുവവിപന്റെ വവിശദേ വവിവരങ്ങള്
(ഏകഫദേശ വവിസഫീര്ണമഫോണച്ച് ഫചര്തവിരവിക്കുനതച്ച്)
ജവില- എറണഫോകുളറം

വവിഫലജച്ച് – കുമ്പളങ്ങവി
ക്രമ നറം. സെര്ഫവ്വേ നമ്പര്
വവിവരണറം
1
2

475/1/9
പുരയവിടെറം
475/2/11
പുരയവിടെറം
ആപക വവിസഫീര്ണറം

തഫോലൂക്കച്ച് - പകഫോചവി
വവിസഫീര്ണറം
(പഹകര്)
0.0012
0.0015
0.0027

പടവിക II
പുനരധവിവഫോസെതവിനള്ള ഭൂമവിയപടെ വവിവവിരങ്ങള്
(ബഫോധകമല)
പടവിക III
പുനരധവിവഫോസെതവിനറം പുന:സഫോപനതവിനമുള്ള പദ്ധതവിയപടെ വവിവരങ്ങള്
(ബഫോധകമല)

( ഒപപ)
ജവിലഫോ കളകര് , എറണഫോകുളറം
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