File No.DCKLM/7533/2019-LA6

ഫഫോറം നമ് 7
[ചട്ടം 18(1) കോണുക]
വകുപ്പ് 11 ഉപവകുപ്പ് 1 പ്രകോരം കളക്ട് പുറപപ്പ്പെവുവി പ്രോരംപ വുജോപനം.
സ്ഥലം : പപ്കോല്ലം

തീയതു : 24/02/2021
വുജ്ഞോപനം

2013 പപ്ല ഭൂമു ഏപപ്്െടലു് ന്യോയൂമോയ നഷ്പരുഹോരതുിം സതോര്യതയം
പുനരധുവോസതുിം പുനനസ്ഥോപനതുി്ളള അവകോശ അകം ചട്ട്ടം അിസരുി്
ഭൂമു പപ്പോ്ംവുലപപ്്െവിതുി 02/08/2019 പപ്ല DCKLM/7533/2019/LA6 നമ് ഉതരവ്
പ്രകോരം ഫകരള ഗവൺവമപപ്ൂമ്് പപ്കോല്ലം, കുണ്ടറ എു്.എു. നമ് 2 പപ്സ്പെഷ്യ്
തഹസു്ദോപപ്ര ചൂമതലപപ്പ്പെതുയുരുവിതുനോതം;
പ്രസ്തുത പപ്പോ്ംവുല നടികളപടികളുകടപപ്ടികള പോഗവൺൂമോയു പുനരധുവോസതുിം
പുനസ്ഥോപനതുിം ഫവണ്ടു ഗവൺവമപപ്ൂമ്് പപ്കോല്ലം ലോൻഡമെ് അക്വിുസുഷൻഡമ െപ്യൂട്ടു
കളക്ടപപ്റ നുയൂമുിുരുവിതുനോതം;
ഇഫതോപപ്ടികളോപ്പ്ള്ള പട്ടുകയു് പറയി ഭൂമു ഒര പപ്പോത ആവശ്യതുി അതോയത്
പപ്ക.എുസ്.ഇ.ബു. ലുൂമു്െുപപ്് കണനല് ഇലകുട് പപ്സെൻഡമ ഓഫീസ് പപ്കട്ടുടികള
നു്മ്മോണതുി ഫവണ്ടു
അവശ്യ്പപ്ണ്ടഫിോ
അവശ്യ്ണ്ടോകോനുടികളയപപ്ണ്ടഫിോ
ഗവൺവമപപ്ൂമ്ുന് ഫബോദ്്യപപ്പ്പട്ടുരുവിതുനോതം;
ഇഫപ്പോൾ തനലം ബനപപ്പ്പട്ട എുല്ലോവ്വം 2013 പപ്ല ഭൂമു ഏപപ്്െടലു് ന്യോയൂമോയ
നഷ്പരുഹോരതുിം സതോര്യതയം പുനരധുവോസതുിം പുനനസ്ഥോപനതുി്ളള
അവകോശ അകം ചട്ട്ടം 11(1) പ്രകോര്ള്ള വകുപ്പുപപ്ല വ്യവസ്ഥകൾട് അിൃതൂമോയു
ഇടോര്യതുതള്ള അറുയുപ്പ് ഇതുനോ് ന്കുകയം പപ്ചുനള്.
ഇടോര്യതു് തോപര്യപപ്പ്പട്ട കെുകൾട് വുജ്ഞോപനം പ്രസുദ്ീകരുി് 15
ദുവസതുിള്ളു് അവരപപ്ടികള തടികളസ്ൾ എുഴതുയ പ്ര്ോവന ലോൻഡമെ് അക്വിുസുഷൻഡമ
പപ്സ്പെഷ്യ് തഹസു്ദോ് എു്.എു. നമ് 2 പപ്കോല്ലം, കുണ്ടറ ്ൻഡമപോപപ്ക
സൂമ്പ്പുടോവുിതോണ് . നുശ്ചുത തീയതു്് ഫശഷം ലപുവി ആഫെപ്ടം
പ്ര്ോവനകടം പപ്പോ്ംവുല നടികളപടികളുകൾപപ്ടതുപപ്രയള്ള തടികളസവോദ്ൾ എുതാണോപപ്ണി്
വ്യക്തൂമോയു വുശദീകരുടോത ആഫെപ്ടം പപ്ൂമോതതു് നുരസുടപപ്പ്പെിതോണ് .
സോമൂഹുക പ്രത്യോയോത വുലയുരത് പഠനതുൻഡമപപ്റ സംെുിം തോപപ്ഷ
പ്രതുപോദുവ്. ആയത് ജുല്ലോകളക്ട്പപ്ടികള ഔഫദ്യോഗവൺുക പപ്വബ് സസ്ു് ലപ്യൂമോണ് .
സോമൂഹുക പ്രത്യോയോത വുലയുരത് പഠന റുഫപ്പോ്ട്ടുൻഡമപപ്റ സംെുിം.
പപ്ക.എുസ്.ഇ.ബു. ലുൂമു്െുപപ്് പപ്കോല്ലം തോലടുപപ്ല കണനല്
ഇലകുട് പപ്സെൻഡമ ഓഫീസുിഫവണ്ടു പപ്കട്ടുടികളം നു്മ്മുവിതുനോയു ഏപപ്്െവി
പപ്കോല്ലം തോലടുപപ്ല തഫടോവു്വട്ടം വുഫല്ലജുപപ്ല ഫബോട് 22 പപ്ല റീസ്ഫ് നമ്
624/7, 624/8, 624/9 എുിുവയു്പപ്പ്പട്ട 05.26 ആ് വസ്തു പപ്കോട്ടോരടര തോലടു്
ഓടികളനോവട്ടം വുഫല്ലജു് കുടികളവവ് പു.ഒ. അനു് പവനു് ശീൂമതു. രൂമ്യയപപ്ടികള ഫപരു്
കരപപ്ൂമോെടുതം സകവശതുതൂമോണ് . നുലവു് വോടികളക പപ്കട്ടുടികളതു് പ്രവ്തുതവരി
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കണനല് ഇലകുട് പപ്സെൻഡമ ഓഫീസുൻഡമപപ്റ സഗവൺൂമൂമോയ പ്രവ്തനതുന്
ആവശ്യൂമോയ സ്ഥലസലസകര്യ്ള്ള പപ്കട്ടുടികളം നു്മ്മുവകപപ്യി പപ്പോതആവശ്യം
നുറഫവേിതുഫലടോയു
ഏ്വും
അിഫയോജ്യവും
ഏ്വും
കുററ
വു്ീ്ണതുതള്ളതൂമോയ
ഭൂമുയോണ്
ഏപപ്്െവിത് .
വ്യക്തുകപപ്ളഫയോ
കുെംബ്പപ്ളഫയോ കുടികളുപപ്യോഴപ്പുടോപപ്ത ഏപപ്്െടോൻഡമ പേി ഇതരഭൂമുകൾ ഒ്ംതപപ്ി
സൂമീപപ്രഫദശ്ളു് നുലവുലുല്ല എുി് പഠനസംയതുി ഫബോദ്്യപപ്പ്പട്ടു്ള്ളതോണ് . ടികളു
ഭൂമു ഏപപ്്െവിത് ്ഫഖന ഒര കുെംബപപ്തഫയോ വ്യക്തുപപ്യഫയോ തോൂമസസ്ഥലത്
നുഫിോ പപ്തോഷു്ശോലയു് നുഫിോ കുടികളുപപ്യോഴപ്പുഫടണ്ടു വരിുല്ല. കൂടികളോപപ്ത പ്രസ്തുത
ഭൂമു വു് തരിതു് ഭവുടികളൂമ ആഫെപഫൂമോ പരോതുഫയോ ഉിയുിുട്ടുല്ലോതതോണ് .
ജീവനടോ്വം ഉപഫപോക്തോടൾവം എുതുഫിരോൻഡമ വളപപ്ര പപ്സലസകര്യപ്രദൂമോയതം
വോഹന്ൾ പോ്ട് പപ്ചുനളിതുിം സോധനസോൂമഗ്രുകൾ സെുവിതുിം
അിഫയോജ്യൂമോയ പ്രഫദശൂമോയതുനോ് പദ്തുയപപ്ടികള ഉഫധശം നുറഫവ്ോൻഡമ ഏ്വും
അിഫയോജ്യൂമോയ ഭൂമുയോണ് നുലവു് ഏപപ്്െവിത്. ബനപപ്പ്പട്ട വുഷയതു് പഠനം
നടികളതുയത് പപ്സൻഡമറ് ഫഫോ് ലോൻഡമെ് ആൻഡമറ് ഫസോഷ്യ് സെീസ് എുി യണു്ോണ് .
പട്ടുക
ജുല്ല : പപ്കോല്ലം

വുഫല്ലജ് : തഫടോവു്വട്ടം

തോലട്:പപ്കോല്ലം

ഫബോട്: 22
(ഏകഫദശ

വു്ീ്ണൂമോണ് പപ്കോെതുരുവിത് )

ക്രൂമ സ്ഫവ വു്ീ്ണം പപ്പോത
നമ് നമ് പപ്ഹക്ടറു് ഉഫധശതുൻഡമപപ്റ
സ്വിപോവം
1
624/7
2
624/8
3
624/9
ആപപ്ക

00.01.25
00.02.73
00.01.28
00.05.26

ബനപപ്പ്പട്ട
ഉടികളൂമസ്ഥരപപ്ടികള
കുെംബങ്പപ്ള
ഫപര്/
ൂമോ്ുപ്പോ്പ്പു
ബനപപ്പ്പട്ട
വിതുിള്ള
കെുകൾ
കോരണം
പപ്ക.എുസ്.ഇ.ബു.
പ്രസ്തുത സ്ഥലത് ശീൂമതു. രൂമ്യ
കണനല് ഇലകുട് കുെംബ്ൾ
അനു് പവനം
പപ്സെൻഡമ
ഓഫീസ് തോൂമസൂമുല്ല.
കുടികളവവ് പു.ഒ.
പപ്കട്ടുടികള നു്മ്മോണം.
ഓടികളനോവട്ടം
വുഫല്ലജ്
പപ്കോട്ടോരടര
തോലട്.

ജുല്ലോകളക്ട്
പപ്കോല്ലം
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