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ഫഫോറം നമ് 7
( RFCT LARR ചട്ടം 18(1) കോണുക)
RFCT LARR ആക്ട് വകുപ്പ് 11(1) പ്രകോരം പരസ്യപപ്പടുത്തുന്ന പ്രോഥമിക വിഞോപനം

നമ് :DCTSR/2479/2018/E5

തിയതി : 28/12/2019

ഫകരള സ്്ോ് 04/12/2015 തിയതിയിപലെ സ .ഉ(അച്ചടി) നമ് 649/2015/റവ
വിഞോപന പ്രകോരം 2013 പലെ ഭമി ഏപ്ടു്ലെി് ന്യോയമോയ നഷ്പരിഹോരതിിം സതോര്യത്ം
പുനരിിവോസതിിം, പുനസ്ഥോപനതിിമു അവകോശവ ആക്ട് (ഫകന്ദ്ര ആക്ട് 30/2013) പ്രകോരമു
കളക്ടറുപട ചമതലെകടെ നി്വഹി്വോാൻ
(എ്.എ) ജനറ് പസ്്യ് തഹസി്ദോപര
നിയമിച്ചിരി്ന്നതിനോിം,
നി്ദിഷ് ഏപ്ടു്ലെി്
പപോന്നംവിലെ
നടപടിയപട പുനരിിവോസതിിം
പുന:സ്ഥോപനതിിമു അമിനിഫ്ര്് ആയി ലെോാൻമ് അകിിസി്ാൻ പമപയട്ടി കളക്ട്, തൃശൂരിപന
ഫകരള സ്്ോ് നിയമി്ന്നതിനോിം,
ചവപട ഫച്തിരി്ന്ന
പട്ടികയി് വിവരിച്ചിരി്ന്ന ഭമി ഒര പപോു
ആവശവ്യതിനോയി, അതോയത് മസിരിസ് പപ്രോജക്ട്സ് ലെിമി്മ് , മോഫനജിങ് മയറക്ട്്് മോള
സിനഫഗോഗിഫലെ്ു ഫനരിടു വഴി നി്മോമതിന് ആവശവ്യമപുഫന്നോ ആവശവ്യമുോഫയ്പമഫന്നോ
ജിലോകളക്ട്്് ഫബലാോി്യപപ്പട്ടിരി്ന്നതിനോിം
ഇഫപ്പോടെ തനലെം അുമോയി ബലാനപപ്പട്ട എലോ വ്യയക്ികടെ്ം 2013 പലെ ഭമി
ഏപ്ടു്ലെി്
ന്യോയമോയ
നഷ്പരിഹോരതിിം,
സതോര്യതയ്ക്കും,
പുനരിിവോസതിിം,
പുന:സ്ഥോപനതിിമു അവകോശവ
ആക്ട്
11-ാോം
വകുപ്പ്
(1)-ാോം
ഉപവകുപ്പിപലെ
വ്യവസ്ഥകടെ്ിസൃതമോയി ഇ്ോര്യതിിു അറിയിപ്പ് ഇതിനോ് ന്കുകയം പചുനന്ന.
പപോന്നംവിലെപയ്ക്കെടു്ോാൻ തീരമോനിച്ചിടു ഭമിയി് ത്പ്പരകകികളോയു എലോ
വ്യയക്ികഫളോടും ഭഫരേഖകടെ നോളതീകരി്ന്നത് സംബലാനിിം, സ്ഥലെതിപറ ഉടമസ്ഥോവകോശവം
സംബലാനിിം ആഫകപമപുടി്, ആയത് ഫമ് വിഞോപനം പ്രസിദപപ്പടുതിയ തീയതിഫയോ ഇത്
സംബലാനിച്ച പപോു ഫനോട്ടീസിപറ തീയതിഫയോ ഏതോഫമോ അവസോനം വരന്നത് ആ തീയതി മത്
15 ദിവസതിനകം ഫരേഖോമലെമു പ്ര്ോവനയോയി പപോന്നംവിലെ ആഫീസറോയ പസ്്യ്
തഹസി്ദോ്(എ്.എ)ജനറ്,
തൃശൂ്
മമോപക സമ്പ്പി്ോാൻ
തദിസരമം
ആവശവ്യപപ്പടപകോളന്ന. നിശിത സമയപരിിി്ുി് ലെഭി്ോത ആഫകപപങം , ആഫകപകന്
ഭമിയിിു തോ്പര്യം സംശവയഫലെശവമഫന്യ വിശവദീകരി്ോതുമോയ ആഫകപപടെ നിരപോിികം
നിരസി്പപ്പടുന്നതോമ് . സോമഹ്യ പ്രത്യോഘോതപനന റിഫപ്പോ്ട്ട് സംഗ്ഹം തോപഴ ഫച്്ന്ന . ആയത്
തൃശൂ് ജിലോ ഭരമൂടടതിപറ "www.thrissur.nic.in” എന്ന പവബലാ് സസൈസ്ി് ലെഭ്യമോമ്.
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പട്ടിക
തോലൂ്് : ചോലെ്ടി

ജില : തൃശൂ്

വിഫലജ് ഃ വടമ
(ഏകഫദശവ വി്ീ്ണ്ണം ഫച്തിരി്ന്ന)
കമ ഫബ്ലോ്്/ വിവരമം വി്ീ്ണ്ണം
പപോു
ബലാോിി്പപ്പട്ട
ഉടമസ്ഥരപട
നം സ്പവ
(പഹക്ട്)
ആവശവ്യതിപറ
കുടുംബലാപപള /ത്പ്പരകകികങപട ഫപര്
നം
സിഭോവം
മോ്ി
പോ്പ്പി്ന്നതിി
ു കോരമം
1

575/1

പുരയിടം

0.0195

മോള
സിനഫഗോഗിഫലെ്ു
ഫനരിടു വഴി
നി്മോമം

ബലാോികമല

1. പക.പക. പകോിണ്ണി, S/o കു
ഞ്ഞോലൊൻ, പകോലംപറമി്
വീട് , മോള
2. സോബു ഫജോസഫ്
പചല്ടം വീട് , മോള
3. ഫമരി, W/o കുരിയപ്പാൻ, etc.
എടോടകോരാൻ വീട് , മോള
4. ഫമോ. വിജയാൻ, S/o
അപ്പുസസൈവദ്യ്, പത്ംതലെ
വീട് , പട്ടോളപ്പടി, മോള
5. അലെി, S/o കുഞ്ഞുമഹമദ്,
പറമ്പുകുതി് വീട് , മോള
6. സ്റ്റനിസ്ലോഫവോസ് എൻജീാൻ,
S/o പി. പക. ഫജോസഫ് ,
പപഫരപ്പോടാൻ വീട്
7. ആനി ഫതോമസ് , പ്ലോ്്
വീട് , മോള, പുിപ്പുറം
8. വടഫ്ടത്തുപറമി്
പരഫമശവിരാൻ മ്ടെ
1. ബലാോലെചന്ദ്രാൻ
2. രോമസിോമി ്ൺമേഖാൻ
3. ചന്ദ്രഫശവേഖരാൻ

ആപക

0.0195
പഹക്ട്

സോമഹ്യ പ്രത്യോഘോത പനന റിഫപ്പോ്ട്ടിപറ സംകിക ഷപം
തൃശൂ് ജിലയി്, ചോലെ്ടി തോലൂ്ി്, വടമ വിഫലജി് ഉടെപപ്പട്ട ഭമിയോമ് മോള യഹദ
സിനഫഗോഗിഫലെ്ു ഫനരിടു വഴി്ഫവുി ഏപ്ടു്വോാൻ തീരമോനിച്ചിരി്ന്നത് . പദതി്ോയി
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ഏപ്ടു്ന്ന പ്രഫദശവപളി് കച്ചവട സ്ഥോപനപങം , ഒര ുറസോയ ഭമി എന്നിവയമടെപപ്പടുന്ന .
പ്രസത പദതി യോഥോ്ത്ഥ്്യമോകുന്നതിിഫവുി 8 വ്യയക്ികളി് നിന്നം ഭമി ഏപ്ടുഫ്ുതോയി വരം.
പദതി്ഫവുി സ്ഥലെം വിടപകോടുഫ്ുി വന്നോ് അവരപട ഉപജീവനമോ്ഗ്ഗം നഷ്മോകുന്നതോയം ,
സ്ഥലെം ഏപ്ടു്ന്നുമലെം ഭൻടമകളോയ സികോര്യ വ്യയക്ികപളയം പദതിയപട നി്മോമം ഫനരിട
ബലാോിി്ന്നതോയം കോണുന്ന. എന്നോ്, ഇത് പപോു വികസന പ്രവ്തനമോയതിനോിം ,
ഫകരളതിപറ സോമതിക പുഫരോഗതി്് ആവശവ്യമോയ അടിസ്ഥോന സൗകകര്യ വികസനം ലെക്യം
വയ്ക്കുന്നതിനോിം, പ്രസത പദതി അത്യതോഫപകിത ആവശവ്യമോയി പരിഗമിച്ച് നടപ്പിലെോഫ്ുതോമ് .
RFCTLARR നിയമം 2013 പ്രകോരമു ഉചിതമോയ നഷ്പരിഹോരം ന്കുന്നത് വഴി നി്ദിഷ് പദതിയപട
പ്രത്യോഘോതം ലെഘകരി്ോാൻ സോിി്ന്നതോമ് .
സോമഹ്യ പ്രത്യോഘോത പനന റിഫപ്പോ്ട്ടിഫറയം , സമചിത ഗവൺപമറ് ഉതരവിഫറയം
പക്പ്പുകടെ ജിലോകളക്ടറുപട ഔഫദ്യോഗിക പവബലാ് സസൈസ്ി് പ്രസിദീകരിച്ചിടുും , ആയതിപറ
പക്പ്പുകടെ തൃശൂ് കളക്ടഫറ്്, പസ്്യ് തഹസി്ദോ്, എ്.എ. ജനറ്, തൃശൂ്, മോള ഗ്ോമപ
ഞോയത് എന്നീ ഓഫീസകളി് ലെഭ്യമോമ് .
DISTRICT COLLECTOR
വിശവദീകരമ്റിപ്പ്
ഇത്
വിഞോപനതിപറ ഭോഗമോകുന്നതല .
പവളിപപ്പടുത്തുന്നതിന് ഉഫദശവിിപകോളുതോമ് .

എന്നോ്

പപോു ഉഫദശവം

തൃശ്ശൂ് ജിലയി് ചോലെ്ടി തോലൂ്ി് വടമ വിഫലജി് മോള സിനഫഗോഗിഫലെ്ു
ഫനരിടു വഴിനി്മോമൻമോയി ബലാനപപ്പട്ട്
2013 പലെ ഭമി ഏപ്ടു്ലെി് ന്യോയമോയ
നഷ്പരിഹോരതിിം
സതോര്യതയ്ക്കും
പുനരിിവോസതിിമു അവകോശവനിയമതിപലെ
വ്യവസ്ഥകടെ്് വിഫിയമോയി ഏകഫദശവം 0.0195 പഹക്ട് ഭമി ഏപ്ടു്ന്നതിന് ഫവുി മോഫനജിങ്
മയറക്ട്, മസിരിസ് പപ്രോജക്ട്സ് ലെിമി്മ് , പകോടുപല്ലൂ് സമ്പ്പിച്ച അ്ത്ഥ്നയപട
അടിസ്ഥോനതി് ുട്നടപടി സിീകരി്വോാൻ തീരമോനിച്ചതിനോ് ഭമി ഏപ്ടു്ലെി് ന്യോയമോയ
നഷ്പരിഹോരതിിം സതോര്യത്ം പുനരിിവോസതിിം പുനഃസ്ഥോപനതിിമു അവകോശവ
നിയമതിപലെ ചട്ടം 18 പ്രകോരം ഒര വിഞോപനം പ്രസിദപപ്പടുഫതുുു് .
ഈ വിഞോപനം മകളി് പരോമ്ശവിച്ച ലെക്യം സസൈകവരി്ന്നതിഫലെ്ോയി മോതം.
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