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No.

3121

1942 െപൗഷം 8
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ഫഫാററം നമ്പ൪ 7
(ചടറം 18(1) കഫാണുക)
വകുപപ്പ് 11 ഉപവകുപപ്പ് 1 പ്രകഫാരറം എറണഫാകുളറം ജജി ല ഫാ കളക്ട൪ പുറപപടുവജി ക്കു ന്ന
പ്രഫാരറംഭ വജിജഫാപനറം
നറം.സജി 3 -593/2019

2020 ഡജി സ റംബ ർ, 21

കകരള സ൪കഫാ൪ 09.12.15-പലെ സ൪കഫാ൪ ഉത്തരവപ്പ് (അച്ചടജി) നമ്പ൪ 649/2015 വജിജഫാപന
പ്രകഫാരറം 2013 പലെ ഭൂമജി ഏപറ്റെടുകലെജില് നനഫായമഫായ നഷ്ടപരജിഹഫാരത്തജിനറം സുതഫാരനതയറം
പുനരധജിവഫാസത്തജിനറം പുനനഃസഫാപനത്തജിനമുളള അവകഫാശ ആക്ടപ്പ് (കകന്ദ്ര ആക്ടപ്പ് 30) പ്രകഫാരമുളള
കളക്ടറുപട ചുമതലെകള് നജി൪വ്വഹജിക്കുവഫാന് എറണഫാകുളറം കഫാകനഫാടപ്പ് എന്.എച്ചപ്പ് നമ്പ൪-1 പപഫാന്നുവജിലെ
പസ്പെഷനല് തഹസജിൽദഫാപര നജിയമജിച്ചജിരജിക്കുന്നതജിനഫാലറം ;
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ഈ
പപഫാന്നുവജിലെ
നടപടജിയുപട
പുനരധജിവഫാസത്തജിനറം,
പുനനഃസഫാപനത്തജിനമുളള
അഡജിനജികസ്ട്രേറ്റെ൪ ആയജി എറണഫാകുളറം കളകക്ട്രേറ്റെജിപലെ പപഫാന്നുവജിലെ പഡപപ്യൂടജി കളക്ടപറ കകരള സ൪കഫാ൪
നജിയമജിച്ചജിരജിക്കുന്നതജിനഫാലറം ;
ഇകതഫാപടഫാപമുളള പടജികയജില് വജിവരജിച്ചജിരജിക്കുന്ന ഭൂമജി ഒരു പപഫാതു ആവശനത്തജിനപ്പ് അതഫായതപ്പ്
കുമ്പളറം - കതവര പഫാലെത്തജിപന്റെ അകപ്രഫാച്ചപ്പ് കറഫാഡപ്പ് നജി൪മഫാണത്തജിനഫായജി ആവശനമുപണ്ടെകന്നഫാ
ആവശനമുണ്ടെഫാകയകഫാപമകന്നഫാ കകരള സ൪കഫാരജിനപ്പ് കബഫാധനപപടജിരജിക്കുന്നതജിനഫാലറം ;
ഇകപഫാള് തന്മൂലെറം അതുമഫായജി ബന്ധപപട എലഫാ കപ൪ക്കുറം 2013 പലെ ഭൂമജി ഏപറ്റെടുകലെജില്
നനഫായമഫായ നഷ്ടപരജിഹഫാരത്തജിനറം സുതഫാരനതയറം പുനരധജിവഫാസത്തജിനറം പുനനഃസഫാപനത്തജിനമുളള
അവകഫാശ ആക്ടപ്പ് വകുപപ്പ് 11 ഉപവകുപപ്പ് 1 പലെ വനവസകള്കനസൃതമഫായജി ഇകഫാരനത്തജിലളള
അറജിയജിപപ്പ് ഇതജിനഫാല് നല്കുകയുറം പചയ്യുന്നു ;
പപഫാന്നുവജിലെയ്പകടുകഫാന് തതീരുമഫാനജിച്ചജിട്ടുളള സലെങ്ങളുമഫായജി ഏപതങജിലറം തരത്തജില്
ബന്ധപപടജിട്ടുളള കകജികള് അവരുപട
ഭൂകരഖകള് നഫാളതതീകരജിക്കുന്നതപ്പ് സറംബന്ധജിചറം
ആകകപമുപണ്ടെങജില് ആയതപ്പ് കമല് വജിജഫാപനറം പ്രസജിദ്ധപപടുത്തജിയ തതീയതജികയഫാ ഇതു സറംബന്ധജിച്ച
പപഫാതു കനഫാടതീസജിപന്റെ തതീയതജികയഫാ ഏതഫാകണഫാ അവസഫാനറം നടന്നതപ്പ് ആ തതീയതജി മുതല് 15
ദജിവസത്തജിനകറം കരഖഫാമൂലെമുള്ള പ്രസഫാവന പപഫാന്നുറംവജിലെ ആഫതീസറഫായ പസ്പെഷനല് തഹസജില്ദഫാ൪
(എല്എ) എന്.എച്ചപ്പ് നമ്പ൪-1, കഫാകനഫാടപ്പ്, എറണഫാകുളറം മുൻപഫാപക സമ൪പജികകണ്ടെതഫാണപ്പ്. നജിശജിത
സമയ പരജിധജിക്കുളളജില് ലെഭജികഫാത്ത ആകകപങ്ങളുറം, സലെത്തജിലളള തഫാല്പരനറം സറംശയകലെശമകനന
വജിശദതീകരജികഫാത്തതുമഫായ അകപകകളുറം നജിരുപഫാധജികറം നജിരസജികപപടുന്നതഫാണപ്പ്.
സഫാമൂഹന പ്രതനഫാഘഫാത വജിലെയജിരുത്തല് പഠന റജികപഫാ൪ടജിപന്റെ സറംകജിപ്തരൂപറം
തഫാപഴെപകഫാടുത്തജിരജിക്കുന്നു. ആയതപ്പ് എറണഫാകുളറം ജജിലഫാ കളക്ടറുപട ഔകദനഫാഗജിക പവബ്സസറ്റെഫായ
www.ernakulam.nic.in-ല് ലെഭനമഫായജിട്ടുളളതഫാണപ്പ്. ആയതജിപന്റെ പകർപ്പുകൾ എറണഫാകുളറം ജജിലഫാ കളക്ടകററ്റെപ്പ്,
പസ്പെഷനൽ തഹസജിൽദഫാർ(എൽ.എ.) എന്.എച്ചപ്പ് നമ്പ൪-1, കഫാകനഫാടപ്പ്, എറണഫാകുളറം
ലെഭനമഫാണപ്പ്.
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പടജിക
ജജില - എറണഫാകുളറം
തഫാലൂകപ്പ് - കണയനർ
വജികലജപ്പ് - കുമ്പളറം , എളറംകുളറം
(ഏകകദശവജിസതീ൪ണ്ണമഫാണപ്പ് പകഫാടുത്തജിരജിക്കുന്നതപ്പ്)
ക്രമ വജികലജപ്പ്
നമ്പ൪

സ൪പവ്വ
നമ്പ൪

ഇനറം

വജിസതീ൪ണ്ണറം
ഭൂമജി
ബഫാധജികപപടപ്പ്
പഹക്ട൪ ഏപറ്റെടുക്കുന്നതജിപന്റെ കുടുറംബങ്ങപള
ആവശനകത മഫാറ്റുന്നതജിനളള
കഫാരണറം
കുമ്പളറം -കതവര കുടുറംബങ്ങപള
പഫാലെറം അകപ്രഫാച്ചപ്പ് മഫാറ്റെജി പഫാ൪പജി
കറഫാഡപ്പ് നജിർമഫാണറം കകണ്ടെതഫായജി
വരുന്നജില

1

എളറംകുളറം

1017/1

പുരയജിടറം

0.0220

ഉടമസരുപടകപരപ്പ്

1. ഭഗതപ്പ് സജിറംഗപ്പ്,
സുകുമഫാരന്, കൃഷ്ണന്
മുതല് കപര് ,
ചുങത്തജില്,
കതവരപഫറജി
2. സുകരഷപ്പ് , ട/ഠ
കുമഫാരന്, മുകത,
കതവരപഫറജി
3. P S വജിശശറംഭരന് ട/ഠ
മുകത, കതവരപഫറജി
4. പസബഫാസനന്
കജഫാസപ്പ് .പക.എസപ്പ്. ട/ഠ
കജഫാസപ്പ്, കജിഴെകകകര,
പതഫാടുപുഴെ
5. A S രഫാജതീവന് ട/ഠ
പജി.എ.ശരവണന്,
കഫാര്ത്തജിക,
കതവരപഫറജി
6. സജിന്ധു A A ധ/ഠ A
S രഫാജതീവന് .
കഫാര്ത്തജിക,
കതവരപഫറജി
1.കഫാര്തനഫായനജി , ധ/ഠ
കൃഷ്ണന്,
മുരജികനഫാവജിളയജില്,
കതവരപഫറജി

2

1017/4

പുരയജിടറം

0.0260
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2.ഉഷ T K, ധ/ഠ
എറം.പക.പരകമശശരന്,
ശതീകദവജി, D/o
എറം.പക.പരകമശശരന്
കഫാര്തനഫായനജി, M/o

4

എറം.പക.പരകമശശരന്,
മുരജികനഫാപജിള്ളജില് വതീടപ്പ്,
കതവരപഫറജി
3. പഫാപ്പു, ട/ഠ മഫാധവന്,
മൂകത്തപ്പ് വതീടപ്പ്,
കതവരപഫറജി
4. K K പതീതഫാറംബരന്,
ട/ഠ കുടപന്,,
പകഫാമരപളളജി,
വൃനഫാവന്, കനതഫാജജി
നഗര്, കടവന്ത്ര പജി.ഒ
5.C P സുകരന്ദ്രന്, ട/ഠ
പത്മനഫാഭന്, ചുങത്തജില്
വതീടപ്പ്, കതവരപഫറജി

3

2/2

പുരയജിടറം

0.0075

കജഫാസഫപ്പ് , ട/ഠ സപലെജി,
അമപറമ്പജില് വതീടപ്പ്,
കുമ്പളറം പജി.ഒ

2/3

പുരയജിടറം

0.0200

കറഫാസജി കജഫാബപ്പ് & കരഷ്മ
സഫാറ കജഫാസപ്പ്.
കചഫാളപറമ്പജില് , കുമ്പളറം
പജി.ഒ

2/4

പുരയജിടറം

0.0068

1. K V പ്രകഫാശന്, ട/ഠ
കവല, കളപ്പുരയ്ക്കല് വതീടപ്പ്,
കുമ്പളറം പജി.ഒ

കുമ്പളറം
Block -15

2. T P ലെതജിക, ധ/ഠ
ഭഫാസജി,,പതക്കുതലെപറമ്പപ്പ്,
കുമ്പളറം പജി.ഒ
2/6

പുരയജിടറം

0.0020

കജഫാസഫപ്പ്, ട/ഠ
ഔകസഫപ്പ്,
തഫായങരജിയജില് കുമ്പളറം
പജി.ഒ

2/12

പുരയജിടറം

0.0038

സുനജില്, ട/ഠ
പക.പക.രഫാജപന്,
കളപ്പുരയജില്, കുമ്പളറം
പജി.ഒ

2/13

പുരയജിടറം

0.0040

കവലെപന്, പക.പക, ട/ഠ
പകഫാച്ചജിടന്,
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കളപ്പുരയജില്, കുമ്പളറം
പജി.ഒ
3/1

പുരയജിടറം

0.0100

1.ബഷതീര് , ട/ഠ
അബൂബകര്,
കുപകഫാടജില്, കുമ്പളറം
പജി.ഒ
2.വജിജയന്, ട/ഠ
പ്രഭഫാകരന്,
വടകകചജിറയജില് കുമ്പളറം
പജി.ഒ

3/4

പുരയജിടറം

0.0087

1.കുഞ്ഞുമണജി, ട/ഠ
നഫാരഫായണന്,
കളപ്പുരചജിറയജില്,
കുമ്പളറം പജി.ഒ
2. സല്മ ധ/ഠ
കുഞ്ഞുമണജി,
കളപ്പുരചജിറയജില്,
കുമ്പളറം പജി.ഒ

3/5

പുരയജിടറം

0.0030

സഫാറ , ധ/ഠ
എറം.ഡജി.കചഫാളപറമ്പജില്
കുമ്പളറം പജി.ഒ

3/6

പുരയജിടറം

0.0020

1.ബഫാബ, ട/ഠ
കമലെഫാകന്,
പടജിഞഫാപറചജിറയജില്
കുമ്പളറം പജി.ഒ
2.സകനഫാഷപ്പ് P K ട/ഠ
കമലെഫാകന്,
പടജിഞഫാപറചജിറയജില്
കുമ്പളറം പജി.ഒ

3/16

ആപക

പുരയജിടറം

0.0042

0.1200
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ചജിന്നപന്ട/ഠ
നഫാരഫായണന്,
കളപ്പുരചജിറയജില്,
കുമ്പളറം പജി.ഒ
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സഫാമൂഹന പ്രതനഫാഘഫാതവജിലെയജിരുത്തൽ പഠനത്തജിപന്റെ സറംകജിപ്തരൂപറം

കുമ്പളവറം കതവരയുറം കൂടജി കയഫാജജിപജിക്കുന്നതജിനഫായജി നടപജിലെഫാകജിയ
-കതവര

പഫാലെറം

അകപ്രഫാച്ചപ്പ്

കറഫാഡപ്പ്

പദ്ധതജി.

കുമ്പളറം

പദ്ധതജിയഫാണപ്പ്

കുമ്പളറം

അകപ്രഫാച്ചപ്പ്

കറഫാഡപ്പ്

-കതവര

യഫാഥഫാര്തനമഫാകുന്നകതഫാപട കുമ്പളറം നജിവഫാസജികളുപട യഫാതഫാകക്ലേശത്തജിനപ്പ്

ഒരു പരജിഹഫാരമഫാകുകയുറം

ഗഫാമത്തജിപന്റെ ബഹുമുഖ വജികസനത്തജിനപ്പ് കഫാരണമഫാകു കയുറം പചയ്യുറം. എറണഫാകുളറം ജജിലയജിപലെ
കണയന്നുര് തഫാലൂകജിപലെ കുമ്പളറം, എളറംകുളറം

വജികലജജില്പപട സലെറം ആണപ്പ് പദ്ധതജികഫായജി

ഏപറ്റെടുക്കുന്നതപ്പ്. ഈ പ്രകദശറം കര ഭൂമജിയഫാണപ്പ്. ഭൂമജി ഏപറ്റെടുകല് മൂലെറം

വനകജികളുപട

വസ്തുവകകളഫാണപ്പ് പദ്ധതജി ബഫാധജിതമഫാകുന്നതപ്പ്. ഭൂമജിക്കുറം നജിര്മജിതജികള്ക്കുറം ഉണ്ടെഫാകുന്ന നഷ്ടറം
പ്രധഫാനപ്രതനഫാഘഫാതങ്ങളഫായജി

കണകഫാകഫാവന്നതഫാണപ്പ്.

വഫാസകയഫാഗനമഫായതുറം

അലഫാത്തതുമഫായ

പകടജിടങ്ങള് പദ്ധതജി പ്രകദശത്തപ്പ് ഉണ്ടെപ്പ്. പദ്ധതജിപ്രകദശറം ജനവഫാസ കകന്ദ്രമഫാപണങജിലറം വതീടുകള് ഒന്നുറം
ആഘഫാതബഫാധജിതമഫാകുന്നജില. ഭൂമജി നഷ്ടറം മറ്റെപ്പ് ചമയങ്ങളുപട നഷ്ടറം ഉപജതീവനവരുമഫാന നഷ്ടറം
എന്നജിവയഫാണപ്പ് ആഘഫാതബഫാധജിത കുടുറംബങ്ങളുപട പ്രധഫാന പ്രതനഫാഘഫാതറം. കൂടഫാപത ഭൂമജി ഏപറ്റെടുകല്
മൂലെറം കമ്പളറം പ്രകദശത്തപ്പ് 9 കുടുറംബങ്ങള് കൂടജി പദ്ധതജിയുപട പകരഫാകബഫാധജിതരഫാണപ്പ്. എന്നഫാല് തപന്ന
ഇപതഫാരു പപഫാതുവജികസന പ്രവ൪ത്തനത്തജിനഫായതജിനഫാല് വനകജികള് സലെറം വജിട്ടുനല്കകണ്ടെതഫായജി
വരുന്നു. ഏപതഫാരു വജികസനപ്രവ൪ത്തനത്തജിനഫായുറം സലെറം ഏപറ്റെടുക്കുകമ്പഫാൾ പലെ വനകജികപളയുറം
പ്രതജികൂലെമഫായജി

ബഫാധജികഫാറുണ്ടെപ്പ്.

ഇത്തരത്തജിലളള

വജികസന

പ്രവ൪ത്തനത്തജിനഫായജി

പ്രതജികൂലെ

സഫാഹചരനങ്ങളജിലൂപട കടന്നപ്പ് കപഫാകകണ്ടെജിവരജികയുറം പ്രതനഫാഘഫാതങ്ങള് അനഭവജികകണ്ടെജിവരജികയുറം
പചയ്യുന്നവരുപട തഫാല്പരനങ്ങള് സറംരകജിക്കുന്നതജിനഫായജി ഉയ൪ന്ന വന്നജിട്ടുളള സറംവജിധഫാനങ്ങളജില്
ഒന്നഫാണപ്പ് ഭുമജി ഏപറ്റെടുകലെജില് നനഫായമഫായ നഷ്ടപരജിഹഫാരത്തജിനറം സുതഫാരനതയറം, പുനരധജിവഫാസത്തജിനറം,
പുനസഫാപനത്തജിനമുളള അവകഫാശ നജിയമറം 2013. RFCT LARR Act 2013 -ല് നജിഷ്കര്ഷജിക്കുന്ന
പ്രകഫാരമുളള

നനഫായമഫായ

നഷ്ടപരജിഹഫാരറം

നല്കുന്നതുമൂലെറം

പദ്ധതജിയുപട

പ്രതനഫാഘഫാതറം

ലെഘൂകരജികഫാവന്നതഫാണപ്പ്. പദ്ധതജി നടപജിലെഫാക്കുകമ്പഫാള് ഉണ്ടെഫാകുന്ന പ്രകയഫാജനങ്ങള് കപ്രഫാജക്ടജിപന്റെ
ഭഫാഗമഫായുണ്ടെഫാകഫാവന്ന സഫാമൂഹനപചലെവകകളയുറം സഫാമൂഹന പ്രതനഫാഘഫാതകത്തയുറം അകപകജിച്ചപ്പ് വളപര
വലതഫാണപ്പ്.
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കുമ്പളറം കതവര പഫാലെറം അകപ്രഫാച്ചപ്പ് കറഫാഡപ്പ് പദ്ധതജി വരുന്നതജിനഫാല് ജനങ്ങള്ക്കുണ്ടെഫാകഫാവന്ന
ഒരുപഫാടപ്പ് കനടങ്ങള് മുന്നജിറുത്തജി വജിശകലെനറം പചയ്യുകമ്പഫാള് പദ്ധതജിയഫായജി സലെറം ഏപറ്റെടുകകണ്ടെതപ്പ്
വളപര അതനഫാവശനമഫാണപ്പ്. എന്നഫാല് പ്രതനഘഫാതങ്ങള് കനരജികടണ്ടെജിവരുന്നവ൪കപ്പ് നജിയമപരവറം, നതീതജി
ലെഭജിക്കുന്നതുമഫായ നഷ്ടപരജിഹഫാരറം നല്കുകയുറം പചയ്തുപകഫാണ്ടെപ്പ് ഭൂമജി ഏപറ്റെടുകകണ്ടെതഫാണപ്പ് ഏറ്റെവറം
അനകയഫാജനമഫായ രതീതജി എന്നപ്പ് മനസജിലെഫാകഫാന് കഴെജിയുറം.
(ഒപപ്പ്)
ജജി ല ഫാ കളക്ടര്, എറണഫാകുളറം
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