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2865

1942 അ്ഗഹായനം 3
3rd Agrahayana 1942

ഫഫഫോററം നമ്പര് 10
ചടറം 21(16) കഫോണുക
വകുപപ്പ് 19 പ്രകഫോരമുള്ള പ്രഖഖഫോപന ഫഫഫോററം

സസി 5- 11565/18

2020 നവറംബര് 11
പ്രഖഖഫോപനറം

തഫോഴഴെ പടസികയസില് വസിവരസിചസിട്ടുളള ഭൂമസിഴയ സറംബനസിച 2013 ഴലെ ഭൂമസി
ഏഴറ്റെടുക്കലെസില്
നഖഫോയമഫോയ
നഷ്ടപരസിഹഫോരതസിനറം
സുതഫോരഖതയറം
പുനരധസിവഫോസതസിനറം പുന സഫോപനതസിനമുളള അവകഫോശ ആകപ്പ് 2013 ഴലെ ഫകന
ആകപ്പ് 30 വകുപപ്പ് 11(1) പ്രകഫോരമുളള പ്രഫോഥമസിക വസിജഫോപനറം 04.12.2019 തതീയതസിയസില്
2974 നമ്പര് അസഫോധഫോരണ ഗസറ്റെസിലറം, 13.12.2019 തതീയതസിയസിഴലെ ഫദേശഫോഭസിമഫോനസി,
14.12.2019 തതീയതസിയസിഴലെ മഫോധഖമറം എനതീ ദേസിനപത്രങ്ങളസിലറം, ബനഴപട
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കഫോരഖഫോലെയങ്ങളസിലറം, ജസിലഫോ കളകറുഴടെ
പ്രസസിദ്ധഴപടുതസിയസിട്ടുളളതസിനഫോലറം;

ഔഫദേഖഫോഗസിക

ഴവബപ്പ്

സസറ്റെസിലറം

2013 ഴലെ ഭൂമസി ഏഴറ്റെടുക്കലെസില് നഖഫോയമഫോയ നഷ്ടപരസിഹഫോരതസിനറം സുതഫോരഖതയറം
പുനരധസിവഫോസതസിനറം പുന:സഫോപനതസിനമുളള അവകഫോശ ആകപ്പ് 2013 ഴലെ വകുപപ്പ്
15 ഉപവകുപപ്പ് (1) പ്രകഫോരറം തഫോഴഴെ പടസികയസില് വസിവരസിചസിട്ടുളള ഭൂമസി ഒരു ഴപഫോത
കഫോരഖതസിനഫോയസി പരസിഗണസിചപ്പ്
ഴപഫോനറംവസിലെയപ്പ് എടുഫക്കണ്ടതഫോഴണനപ്പ്
ഫബഫോധഖഴപടസിരസിക്കുനതസിനഫോലറം;
ഇഫപഫോള് അതസിനഫോല് പ്രസ്തുത നസിയമതസിഴന്റെ വകുപപ്പ് 19 പ്രകഫോരറം തഫോഴഴെ
പടസികയസില് വസിവരസിചസിട്ടുളളതറം, ഏകഫദേശറം 0.2215 ഴഹകര് (22.15 ആര്) അഴലങസില്
അതസില് അലറം കൂടുതഫലെഫോ കുറഫവഫോ വസിസതീര്ണറം വരുന സലെറം ഒരു ഴപഫോത
ആവശഖതസിനപ്പ് ആതഫോയതപ്പ് മൂലെമ്പസിളളസി - പസിഴെലെ കണകസിവസിറ്റെസി പഫോലെറം നസിര്മഫോണതസിനപ്പ്
ആവശഖമുഴണ്ടനപ്പ് ഇതസിനഫോല് പ്രഖഖഫോപസിക്കുകയറം ഭൂമസി ഴപഫോനറംവസിലെഴയടുക്കുനതസിനപ്പ്
ഴസ്പെഷഖല് തഹസസില്ദേഫോര് (എല്.എ) എന.എചപ്പ് നമ്പര്.3, സവറ്റെസിലെ എനയഫോഫളഫോടെപ്പ്
നസിര്ഫദ്ദേശസിക്കുകയറം ഴചയ്യുന;
സലെതസിഴന്റെ ഒരു രൂപഫരഖ ഴസ്പെഷഖല് തഹസസില്ദേഫോര് (എല്.എ), എന.എചപ്പ്
നമ്പര്.3 സവറ്റെസിലെ കഫോരഖഫോലെയതസില് സൂകസിചസിട്ടുളളതറം, ഓഫതീസപ്പ് സമയതപ്പ് എഫപഫോള്
ഫവണഴമങസിലറം അതപ്പ് പരസിഫശഫോധസിക്കഫോവുനതമഫോണപ്പ് .
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പടസിക I
ഴപഫോനറംവസിലെഴയടുക്കുന സലെതസിഴന്റെ വസിശദേവസിവരങ്ങള്

ജസില
: എറണഫോകുളറം
വസിഫലജപ്പ് : കടെമക്കുടെസി
തഫോലൂക്കപ്പ് : കണയന്നൂര്
ഫബഫോക്കപ്പ് : 1
(ഏകഫദേശ വസിസതീര്ണമഫോണപ്പ് ഫചര്തസിരസിക്കുനതപ്പ് )
ക്രമ
നറം

റതീസര്ഴവ
നമ്പര്

നസിലെവസിഴലെ
സസിതസി

വസിസതീര്ണറം
(ഴഹകര്)

1.

282/2-4

നസിലെറം

0.1624

2.

283/3-11

നസിലെറം

0.0185

3.

283/4-12

നസിലെറം

0.0044

4.

283/6

നസിലെറം

0.0185

5.

284/1-21

നസിലെറം

0.0099

6.

284/6-24

നസിലെറം

0.0078

ആഴക

0.2215
പടസിക II

പുനരധസിവഫോസതസിനളള ഭൂമസിയഴടെ വസിവരങ്ങള്
(ബഫോധകമല)
പടസിക III

പുനരധസിവഫോസതസിനറം പുനസഫോപനതസിനമുളള പദ്ധതസിയഴടെ വസിവരങ്ങള്
(ബഫോധകമല)

( ഒപപ)
ജസിലഫോ കളകര് , എറണഫോകുളറം
____________________________________________________________________________________________________________________________
PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2020
This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

