Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 05-09-2012 with RNI
Reg No.Kl/TV(N)/634/2018-20

©
േകരള സർകാർ
Government of Kerala
2019

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE
അസാധാരണം
EXTRAORDINARY

ആധികാരികമായി ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY
തിരുവനനപുരം,
െചാവ

വാല്ം 8

Vol. VIII

2019 െസപറംബർ 03
03rd September 2019
1195 ചിങം 18
18th Chingam 1195

Thiruvananthapuram,
Tuesday

നമർ
No.

2084

1941 ഭാ്ദം 12
12th Bhadra 1941

കകേരള സർകക്കാർ
റവനനന്യൂ (ബബ) വകേകുപപ

വവിജജ്ഞാപനന
Dated, 29/08/2019

G.O.(P)No.52/2019/RD
എസ. ആർ. ഒ. നമർ
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Thiruvananthapuram,

WHEREAS, the Government of Kerala have as per G.O (P)No 649/2015/RD dated 04/12/2015, appointed
the Special Tahsildar (LA General), Thalassery to perform the functions of a Collector for the purpose of
land acquisition under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation
and Resettlement Act, 2013.
AND WHEREAS, the Government hereby appoint Deputy Collector (LA), Kannur as the Administrator
for the purpose of Rehabilitation and Resettlement to the proposed acquisition.
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AND WHEREAS, it appears to the Government that the land specified in the Schedule below is
needed or likely to be needed for public purpose to wit for the construction of Civil Service Residential
Complex, Bio-diversity Park, Fire Station & Police Station in Pinarayi Village in Kannur district.
NOW, therefore, notice is hereby given to that effect to whomsoever it may concern, in accordance
with the provision of sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.
All persons interested in the said land are accordingly required to lodge before the Special Tahsildar
(LA General), Thalassery within 15 days from the date of publication of the above notification, or after giving
public notice regarding this whichever is later, a statement in writing of the objections if any, regarding the
updation of land records or title in respect of the land proposed for acquisition. Any objections/statement
which is received after the due date and which does not clearly explain as how the objector is interested in
the land is liable to be summarily rejected.
A summary of the Social Impact Assessment Report is given below, which is available in the official
website www.kannur.nic.in
04.12.2015-ലലെ

സ.ഉ.(അച്ചടട) 649/2015/ആര.ഡട നമ്പര ഉത്തരവവ് പ്രകകാരരം ലസ്പെഷഷ്യല് തഹസടല്ദകാര
എല്.എ.(ജനറല്) തലെശശ്ശേരടലയെ ഭൂമട ഏലറ്റെടുക്കലെടല് നഷ്യകായെമകായെ നഷ്ടപരടഹകാരത്തടനരം സുതകാരഷ്യതകരം
പുനരധടവകാസത്തടനരം പുന:സകാപനത്തടനമുള്ള അവകകാശ നടയെമരം, 2013-ലലെ വഷ്യവസകള്ക്കനസരടച്ചവ് ഭൂമട
ലപകാനരംവടലെ
നടപടടക്രമപ്രകകാരരം
ഏലറ്റെടുകന്നതടനകായെട
കളക്ടറുലട
ചുമതലെ
വഹടകന്നതടനവ്
നടശയെകാഗടക്കലപ്പെട്ടതടനകാലരം ;
ആയെതടന്പ്രകകാരരം ലഡപപ്യൂട്ടട കളക്ടര (എല്.എ) കളക്ടശററ്റെവ്, കണ്ണൂര
പുന:സകാപനത്തടനമുള്ള കകാരഷ്യനടരവകാഹകനകായെട നടശയെകാഗടക്കലപ്പെട്ടതടനകാലരം;

-

ലന

പുനരധടവകാസത്തടനരം

തകാലഴെ പട്ടടകയെടല് ലകകാടുത്തടരടകന്ന ഭൂമട ഒരു ലപകാതു ആവശഷ്യത്തടനവ് അതയെതവ് പടണറകായെട
പഞകായെത്തടല് സടവടല് സരവവ്വീസവ് റസടഡന്ഷഷ്യല് ശകകാരംപ്ലകവ് , ജജവജവവടധഷ്യ പകാരക്കവ്, ഫയെരശസ്റ്റേഷന്,
ശപകാലെവ്വീസവ് ശസ്റ്റേഷന് എന്നടവ നടരമടകന്നതടനവ് ആവശഷ്യമുലണ്ടെശന്നകാ ആവശഷ്യമുണ്ടെകാകകാനടടയുലണ്ടെശന്നകാ ശകരള
സരക്കകാരടനവ് ശബകാധഷ്യലപ്പെടുന്നതുലകകാണരം ;
ആയെതുലകകാണ്ടെവ്, ഇശപ്പെകാള് ഇതവ് സരംബനടച്ചവ് ബനലപ്പെട്ടവരുലട അറടവടശലെക്കകായെട ഭൂമട ഏലറ്റെടുക്കലെടനവ്
നഷ്യകായെമകായെ നഷ്ടപരടഹകാരത്തടനരം സുതകാരഷ്യതകരം പുനരധടവകാസത്തടനരം പുന :സകാപനത്തടനമുള്ള അവകകാശ
നടയെമരം, 2013 വകുപ്പെവ് 11 ഉപവകുപ്പെവ് (1) പ്രകരമുള്ള ഒരറടയെടപ്പെവ് ഇശതകാലടകാപ്പെരം പുറലപ്പെടുവടകന.
ശമല് പ്രസകാവടച്ച പ്രകകാരരം പട്ടടകയെടല് ലകകാടുത്തടരടകന്ന ഭൂമടയെടല് തകാല്പരഷ്യമുള്ള ഏലതകാരകാളരം ഈ
വടജകാപനരം പുറലപ്പെടുവടച്ച തവ്വീയെതട മുതല് പതടനഞ്ചു ദടവസത്തടനള്ളടശലെകാ അലല്ലെങടല് ഇതവ് സരംബനടച്ച ലപകാതു
അറടയെടപ്പെവ് നലടയെ ശശഷരം പതടനഞ്ചു ദടവസത്തടനള്ളടശലെകാ ഏതകാശണകാ അവസകാനരം സരംഭവടകന്നതവ്
അപ്രകകാരമുള്ള സമയെ പരടധടകള്ളടല് ലപകാനരംവടലെലക്കടുകന്ന ഭൂമടയെടശന്മേല് ഭൂശരഖയുലട നകാളതവ്വീകരണരം
സരംബനടശച്ചകാ പ്രമകാണരം സരംബനടശച്ചകാ തങ്ങള്കള്ള ആശക്ഷേപരം , എലന്തെങടലമുലണ്ടെങടല്, ശരഖകാമൂലെമുള്ള
പ്രസകാവന സഹടതരം ലസ്പെഷഷ്യല് തഹസടല്ദകാര എല്.എ (ജനറല്), തലെശശ്ശേരട മുമ്പകാലക സമരപ്പെടശക്കണ്ടെതകാണവ്.
നടശടത കകാലെപരടധടകശശഷരം സമരപ്പെടകന്ന പ്രസകാവനകളരം/ആശക്ഷേപങ്ങളരം, ആശക്ഷേപകനവ് ഭൂമടയെടശന്മേലള്ള
തകാല്പരഷ്യലമന്തെകാലണന്നവ് ആശക്ഷേപത്തടല് വഷ്യക്തമകായെട വടശദവ്വീകരടക്കലപ്പെടകാത്ത സകാഹചരഷ്യത്തടലരം അത്തരത്തടലള്ള
പ്രസകാവനകളരം/ആശക്ഷേപങ്ങളരം ലമകാത്തത്തടല് നടരസടക്കലപ്പെടുന്നതകായെടരടകരം.
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സകാമൂഹഷ്യ പ്രതഷ്യകാഘകാത പഠന റടശപ്പെകാരട്ടവ് ഔശദഷ്യകാഗടക ലവബവ് ജസറ്റെകായെ
ആയെതടലന്റെ സരംക്ഷേടപ്ത രൂപരം ഇശതകാലടകാപ്പെരം ശചരത്തടട്ടുണ്ടെവ്.

www.kannur.nic.in

ല് ലെഭഷ്യമകാണവ്.

പട്ടടക
ഏകശദശ വടസവ്വീരണ്ണമകാണവ് നല്കടയെടരടകന്നതവ്)
ജടല്ലെ : കണ്ണൂര
വടശല്ലെജവ് : പടണറകായെട
എല്ലെകാ വസ്തുക്കളരം ഗകാമപ്രശദശത്തടല് ഉള്ലപ്പെടുന

തകാലൂക്കവ് : തലെശശ്ശേരട

ക്രമ
സരലവ വടവരണരം
നമ്പര നമ്പര

വടസവ്വീരണ്ണരം
(ലഹക്ടര)

ഏതവ്
ലപകാതു ബകാധടക്കലപ്പെട്ട
ആവശഷ്യത്തടനവ്
കുടുരംബങ്ങലള
എന്നവ്
കുടടലയെകാഴെടപ്പെട
ശക്കണ്ടെ
കകാരണരം

ജകവശ
ക്കകാരലന്റെ
വടവരങ്ങളവ്

1

2.5698

സടവടല്
സരവവ്വീസവ്
റസടഡന്ഷഷ്യല്
ശകകാരംപ്ലകവ്, ജജവ
ജവവടധഷ്യ പകാരക്കവ്,
ഫയെര ശസ്റ്റേഷന്,
ശപകാലെവ്വീസവ് ശസ്റ്റേഷന്

നരടകള
ത്തടല്
ചന്ദ്രമതട
മുതല് ശപ്പെര
കല്ലെകാരത്തവ്വീ
ഹഹൗസവ്,
ശദവവ്വീ ഭവന്
കണ്ണൂര

2/1

2

4/1

3

4/2

ശതകാട്ടരം

1.4245
1.3355

ഈ പദ്ധതടക
ശവണ്ടെട
ആലരയുരം
കൂടടലയെകാഴെടപ്പെടക
ന്നടല്ലെ

5.3298

സകാമൂഹഷ്യ പ്രതഷ്യകാഘകാത പഠന റടശപ്പെകാരട്ടടലന്റെ സരംക്ഷേടപ്തരൂപരം
നടരദടഷ്ട പദ്ധതടക്കകായെട കണ്ണൂര ജടല്ലെയെടലലെ പടണറകായെട വടശല്ലെജടല് നടനരം 532.98 ആരസവ് ഭൂമട
ഏലറ്റെടുശക്കണ്ടെതകായെടട്ടുണ്ടെവ്.
ജലെശസകാതസ്സുകളമുണ്ടെവ്.

എന്നകാല് പദ്ധതട പ്രശദശത്തവ് നടലെവടല് വടവടധ തരത്തടലള്ള വൃക്ഷേങ്ങളരം
ഇതടല് ഒരു കുളവരം 5 കടണറുകളമുണ്ടെവ്.

വരകാത്ത രവ്വീതടയെടല് ശവണരം ഈ പദ്ധതട പൂരത്തവ്വീകരടക്കകാന്.

അതടനകാല് പരടസടതടക്കവ് ഒരു ശദകാഷവരം

ഈ സലെലത്ത ജലെശസകാതസ്സുകള് പദ്ധതട

പൂരത്തവ്വീകരണത്തടനകായുരം ഭകാവടയെടലലെ ആവശഷ്യങ്ങള്ക്കകായുരം ഉപശയെകാഗടക്കകാരം.
പദ്ധതട പ്രശദശലത്ത സലെത്തടനരം വസ്തുക്കള്കരം നഷ്യകായെമകായെ നഷ്ടപരടഹകാരരം, കൃതഷ്യസമയെത്തുതലന്ന
നഷ്ടപരടഹകാരരം നല്കല്, പരകാതട പരടഹകാര സരംവടധകാനരം സകാപടക്കല്, നടലെവടലലെ ഭവനത്തടല് നടനരം വസ്തുക്കള്
മകാറ്റുന്നതടനള്ള പടന്തുണ ശസവനങ്ങള്, പുനരധടവകാസ നടപടട കകാലെയെളവടലലെ തകാമസസഹൗകരഷ്യരം എന്നടവ സലെരം
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ഏലറ്റെടുകന്നതടലൂലട ജനങ്ങള് ശനരടടകാന് സകാധഷ്യതയുള്ള ആഘകാതരം കുറയ്ക്കുന്നതടനള്ള പരടഹകാര നടപടടകള്
ആയെട നടരശദശടക്കലപ്പെട്ടു.
അവസരങ്ങള്

നല്കുക,

പദ്ധതട പ്രശദശലത്ത ജനവടഭകാഗത്തടനവ് നടരദടഷ്ട പദ്ധതടയുലട കവ്വീഴെടല് ലതകാഴെടല്
ലതകാഴെടലെധടഷടത

ജനപുണഷ്യത്തടനവ്

ആവശഷ്യമുള്ള

പരടശവ്വീലെനരം

നല്കുക,

പുനരധടവകാസത്തടനള്ള സലെരം ഇശപ്പെകാഴെലത്ത സലെത്തടനവ് കഴെടയുന്നതുരം അടുത്തവ് തലന്ന നല്കുക എന്നവ്വീ
മകാരഗ്ഗങ്ങള് സലെരം മകാറ്റെത്തടലന്റെ ആഘകാതരം ഒരു പരടധടവലര കുറയകാന് സഹകായെടകരം. ഒരു വടശശ്വസനവ്വീയെമകായെ
എന്.ജട.ഒയുലട പടന്തുണ ശസവനങ്ങള് നല്കുന്നതവ് സലെരം മകാറ്റുന്നതടലന്റെ മകാനസടകവരം സകാമൂഹടകവമകായെ
കഷ്ടപ്പെകാടുകലള ലെഘൂകരടകന്നതടനവ് സഹകായെടകരം.
By order of the Governor,
VENU V
PRINCIPAL SECRETARY

വടശദവ്വീകരണ കുറടപ്പെവ്
(ഇതവ് വടജകാപനത്തടലന്റെ ഭകാഗമകാകുന്നതല്ലെ, എന്നകാല് ലപകാതു ഉശദശരം ലവളടലപ്പെടുത്തുന്നതടനവ് ഉശദശടച്ചവ്
ലകകാണള്ളതകാണവ്)
ദ ജററ്റെവ് ടു ലഫയെര ശകകാമ്പന്ശസഷന് ആന്റെവ് ടകാന്സ്പെരന്സട ഇന് ലെകാന്റെവ് അകശ്വടസടഷന്, റവ്വീ
ഹകാബടലെടശറ്റെഷന് & റവ്വീ ലസറ്റെടല്ലമന്റെവ് ചട്ടങ്ങള് 19.09.15-ല് പ്രകാബലെഷ്യത്തടല് വന്നടട്ടുള്ളതുരം, പ്രസ്തുത ചട്ടത്തടലലെ റൂള്
18 പ്രകകാരരം ഏലറ്റെടുക്കകാന് ഉശദശടകന്ന ഭൂമട ഗകാമവ്വീണ നഗര പ്രശദശങ്ങളകായെട തരരം തടരടച്ചവ് വടശദവടവരങ്ങള്
പ്രസടദ്ധലപ്പെടുശത്തണ്ടെതകാണവ്.
ശമല് ആവശഷ്യരം ജകവരടക്കകാന് ഉശദശടച്ചകാണവ് വടജകാപനരം പുറലപ്പെടുവടകന്നതവ്.
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