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കകേരള സര്കക്കാര്
റവനന (ബബ) വകകപപ

തതിരുത്തല് വതിജക്കാപനനം
തതീയതതി , തതിരുവനന്തപുരനം,.

സ.ഉ.(അച്ചടതി)നനം.164/2021/റവ
എസ. ആർ. ഒ. നമർ

ഭൂമതി

10.11.2021

825/2021

ഏററ്റെടുകലതില്

നനക്കായമക്കായ

നഷ്ടപരതിഹക്കാരത്തതിനനം,

സുതക്കാരനതയനം

പുനരധതിവക്കാസത്തതിനനം,

പുനനഃസക്കാപനത്തതിനമുള്ള 2013-റല ആകക്ട് (2013-റല 30-ാക്കാനം നമ്പര് കകേന്ദ്ര ആകക്ട്) 11-ാക്കാനം വകുപതിറന്റെ 1-ാക്കാനം

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

2

ഉപവകുപനസരതിച്ച ക്ട് കകേരള സര്കക്കാരതില് നതികതിപ്തമക്കായതിട്ടുള്ള അധതികേക്കാരനം ഉപകയക്കാഗതിച്ച ക്ട് 14/07/2021-റല 2070-ാക്കാനം
നമ്പര് കകേരള അസക്കാധക്കാരണ ഗസറ്റെതില് പ്രസതിദതീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള 14/07/2021 -റല ജതി.ഒ (പതി) നമ്പര് 93/2021/ആര്.ഡതി
നമ്പര് വതിജക്കാപനനം, 26.07.2021-റല 2198-ാക്കാനം നമ്പര് കകേരള അസക്കാധക്കാരണ ഗസറ്റെതില് പ്രസതിദതീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള
22.07.2021-റല ജതി.ഒ (പതി) നമ്പര് 96/2021/ആര്.ഡതി നമ്പര് കഭേദഗതതി വതിജക്കാപനനം എനതിവയതില് ഉള്റപടതിട്ടുള്ള
മുളവുകേക്കാടക്ട് കഹക്കാസതിറ്റെല് കബക്കാടക്ട് റടര്മതിനല്

ഉള്റപടുന

പടതികേ

തക്കാറഴെപറയുന പ്രകേക്കാരനം

കഭേദഗതതി

വരുത്തതിയതിരതിക്കുന.

പടബക
ജതില്ല : എറണക്കാകുളനം
തക്കാലൂകക്ട് : കേണയന്നൂര്

വതികല്ലജക്ട് :മുളവക്ട്കേക്കാടക്ട്
കബക്കാകക്ട് : 03
(ഏകേകദശ വതിസതീര്ണ്ണമക്കാണക്ട് നല്കേതിയതിരതിക്കുനതക്ട് )
മുളവക്ട് കേ ക്കാടക്ട് കഹക്കാസതിറ്റെല് കബക്കാടക്ട് റടര്മതിനല്
(എല്ലക്കാ വസ്തുകളനം ഗക്കാമപ്രകദശങ്ങളതില് ഉള്റപടുന)

ക്രമ
നമ്പര്

കബക്കാകക്ട്
/സര്കവ്വേ
നമ്പര്

ഭൂമതിയുറട
തരനം

വതിസതീര്ണ്ണനം റപക്കാതു
(റഹകര്) ആവശനത്തതി
റന്റെ
സസ്വഭേക്കാവനം

ബക്കാധതികറപട
ഉടമസറന്റെ കപരക്ട് വതിവരനം
കുടുനംബക്കാനംഗങ്ങറള
മക്കാറ്റെതി
പക്കാര്പതിക്കുനതതിന
ള്ള കേക്കാരണനം

1

കബക്കാകക്ട് 3
131/4

പുരയതിടനം

0.0148

മുളവക്ട്കേക്കാടക്ട്
വതീടക്ട് പൂര്ണ്ണമക്കായുനം
കഹക്കാസതിറ്റെല് നഷ്ടറപടുന
കബക്കാടക്ട്
റടര്മതിനല്
നതിര്മക്കാണനം

7024
റപക്കാനരതി മനംഗലനം
കദശനം കേക്കാണതിയക്കാമ്പുറനം
വതീടതില് റകേ.വതി കജക്കാര്ജക്ട്
മകേൻ കയക്കാഹനക്കാൻ
റകേ ജതി

2

കബക്കാകക്ട് 3
131/17

പുരയതിടനം

0.0162

വതീടക്ട് പൂര്ണ്ണമക്കായുനം
നഷ്ടറപടുന

8904
കജക്കാസതി
@ കജക്കാസഫക്ട് S/o
റകേ വതി കജക്കാര്ജക്ട്
കേണതിയക്കാമ്പുറനം വതീടതില്
റപക്കാനക്കാരതിമനംഗലനം
കദശനം

ഗവര്ണ്ണറുറട ഉത്തരവതിൻ പ്രകേക്കാരനം
റകേ.ബതിജു ഐ.എ.എസക്ട്
റസഷനല് റസക്രടറതി
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വതിശദതീകേരണ കുറതിപക്ട്
(ഇതക്ട് വതിജക്കാപനത്തതിറന്റെ ഭേക്കാഗമക്കാകുനതല്ല, എനക്കാല് റപക്കാതു ഉകദ്ദേശനം റവളതിറപടുത്തുനതതിനക്ട്
ഉകദ്ദേശതിച്ച ക്ട് റകേക്കാണ്ടുള്ളതക്കാണക്ട്)

വക്കാടര് ടക്കാൻസക്ട്കപക്കാര്ടക്ട് സതിസ്റ്റവുമക്കായതി ബന്ധറപട 7 കബക്കാടക്ട്
എല്.എ.ആര്.ആര് ആകക്ട് 2013-റല 11-ാക്കാനം വകുപതിറന്റെ

റജടതികേളറട

നതിര്മക്കാണത്തതിനക്കായതി

1-ാക്കാനം ഉപവകുപക്ട് പ്രകേക്കാരനം പ്രസതിദറപടുത്തതിയ

വതിജക്കാപനത്തതില് ഉള്റപടതിട്ടുള്ള മുളവുകേക്കാടക്ട് കഹക്കാസതിറ്റെല് കബക്കാടക്ട് റടര്മതിനല് ഉള്റപടുന പടതികേ തക്കാറഴെപറയുന
പ്രകേക്കാരനം കഭേദഗതതി വരുത്തതിയതിരതിക്കുന.

കമല് ആവശനനം കകേവരതികക്കാൻ ഉകദ്ദേശതിച്ചക്കാണക്ട് വതിജക്കാപനനം പുററപടുവതിക്കുനതക്ട് .
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