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ഫഫോറം നമ് 10
[ചട്ടം 21 (16)]
വകുപ്പ് 19 പ്രകോരമുള്ള പ്രഖ്ോാപനം
തീയതി:16/06/2020

തോഴഴെ ാപട്ടികയിിൽ വിവരി് ഭൂിഴയ സംബന്ി്് 2013-ഴലെ ഭൂി ഏഴ്റെടിൽ
ന്ോയൂോയ

നഷ്ാപരിിോരരിിം,

സുതോര്തയ്ക്കും,

പന:സ്ഥോാപനരിിമുള്ള അവകവകോത്ത നിയൂം വകുപ്പ്

പനരധിവോസരിിം,

11 ഉാപവകുപ്പ് 1 പ്രകോരമുള്ള

വിജ്ഞോാപനം 26.08.2019 തീയതിയിഴലെ ഗസ്് നം . 1972-ഴലെ സ്ടോ് ഗസ്ിിം
07.09.2019-ഴലെ ൂോൃഭൂി ദിനാപ്രിിം 08.09.2019-ഴലെ ഫകരളെ കൗമമുദി ദിനാപ്രിിം
പ്രസിദ്ധീകരി്തിനോിം,
2013-ഴലെ ഭൂി ഏഴ്റെടിൽ ന്ോയൂോയ നഷ്ാപരിിോരരിിം , സുതോര്തയ്ക്കും,
പനരധിവോസരിിം, പന:സ്ഥോാപനരിിമുള്ള അവകവകോത്ത നിയൂം വകുപ്പ് 15 ഉാപവകുപ്പ് 1
പ്രകോരമുള്ള കളെക്ടറഴട റിഫപ്പോ്ട്ട് ാപരിഗച്ി്തിഴU അവകടിസ്ഥോനരിിൽ തോഴഴെപ്പറയുനപ
ാപട്ടികയിിൽ ഉൾ്ടഴപ്പട്ട ഭൂി ഒരു  ഴാപോ

ആവത്ത്രിി ഫവണി ഏഴ്റെടച്ഴൂപ്

സമുചിത സ്ടോ് എർപ നിലെയിിൽ ജിി്ോ കളെക്ട്ട് ഫബോദ്ധ്ഴപ്പട്ടിരി്പതിനോിം,
ഇഫപ്പോൾ്ട

തനലെം

2013-ഴലെ ഭൂി

ഏഴ്റെടലെിിൽ

ന്ോയൂോയ

നഷ്ാപരിിോരരിിം സുതോര്തയ്ക്കും പനരധിവോസരിിം പനസ്ഥോാപനരിിമുള്ള
അവകവകോത്ത നിയൂം 19-ാോം വകുപ്പ് പ്രകോരം തോഴഴെ ാപട്ടികയിിൽ വിവരി് ം ഏകഫദത്തം
0.0073 ഴിക്ട് അവകതിിൽ അവകിൽപ്പം കറെതഫലെോ കുറഫവോ വി്തീീ്്ം വരു പ ൂോയ ഭൂി ഒരു 
ഴാപോ

ആവത്ത്രിഫലെട് അവകതോയത് പനന്

- മൂവോറ്റുപഴെ ഫറോറ്റു് ാപരനോപരം

വിഫ്ജിിഴലെ ഫറോറ്റു് വികസനാൂോയി ബന്ഴപ്പട്ട് സ്ഥലെം സ്കോര് വ്യികളെിിൽ നിനം
ആവത്ത്മുഴണപ് സമുചിത സ്ടോ് എർപ നിലെയിിൽ ജിി്ോ കളെക്ട് ഇതിനോിൽ
പ്രഖ്ോാപി്കയുനം, പ്രസ്തുത ഭൂി ഴാപോനംവിലെ്് ഏഴ്റെ്പതിിള്ള നിയൂോിനത
നടാപടികൾ്ട സ്ീകരി്പതിനോയി ഴാപോനംവിലെ ഓഫീസറോയ ഴകോ്ം എർിൽ.എർ നമ് 1
,ഴസ്പെഷ്ിൽ തിസിിൽദോ് എർപ ആളെിഫനോട് നി്ഫശത്തി്കയുനം ഴചെന.
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ഏഴ്റെ്പ ഭൂിയുനഴട ഴസ്് ഴകോ്ം എർിൽ .എർ. നമ് 1,ഴസ്പെഷ്ിൽ
തിസിിൽദോരു ഴട ആഫീസിിൽ സൂി്ിരി്പ ം ആയത് ആഫീസ് പ്ര്രി
സൂയര് ാപരിഫത്തോധിടോാപ ൂോച്് .
ാപട്ടിക –്ടI
ജിി്- ഴകോ്ം
തോനട്- ാപരനോപരം
വിഫ്ജി് –്ട ാപരനോപരം.

ഏഴ്റെ്പ ഭൂിയുനഴട വിവരങ്ങൾ്ട

(ഏകഫദത്ത വി്തീീ്്ൂോച്് ഴകോറെരിരി്പത് )

കൂ നം.

വിജ്ഞോാപനം പ്രകോരമുള്ള സ്ഫവ്വേ
തരം
സ്ഫവ്വേ നമ്
നടരിയതിി
ഫത്തഷം
ഉള്ള
സ്ഫവ്വേ നമ്

വി്തീീ്്ം
(ഴിക്ടറിിൽ)

1

477/6/32-1

477/6/32-1

പരയിടം

0.0010

2

477/6/37-1

477/6/37-1

പരയിടം

0.0008

3

477/6/28

477/6/28

പരയിടം

0.0010

4

477/6/31-1

477/6/31-1

പരയിടം

0.0003

5

477/6/38

477/6/38

പരയിടം

0.0040

6

477/6/ബി 1

477/6/ബി 1

പരയിടം

0.0002

ആഴക

0.0073
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ാപട്ടിക –്ടII
പനരധിവസിപ്പിഫടണ ഭൂിയുനഴട വിവരങ്ങൾ്ട
ജിി്-

തോനട്വിഫ്ജി് –്ട
കൂ നം.

വിജ്ഞോാപന പ്രകോരമുള്ള സ്ഫവ്വേ
തരം
സ്ഫവ്വേ നമ്
നടരിയതിി
ഫത്തഷം
ഉള്ള
സ്ഫവ്വേ നമ്

വി്തീീ്്ം
(ഴിക്ടറിിൽ)

പനരധിവോസം ഇ്

ാപട്ടിക –്ടIII
പനരധിവോസരിിം പന:സ്ഥോാപനരിിമുള്ള ാപദ്ധതിയുനഴട സംൂിപം
പനരധിവോസരിിം പന:സ്ഥോാപനരിിമുള്ള കമീഷച്്
അവകംഗീകരി് പനരധിവോസരിിം പന:സ്ഥോാപനരിിമുള്ള ാപോഫടജിിഴU സംൂിപം
ചുവഴട ഫച്്ന.

കൂ ഗച്ഫഭോയോവിഴU ഫാപര്
നമ്

29.12.2017-തീയതിയിഴലെ
സ്ടോ് ഉരരവ്
(എർം.എർസ് )
448/2017/ആ്.റ്റുി
പ്രകോരമുള്ള ആികലെ്ം

ക

ആഴക

60,000/1. ശ്രീ.ഫൂോൻസി ഫജിോസഫ്

ക

1,10,000/-

ഘടകം 5
50,000/ഘടകം 6

2.

3

4

ശ്രീൂതി.ത്തത്തികലെ ഫൂോിൻ ഘടകം 12

ശ്രീൂതി.രൂോ ഷോജിി

ശ്രീ.ഴസയ്ദ് മുിമദ്

ഘടകം 12

ഘടകം 5

36,000/-

36,000/-

60,000/-

36,000/-

36,000/-

60,000/-
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5

ശ്രീ ഷറദശീൻ

ഘടകം 8

50,000/-

50,000/-

ആഴക

2,92,000/-

ജിി്ോ കളെക്ട്
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