File No.DCTSR/4941/2018-E5

ഫാറം നമ്പർ 7
[ചട്ടം 18(1) കാണുക]
വകുപ്പ് 11(1) പ്രകാരം ം സരം യപപപ്പപെടുത്ത പ്രാഥമിക#ക വ#ഞാസനം.

നമ്പർ :DCTSR/4941/2018/E5

ത#യ്യത# :29/04/2020

കകരം ള യർ്ാർ 04.12.2015 ത#യ്യത#യ#പലെ യ .ഉ(അച്ചട#) നമ്പർ 649/2015/റവ
വ#ഞാസനപ്രകാരം ം 2013 പലെ ഭമിക# ഏപ്പെ്ലെ#് നപായമികായ നഷ്സരം #ഹാരം ത#ിം സതാരം പത്ം
പുനഃരം ധി#വായത#ിം പുനഃസാസനത#ിനു അവകാു ആക്് (കകന്ദ്ര ആക്് : 30/13) പ്രകാരം നു
കള്റുപട ചമികതലെകടെ ന#ർവഹ#്വാാൻ എ് .എ(ജനറ്) പസ്പെഷപ് തഹയ#്^ാപരം 
ന#യമിക#ച്ച#രം #്ുത്തത#നാിം
തൃശ്ശൂർ ജ#്ലയിയ#പലെ ചാലെ്ട# താക്#പലെ വരം പരം പ്പ#ു# വ#ക്ലയിജ#് കകച്ചരം #്ടവ് സാലെിം
അിബന്ധ കറാുംധം ന#ർ്#്ുത്തത#ി കവണ# പസാ്നുംവ#ലെ നടസട#യപട പുനഃരം ധി#വായത#ിം
പുനഃസാസനത#ിനു അ്#ന#ക്്റായ# ലൊാൻ്് അകവ#യ#ഷാൻ പ്സ്യൂട്ട# കള്ർ തൃശ്ശൂരം #പന
കകരം ള യർ്ാർ ന#യമിക#ച്ച#രം #്ുത്തത#നാിം ഇകതാപടാപ്പനു സട്ട#കയ#് വ#വരം ച്ച#രം #്ുത്ത ഭമിക# ഒരമ
പസാതു ആകവുപത#ന് അതായത് കകച്ചരം #്ടവ് സാലെിം അിബന്ധ കറാ്് ന#ർ്ാമാത#ിം
ആകവുപനപണകുത്താ ആകവുപമികാകയ്പമികകുത്താ ജ#്ലയിാ കള്ർ്് കബാധിപപപ്പട്ട#രം #്ുത്തത#നാിം
ഇകപ്പാടെ തനലെം അതുമികായ# ബന്ധപപ്പട്ട എ്ലയിാ കസർ്ം 2013 പലെ ഭമിക# ഏപ്പെ്ലെ#്
നപായമികായ നഷ്സരം #ഹാരം ത#ിം സതാരം പത്ം പുനഃരം ധി#വായത#ിം പുനഃസാസനത#ിനു
അവകാു ആക്് 11-ാാം വകുപ്പ് (1)-ാാം ഉസവകുപ്പ#പലെ വപവസകടെ്് അിഅതമികായ# ഇ്ാരം പത#ിു
അറ#യ#പ്പ് ഇത#നാ് ന്കുകയം പചെ്നു.
പസാ്നുംവ#ലെപ്പെ്വാാൻ തീരമമികാന#ച്ച#്ു സലെങ്മികായ# ഏപതെങ്ക#ിം തരം ത#്
ബന്ധപപ്പട്ട#്ു കക്ഷ#കടെ അവരമപട ഭകരം ഖകൾടകടെ നാള#തീകരം #്ുത്തത് യംബന്ധ#ചം സലെത#പന
ഉടമികസാവകാും യംബന്ധ#ചം ആകകക്ഷസനപണെങ്ക#് ആകയത് കമിക് വ#ഞാസനം പ്രയ#സിദപപ്പപെത#യ
ത#യത#കയാ ഇത് യംബന്ധ#ച്ച പസാതുകനാട്ടീയ#പന ത#യത#കയാ ഏതാകമാാ അവയാനം വരമുത്തത് ആക
ത#യ്യത# നത് 15 ^#വയത#നകം കരം ഖകൾടാമലെനു പ്ര്ാവന പസാ്നുംവ#ലെ ഓഫീയറായ പസ്പെഷപ്
തഹയ#്^ാർ എ്.എ(ജനറ്) തൃശ്ശൂർ നമ്പാപക യമികർപ്പ#ക്ണതാമാ് . ന#ശ#ത യമികയ
സരം #ധി#്ു#് ലെഭ#്ാത ആകകക്ഷസങ്ം സലെത#ിു താലരം പം യംുയകലെുമികകനപ
വ#ു^ീകരം #്ാതതുമികായ അകസക്ഷകടെ ന#രമസാധി#കം ന#രം യ#്പപ്പപെുത്തതാമാ് . യാമഹ#ക
പ്രതപാഘാത സഠന റ#കപ്പാർട്ട് യംഗ്ഹം താപഴെ കചർ്്നു . ആകയത് തൃശ്ശൂർ ജ#്ലയിാ ഭരം മാകടത#പന
"www.thrissur.nic.in” എുത്ത പവബ് സസൈയ്#് ലെഭപമികാമാ്.
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സട്ട#ക
ജ#്ലയി- തൃശ്ശൂർ

താക്്ഃ ചാലെ്ട#
വ#ക്ലയിജ് : വരം പരം പ്പ#ു#
(ഏകക^ു വ#്ീർർം ചവപട കചർ്്നു)

ക്രമിക കബ്ലാ്്/ വ#വരം മാം വ#്ീർർം
പസാതു
ബാധി#്പപ്പട്ട
നമ്പർ യർപവ
(പഹ്ർ) ആകവുപത# കുപെംബങപള മികാ്#
നം.
പന യഭാവം സാർപ്പ#്ുത്തത#ി
ു കാരം മാം

1

2

3

4

1079

1080

1089

1090

പുരം യ#ടം

പുരം യ#ടം

പുരം യ#ടം

പുരം യ#ടം

0.0033

0.0036

0.0003

0.0649

കകച്ചരം #്ടവ്
സാലെിം
അിബന്ധ
കറാ്്
ന#ർ്ാമാ
ത#ിം

കകച്ചരം #്ടവ്
സാലെിം
അിബന്ധ
കറാ്്
ന#ർ്ാമാ
ത#ിം

കകച്ചരം #്ടവ്
സാലെിം
അിബന്ധ
കറാ്്
ന#ർ്ാമാ
ത#ിം

കകച്ചരം #്ടവ്
സാലെിം
അിബന്ധ
കറാ്്
ന#ർ്ാമാ
ത#ിം

ബാധികമിക്ലയി

ഉടമികസർ

നൂഹ് പക. ബ#, കപെങാട്ട് സറമ്പ#്,
കവകപ്പാടം, കകച്ചരം #്ടവ്

1. കജായ# ഭാരം പ വത, ചീന#്്,
വരം പരം പ്പ#ു#.
ബാധികമിക്ലയി

2. കചാലെ്് അബ മികകാൻ അബ എുത്ത
അബൂബ്ർ, കകച്ചരം #്ടവ്.
3. അബ റഹ#മികാാൻ മികകാൻ നൗഷാദഷാ^് ,
പസാകട്ടങ് ഹൗഷാദയ് , വരം പരം പ്പ#ു#
1. കജ്ബ് ഭാരം പ ്ാ്ഫ#ാൻ,
കകാഴെ#്കുത്ത്, കവകപ്പാടം,

ബാധികമിക്ലയി

2. ഖകൾടാലെ#^് മികകാൻ ഹനീഫ, വലെ#യകത്,
കവകസാടം.
3. അമ്പലെത് വീട്ട#് പയ്തുനഹ്^് മികകാൻ
ഷാജ#, കവകപ്പാടം,
1. ലെീലെ രം ാമികകൃാൻ, ക#ഴെക് തയ്യ#് വീട് ,
കവകപ്പാടം, കകച്ചരം #്ടവ് .

ബാധികമിക്ലയി

2. സകരം ഷ് പക. ആകർ, ക#ഴെക് തയ്യ#് വീട് ,
കവകപ്പാടം, കകച്ചരം #്ടവ് .
3. നാളത് വഴെ#
4. നാളത് വഴെ#

ആകപക

0.0721
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യാമഹപ പ്രതപാഘാത സഠന റ#കപ്പാർട്ട#പന യംക്ഷ#ക ഷസം

തൃശ്ശൂർ ജ#്ലയിയ#് ചാലെ്ട# താക്#്, വരം പരം പ്പ#ു# വ#ക്ലയിജ#് ഉടെപപ്പട്ട
ഭമിക#യാമാ് കകച്ചരം #്ടവ് സാലെിം അിബന്ധ കറാ്് ന#ർ്ാമാത#ിമികായ#
ഏപ്പെ്വാാൻ
തീരമമികാന#ച്ച#രം #്ുത്തത് .
പ്രസ്തുത
ആകവുപത#കലെക്ക്
ഭമിക#
ഏപ്പെ്ുത്തത#പന ഗമാസരം ിം വ#സരം ീതസരം ിമികായ ആകഘാതങടെ വ#ുകലെനം
പചെകമ്പാടെ, ന#ർദ്ദ#ഷ് സസിദത# ന#ലെവ#പലെ മികാപ്പ#ംങ്ങം ഭമിക# ഏപ്പെ്് സസിദത#യം
പ്രകാരം ം നടപ്പ#ലൊ്ാിുത്തതാപമാുത്ത് വ#ലെയ#രമട്നു. സസിദത# ബാധി#തർ്് വ#സരം ീത
ആകഘാതങടെ ഉപണെങ്ക#ിം സസിദത# ബാധി#തർ ഉടെപപ്പപടയു പ്രക^ുവായ#കടെ്്
ഫലെപ്ര^മികാകുുത്ത വ#ധിം പ്രക^ുപത ഗതാഗതിം ജീവ#ത ന#ലെവാരം ിം സസിദത# മലെം
പമികച്ചപപ്പപെം. ജനവായ സലെങപള കഴെ#യുത്തന ബാധി#്ാത വ#ധിത#ിം
,
കുട#പയാഴെ#പ്പ#്് ഇ്ലയിാത വ#ധിത#ിം, കപെത് ജനങടെ്് പ്രകയാജനം ലെഭ#്ത്
വ#ധിത#ിം, അഴു്് ചാികടെ കപെതിം ആകഘാത ബാധി#തമികാകാത വ#ധിത#ിമികാമാ്
സസിദത#യപട ഷസകരം ഖകൾട തയ്യാറാ്#യ#രം #്ുത്തത്.
യാമഹ#ക പ്രതപാഘാത സഠന റ#കപ്പാർട്ട#പനയം യനച#ത യർ്ാർ
ഉതരം വ#പനയം സകർപകടെ ജ#്ലയിാ കള്റുപട ഔക^പാഗ#ക പവബ് സസൈയ്#്
പ്രയ#സിദീകരം #ച്ച#്ുതും ആകയത#പന സകർപകടെ തൃശ്ശൂർ കള്കറ്് , പസ്പെഷപ്
തഹയ#്^ാർ എ്.എ. (ജനറ്) തൃശ്ശൂർ, വരം പരം പ്പ#ു# ഗ്ാമികസഞ്ചായത് എുത്തീ
കാരം പാലെയങള#ിം ലെഭപമികാമാ്.
DISTRICT COLLECTOR
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