
കൂരരാച്ചുണ്ട്ചുണ്ടു്  ഗ്രരാമപഞ്ചായരായത്തു്��്ചുണ്ടു്

  08/01/2015 തിയ്യതി നടന്ന സാധരാധാരരാരണ / അസാധരാധാരരാരണ / അടിയന്ിര യയരാഗതിലെത

319/2014-15 നമ്പര് ത് തീരുമരാനര.

അജണ്ട 9: മണിയിച്ചേരി യരരാളനി ഭവനനിര്നരാണര - അപ്് തീല് സാധരബന്ിച്ചു്ചുണ്ടു്

ത് തീരുമരാനര:

മണിയിച്ചേരി യരരാളനി ഭവനനിര്നരാണക്രമയാണക്രമക്കേടു് സംബന്ചുണ്ടു് സാധരബന്ിച്ചു്ചുണ്ടു് ധാരനരരാരന

പരിയശരാധാരനരാവിഭരാഗതിലെിന്റെ റിപിയപ്രാര്പര തുടര്ട്ടും തുടര്ന്നുള്ള റിപവന തുടര്ന്നുള്ള റവന്യൂറിപിാണക്രമക്കേവറിപി നടപടിരളും സംബന്ധിച്ചു് പേരാര സാധരബന്ിച്ചു്ചുണ്ടു്

യപരരാമ്പ്ര മുന്സിഫ്സാധിഫ് കോടതിയ്ചുണ്ടു് യരരാടതിയിലെത ഒ എസാധ്ചുണ്ടു് നര. 216/2011 യരസില് ഗ്രരാമപഞ്ചായരായത്തു്��്ചുണ്ടു് നിയയരാഗിിച്ചേ

വാണക്രമക്കേ് തീല് ശ്രീ് തീ.  ലെര എര വിശിശ്വനരാഥന്സിഫ് ,  യപരരാമ്പ്ര ടി.  യരസ്ചുണ്ടു് സാധരബന്ിച്ചു്ചുണ്ടു് നല്കിയ നിിയ നിയയമരാപയിയ നിയമോപദേശര

ഭരണസാധമിതി ചര്ിച്ചേ ലെചയ. 

ടി.  ഭവനനിര്നരാണതിലുണ്ടരായി എന്നരായരരാപിാണക്രമക്കേലെപ്ടു് സംബനന്ന ക്രമയാണക്രമക്കേടു് സംബന മൂതര

ധാരനരരാരന പരിയശരാധാരനരാ വിഭരാഗതിലെിന്റെ യമല് റിപിയപ്രാര്പ്ചുണ്ടു് പ്രരരാരര,  രണ്വ് തീനര് അധാരിരമരായി

കരപ്റിയ തുര 91,200/- രൂപ തിരിിച്ചേടപ്ിക്കുന്നതിനു് ഉത്തര്ചുണ്ടു് ഉതരവരായിരുട്ടും തുടര്ന്നു. തുടര്ട്ടും തുടര്ന്നു്ചുണ്ടു് ജില്ലാ കളക്രാ രളക്ടറുടെ റവടറുലെട

റിപവന തുടര്ന്നുള്ള റവന്യൂ റിപിാണക്രമക്കേവറിപി നടപടിലൊണക്രമക്കേതിലെര പ്രവൃതിയുലെട രണ്വ് തീനര് ശ്രീ് തീ യജരാസാധ്ചുണ്ടു് എട്ടിയില് പേരാമ്ിയില് യപരരാമ്പ്ര

മുന്സിഫ്സാധിഫ് കോടതിയ്ചുണ്ടു് യരരാടതിലെയ സാധമ് തീപിക്കുരയുര ബഹ.  മുന്സിഫ്സാധിഫ് കോടതിയ്ചുണ്ടു് യരരാടതിയുലെട 31/03/2014 ലെത ഉതരവ

പ്രരരാരര പ്രസ്തുത തുര ഈടരാക്കുന്നതില് നിട്ടും തുടര്ന്നു്ചുണ്ടു് ഗ്രരാമപഞ്ചായരായതിലെന സ്ഥിരമായി തടഞ്ഞു കൊണ്ടു് ഉിരമരായി തടഞ്ഞു ലെരരാണ്ട്ചുണ്ടു്

ഉതരവരാകുരയുര ലെചയ്തിരിരുട്ടും തുടര്ന്നു.  ഈ വിധാരിലൊണക്രമക്കേതിലെര അപ്് തീല് സാധമര്പ്ിക്കുന്നതു സാധരബന്ിച്ചു്ചുണ്ടു് യമല്

പ്രസ്രാവിിച്ചേ പ്രരരാരര നിയയമരാപയിയ നിയമോപദേശര യതടിയതില് ധാരനരരാരന പരിയശരാധാരനരാ വിഭരാഗതിലെിന്റെ

കൃതനതയില്ലാ കളക്രാതതുര ഏരയിയ നിയമോപദേശാണക്രമക്കേണാണക്രമക്കേിതധാരിഷ്ഠിതവുമായ ിതവമരായ റിപിയപ്രാര്ട്ടിയില് പേരാമ്ിലെിന്റെ അടിസ്ഥിരമായി തടഞ്ഞു കൊണ്ടു് ഉരാനതിതരാണു് റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി്ചുണ്ടു്

റിപവന തുടര്ന്നുള്ള റവന്യൂ റിപിാണക്രമക്കേവറിപി നടപടി ആരരഭിിച്ചേലെതട്ടും തുടര്ന്നു്ചുണ്ടു് യരരാടതി നിര് തീക്ഷിച്ചിിിച്ചേിപള്ളതിനരാല് അപ്് തീല്

യപരാവന്നതിനു് ഉത്തരള്ള സാധരാദ്ധ്യത വനത വിദൂരമരാലെണന്നരാണു് റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി്ചുണ്ടു് നിയയമരാപയിയ നിയമോപദേശര തഭിിച്ചേിപള്ളതു്ചുണ്ടു്.

യമല് ഭവനനിര്നരാണ പദ്ധ്യത വതി വിജിതന്സിഫ്സാധ്ചുണ്ടു് വിഭരാഗര യനരയത

പരിയശരാധാരിക്കുരയുര പദ്ധ്യത വതിയില് രരാതതരാമസാധമുണ്ടരായതല്ലാ കളക്രാലെത ക്രമയാണക്രമക്കേടു് സംബനരലെളരാട്ടും തുടര്ന്നുര നടന്നിട്ടിയില് പേരാമ്ില്ലാ കളക്

എട്ടും തുടര്ന്നു്ചുണ്ടു് റിപിയപ്രാര്ട്ടിയില് പേരാമ്്ചുണ്ടു് സാധമര്പ്ിക്കുരയുമുണ്ടരായിപണ്ട്ചുണ്ടു്. വിജിതന്സിഫ്സാധ്ചുണ്ടു് ഡയറിപക്ടറുടെ റവടര് ശുപരാര്ശ ലെചയ്തിരതു പ്രരരാരര

എഞ്ചായിന് തീയറിപിങ് ്ചുണ്ടു് വിഭരാഗലെതലൊണക്രമക്കേരാണ്ട്ചുണ്ടു് ലെചയ്തിര പ്രവൃതിയുലെട മൂതനനിര്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യനിര്ണ്ണയര നടതിക്കുരയുര

മൂതനനിര്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യനിര്ണ്ണയ സാധര്ട്ടിയില് പേരാമ്ിഫ് കോടതിയിാണക്രമക്കേറ്ചുണ്ടു് തഭനമരാവരയുര ലെചയ്തിരിപണ്ട്ചുണ്ടു്.  രണ്വ് തീനര് ആലെര കരപ്റിയ തുരയില്

നിട്ടും തുടര്ന്നുര മൂതനനിര്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യനിര്ണ്ണയപ്രരരാരമുള്ള തുര രഴിച്ചു് ബാക്കി ിച്ചു്ചുണ്ടു് ബരാാണക്രമക്കേി തുര പതിശ സാധഹിതം കണ്വീനറുടെ പക്കിതര രണ്വ് തീനറുലെട പാണക്രമക്കേല്

നിട്ടും തുടര്ന്നുര ഈടരാക്കുന്നതിനു് ഉത്തരര,  അപ്രരരാരര നിതവിലുള്ള ലെപ്രരാജക്ട് അ്ചുണ്ടു് അവസാധരാനിപ്ിക്കുന്നതിനു് ഉത്തരര ബരാാണക്രമക്കേി

തരാള് 1/2

A constitutional body, established under the provisions of articles 243 to 243O of the Constitution of the Republic of India.



കൂരരാച്ചുണ്ട്ചുണ്ടു്  ഗ്രരാമപഞ്ചായരായത്തു്��്ചുണ്ടു്

  08/01/2015 തിയ്യതി നടന്ന സാധരാധാരരാരണ / അസാധരാധാരരാരണ / അടിയന്ിര യയരാഗതിലെത

319/2014-15 നമ്പര് ത് തീരുമരാനര.

പ്രവൃതിരള്ക്കു്ചുണ്ടു് പുതിയ ലെപ്രരാജക്ട് അ്ചുണ്ടു് രൂപ് തീരരിച്ചു്ചുണ്ടു് നടപ്രാക്കുന്നതിനു് ഉത്തരര ത് തീരുമരാനിച്ചു.  പ്രസ്തുത വിവരര

ധാരനരരാരന പരിയശരാധാരനരാ വിഭരാഗലെത അറിപിയിച്ചു്ചുണ്ടു് തടസങ്ങള് ഒഴിച്ചു് ബാക്കി ിവരാക്കുന്നതിനു് ഉത്തര്ചുണ്ടു്

അയപക്ഷിച്ചിിക്കുന്നതിനു് ഉത്തരര ത് തീരുമരാനിച്ചു.

എന്നിരുന്നരാലുര പദ്ധ്യത വതിപ്രയിയ നിയമോപദേശലെത ഭൂമിശരാസ്ത്രപരമരായ പ്രയതനരതരള് രരാരണര

പദ്ധ്യത വതി പൂര്തിയരാാണക്രമക്കേരാന്സിഫ് രഴിച്ചു് ബാക്കി ിഞ്ഞില്ല എനില്ലാ കളക് എന്നതില് രവിഞ്ഞു്ചുണ്ടു് യരാലെതരാരു ക്രമയാണക്രമക്കേടു് സംബനര ടി പദ്ധ്യത വതിയില്

നടന്നിട്ടിയില് പേരാമ്ില്ലാ കളക് എട്ടും തുടര്ന്നുള്ളതു്ചുണ്ടു് തലെന്നയരാണു് റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി്ചുണ്ടു് പഞ്ചായരായതിലെിന്റെ സുയബരാദ്ധ്യത വനമരായ അഭിപ്രരായലെമട്ടും തുടര്ന്നുള്ള രരാരനര

കൂടി ധാരനരരാരന പരിയശരാധാരനരാ വിഭരാഗലെത അറിപിയിാണക്രമക്കേരാനു് ഉത്തരര സാധര്ാനും സര്വ്വസാധനതമരായി ത് തീരുമരാനിച്ചു.         

(ഒപ്ചുണ്ടു്)
       പ്രസാധിഡണ്ട്ചുണ്ടു്

(യനര് പരര്പ്ചുണ്ടു്)

തരാള് 2/2

A constitutional body, established under the provisions of articles 243 to 243O of the Constitution of the Republic of India.


