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ഫഫോറം നം. 9
ചട്ടം 21(7) കോണുക
ഫനോട്ടീസ്
DCTSR/2405/2018/E5

11/03/2020

തൃശൂർ ജില്ല ചോ്കുല് താോക്് കല്ക്കുറല് വില്ഫലജി് പരിധല്യല്ൽല്5 വിുന്നം
ഇഫതാോടുോപം ഫചർർല്്തിി പരട്ടല്കൽല്5 വില്വിിധല്ച്ല്്തിിനളതോൽല് ഭളതല് ഒുന ടപരോന
ആവിശ്യർല്ന് അതാോൽതാ് ചല്റങ്ിധ ടറൽല്5ടവി ഫളത5പോ്ം നല്ർമോാണതർല്നോൽല്
ആവിശ്യുടണ്ടെഫ്ോ ആവിശ്യുണ്ടെോഫൽ്ോടളതഫ്ോ കോണു്നം ആൽതാല്ുവഫവിണ്ടെല് ഭളതല്
ഏടറ്റെടു്്ല്5 ന്യോൽളതോൽ നഷപരിധല്്ോിധർല്ുവം, സുതാോിധ്യതായ്ക്കും, പുനിധയല്വിോസർല്ുവം,
പുനസോപരനർല്ുവുിി അവികോശം ആക് 2013 ( ഫകന്ദ്രനല്ൽളതം 30 -2013) 4-ാോം വികപ്
1-ാോം ഉപരവികപ് പകോിധുിി വില്ജോപരനം 28.09.2018 ട് ഫകിധി അസോയോിധാണത ഗസറ്റെ്
വിോ്്യം 7, 2473-ാോം നമറോൽല് പസല്ദ്ധീകിധല്ച്ല്്തിിനളതോാണത് . പുനിധയല്വിോസർല്ുവം
പുന:സോപരനർല്ുവുിി പരദ്ധതാല്ൽല്5 താീുനളതോനടളതടുക്താല്ന് ഫവിണ്ടെല് ഫളത5 പസോവില്ച്
ഭളതല്ൽല്5 അവികോശുിി എലലോ ആുകും 07/04/2020 താീയ്യതാല് കോ്ർ് 11 ളതാണതല്യ്
ടകോിധട്ടല് ഗോളതപരഞോൽർ് ്ോില്5 ടവിച്്
നുത് ടപരോനവില്ചോിധാണതയ്
അഡ്മല്നല്ഫസ്ട്രേറ്റെർ ആൽ ടഡെപപരയട്ടല് കികർ (എല5.എല) ുമോടക ്ോജിിധോഫകണ്ടെതാോടാണത്്
ഇതാല്നോ5 അറല്ൽല്ചടകോിുു.
പരട്ടല്ക

ക്രളത നം. സർഫവ
നം

ടകട്ടല്ുങ്ുടു വില്വിിധാണതം

ടകട്ടല്ു ഉുളതടടു ഫപരുനം വില്്ോസ ം

വിോുക്ോിധടന്റെ
/കച്വിു്ോിധടന്റെ
ഫപരുനം വില്്ോസ ം

1

519

പരക്ൽ വിീുല്ടന്റെ
പരാണതല്പോടുകൾ(പുറഫമോ്്) ടകട്ടല്ു
നമർ- 512/11

2

519

പരച്്റല്്ു(പുറഫമോ്്) ടകട്ടല്ു നമർ- ഫജിോാണതല് ഭോിധ്യ ്ല്സല്, അറയ5,
531/11
ചല്റങ്ിധ.

3

519

ളതകസ വിർഗീസ്. ടക.സല്, ചോക ളതകസ ഫപരോില്,
ടജി.ടക.പരല് ഫ്ോട്ട5 (പുറഫമോ്്) ടകട്ടല്ു ചോഫ്ോ
കകപരറമോുസ,
ടകോിധട്ടല് സൗർ്, കണ്ണമ്പുക്, ടകോിധട്ടല്
നമർ- 530/11
ചല്റങ്ിധ,

4

519

ടകട്ടല്ു ഭോഗം വിുന്ല്ല(പുറഫമോ്്)
ടകട്ടല്ു നമർ-529/11

ചോഫ്ോ ളതകസ വിർഗീസ് ടക.സല്,
കകപരറമോുസ, ടകോിധട്ടല് സൗർ്,
ചല്റങ്ിധ

5

519

അുഞ ടകട്ടല്ും (പുറഫമോ്്) ടകട്ടല്ു
നമർ- 510/11

ഫപരോില്. പരല്. വില്, പരറമല്5 ്ൗസ്,
ളതോമ ഫദശം

6

519

ശീ. ചന്ദ്രസ ഭോിധ്യ ്ീ്
(പുറഫമോ്്) ടകട്ടല്ു നമർ-527/11 ഒ്ോം പരഫിധതാനോൽ
ചന്ദ്രസ ുതാ5ഫപർ, കല്ക്ഫ്പറത
കുുറല്- ഗോർടളതന്റെ്സ്
കുല്, ചല്റങ്ിധ
ിധണ്ടെോം കുുറല്- ചല്റങ്ിധ കീഫിധോദ്പരോദക

വിർഗ്ഗീസ് ഭോിധ്യ ജിോസസല്, ളതണ്ടെല്
്ൗസ്, ടകോിധട്ടല്ടക. വില്. ളതോതാ്,
കലറയ5, അങ്കളതോ്ല്

ടഡെപൽ്സല്, കലറയ5,
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സ്കിധാണതസംഘം

7

519

(പുറഫമോ്്) ടകട്ടല്ു നമർ-526/11
പര്ചിധ്് കു(കനസ് ഫസൈോഴ്്)

ടകോിധട്ടല്- ചല്റങ്ിധഫഡെപോില് ആന്റൊണതല് ുതാ5ഫപർ,
പരള്ളല്പോട്ട്, ടകോിധട്ടല്
ഫജിോാണതല്.എല. പരല്
അച്ോാണതല് ്ൗസ്,
ടകോിധട്ടല്-

പശോന്ത് ുതാ5ഫപർ,
പുറഫമോ്് കുുറല് ടകട്ടല്ു നമർ-525/11 ആശ
പരുല്ൽർ് ചല്റങ്ിധ

8

519

9

519/5

പര്ചിധ്് കു (എലസ്.എലം ഫസൈോഴ്്)
ടകട്ടല്ു നമർ-524/11

സുബ്രഹ്മാണത്യസ ളതകസ ളതഫനോജി്. ടക.
എലസ്, ടകോച്ോറ ്ൗസ്,

10

519/5

ബല്സല് ഫഡെപ് ടകട്ടല്ു നമർ -522/11

ഫഡെപവില്സ്, ുക്രോപള്ളല്, ചല്റങ്ിധ

11

519/5

ടസന്റെ് ഫളതിധീസ് ഫസൈഷനറല് & ഫബ്റല്
ടകട്ടല്ു നമർ- 520/11

ഏ്ല്ൽോസ്. പരല്. എലം, പരുൽോട്ടല്5,
ചല്റങ്ിധ

12

519/5

ടജിൽല്ംസ് ഇ്കല്്5സ് ടകട്ടല്ു
നമർ-519/11

പരീറ്റെർ.എലം. വില് ഭോിധ്യ ഷല്ബല് പരീറ്റെർ,
ുക്രോപള്ളല്, ടകോിധട്ടല് സൗർ്

13

519/5

സ്ം ളതോരം

ഫതാോളതസ് ളതകസ ഫപരോൾ അച്ോണ്ടെല്
്ൗസ്, ടകോിധട്ടല്

14

519/5

ശീകൃഷ്ണ ഇ്കല്്5സ് വിർസ്് ടകട്ടല്ു
നമർ-519/11

ഉണ്ണല്കൃഷ്ണസ ഭോിധ്യ പരത്മോവിതാല്.വില്,
പുർസവിീട്ടല്5, ടകോിധട്ടല് സൗർ്-

15

519/5

സ്ം ളതോരം

ജിൽ്സൺ, കറ്റെല്്ോുസ, ടകോിധട്ടല്
സൗർ്

16

697/1

ഇുനമ് ഫഗറ്റെ് ളതോരം

കോട്ടൂ്ോിധസ വില്സടസന്റെ് ഭോിധ്യ
ടസ്ീന ുതാ5ഫപർ

17

697/1

ടകട്ടല്ുഭോഗം ടകട്ടല്ു നമർ-604/12

ഔഫസഫ് ളതകസ താോണ,
ക്തപരറമല്5, ടകോിധട്ടല് സൗർ്

18

697/1

താോളതസല്ക് വിീു് പർണ്ണളതോടം
നഷടപടുു. ടകട്ടല്ു നമർ-312/3

ഔഫസഫ് ളതകസ വിർഗ്ഗീസ്,
ക്തപരറമല്5, ടകോിധട്ടല് സൗർ്

19

698/2

താോളതസല്ക് വിീുല്ടന്റെ ുസവിശടർ
ളതതാല്ലം ഫഗറം ടകട്ടല്ു നമർ- 313/13

ഉണ്ണല്കൃഷ്ണസ. വില്, ടവിുഫർസ
്ൗസ്, ടകോിധട്ടല് സൗർ്

20

698/2

താോളതസല്ക് വിീുല്ടന്റെ ഭോഗങ്ൾടകട്ടല്ു നമർ- 313 എല/13

വിത്സ് ഫളതഫനോസ, ടവിുഫർസ,
ടകോിധട്ടല് സൗർ്

21

699/1

സ്ട്രേക്ചറുകൾ

പരട്ടമോുല് വിർഗീസ് ഭോിധ്യ ഫറോസമ
ുതാ5ഫപർ, പരട്ടമോുല്, ഏകർ. പരല്. ഒ
എലറാണതോകിം

22

699/1

സ്ം ളതോരം

്ല്സസൺ.റ്റെല്. ടക, ഫതാ്പല്ള്ളല്,

സ്ീം എലം. എലസ്,
ുഫണ്ടെുർ് ്ൗസ്,
ടകോിധട്ടല് സൗർ്-

ഷോജില്.ടക.ആർ,
കോമിർ് ്ൗസ്,
ടകോിധട്ടല് ഈസൈ്,

File No.DCTSR/2405/2018-E5

ഓഷ്യോനസ്, ക്രസന്റെ്, ളതറ്റൂർ കോ്ുല്
23

396

പുറഫമോ്ല്ലള്ള ളതതാല്5

കൽല്സ്. സല്. ടജി, ചൂ്ല്ഫശ്ശേിധല്-

24

400

പുറഫമോ്ല്ലള്ള കബ്് റല്പൽറല്ംഗ്
കു

ഫതാഫജിോ

25

400

കസ്ല്ൾ റല്പൽറല്ംഗ് കു ടകട്ടല്ു
നമർ-239/11

വിർഗ്ഗീസ് പരല് വില്, പരുൽോട്ടല്5,
ടകോിധട്ടല് സൗർ്

26

400/1

പവിർർനളതല്ലോർ കു, ടകട്ടല്ു നമർ- ളതോത ളതകസ ഏ്ല്ൽോസ് പരല്
240/13
എലം, പരുൽോട്ടല്5 ചല്റങ്ിധ

27

400

സ്ം ളതോരം

ഔഫസഫ് ളതകസ ഫജിോൺസൺ,
വില്താൽർല്5

28

519

കുുറല്കൾ ടകട്ടല്ു നമർ- 241/13

ളതണ്ടെല് വിറീതാ് ളതകസ ഫജിോസ് ഭോിധ്യ
ഫളതിധല് & വിറീതാ് ളതകസ ഫജിോർജ്,
ളതണ്ടെല് ്ൗസ്

29

400

30

1165/2

31

1165/2

1. എലം.ടജി. ഫസൈോഴ്്

ഫജിോാണതല് ളതോഫവി്ല്
എലുക്്, കറുകറ്റെല്

2. കണ്ടെംകിർല് കവിദ്യശോ്

ഫഡെപോ. ഫജിോസ്.ടക.പരല്,
അഷളതല്ച്ല്റ.പരല്.ഒ

കുുറല് ടകട്ടല്ു നമർ- 243/13
ടകട്ടല്ു നമർ-231/13 JMV Smart Home

കുുറല്

സജില് വിർഗ്ഗീസ്, ടവിണ്ണൂ്ോിധസ
ടകോിധട്ടല്സജില് വിർഗ്ഗീസ്, ടവിണ്ണൂ്ോിധസ
ടകോിധട്ടല്ഷീ് ഫജിോൺസൺ, വില്താൽർല്5
്ൗസ്, ടകോിധട്ടല്-

ഷല്ഫന്റെോ ടസബോസൈ്യസ,
വില്താൽർല്5 ടകോിധട്ടല്-

എലവിർഗീസ എലസ്്ഫപരോർഫട്ടഴ്്
32

1165/2

സ്ം ളതോരം

ഫഡെപോ. ഫജിോസ്.ടക.പരല്,
അഷളതല്ച്ല്റ. പരല്.ഒ

സല്ഫൽോൺ ടസളതല്നോിധല് വിക

അഡ്മല്നല്ഫസ്ട്രേറ്റെർ
ടഡെപപരയട്ടല് കികർ (എല5.എല)
കിഫകറ്റെ്, തൃശൂർ.
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്ല്ൽറല്ംഗല്ന് വിുനഫമോൾ ടകോണവിഫിധണ്ടെ ഫിധേണകൾ
ഉുളത
1. ആയോിധർല്ടന്റെ പരകർപ്
2. കിധം അുച്് ിധശീതാ്
3. വിോുക കിധോർ
4. ബല്5ഡെപല്ംഗ് ുോസ്് അുച് ിധസീതാ്
5. Profession Tax അുച് ിധശീതാ്
6. ക്സസസ്

വിോുക്ോർ
1. വിോുക കിധോർ (19/11/2016 ുതാ5)
2. Profession Tax അുച് ിധശീതാ്
3. ക്സസസ്
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DCTSR/2405/2018/E5
ചിറങ്ങര ററയിൽവവ വേൽപ്പാല ിർമ്പമാണല- പു രധിിവ്പംല- ഗുമാണവഭ്പക്ത്പക്കളുറടെ കരടെ്ു ാി്്ു
G.O(MS)No. 448/2017/RD- dated 29/12/17 പക്പരല
ക ംർ
േ റവ
ല ല.
1

2

വിസ്തീർ ഉപവഭ്പക്ത്പവി കടെ/സ്ഥ്പപ ഉടെേ/വ്പടെക ഉപവയ്പ ഷ്ടപരിഹെ തുക
ണ്ണല
റന്റെ വപര്ു
ത്തിറന്റെ വപര്ു ക്ക്പരറന്റെ
ഗല
ാ്പര
(റഹെക്ടറി
വപര്ു
പ്പവക്കജ്ു
ൽ)
3

4

5

6

7

8
കേ

1

697/1

2 400/1

ഔവംഫ്ു
േകൻ
വർഗീം്ു, ത്പേംിക്കുന്ന
വീടെ്ു
കുന്നത്ത്ുപറമ്പി
ൽ, റക്പരട്ടി

വർഗീം്ു. പി.
വി, പടെയ്പട്ടിൽ,
റക്പരട്ടി

കടെ

അഡ്ുേി ിവസ്ർ,
റഡപ്യൂട്ടി കളകക്ടർ(എൽ.എ)

9
ല

1

3,00,000

5

60,000

6

50,000

10

5,0000

ആറക

4,60,000

ത്പേം
വീടെ്ു

റചറപീടെി
ക
(സംക്കി
കേ
ൾ
റിപയറില
ഗ്ു )

ല.8 50,000

റിേ്പർ
ക്സ്ു
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