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REVENUE (B) DEPARTMENT
NOTIFICATION
G.O.(P)No.27/2020/RD

Dated, 20.03.2020

Thiruvananthapuram,
എസ. ആർ. ഒ. നമർ

278/2020

WHEREAS, the Government of Kerala as per Notification No G.O(P)No 649/2015/RD dated. 4/12/2015
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.
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AND WHEREAS, the Government hereby appoint Deputy Collector, LA, Collectorate, Kannur as the
Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement to the proposed acquisition.
AND WHEREAS, it appears to the Government that the land specified in the schedule below is needed
or is likely to be needed for public purpose to wit for the construction of Kendriya Vidyalaya, Thalassery, Kannur
district.
Now, THEREFORE, notice is hereby given to that effect to whomsoever it may concern, in accordance
with the provisions 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 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 objection/statement which is received after the due
date or which does not clearly explain as to 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 https://www.kannur.nic.in
4.12.15 തീയതിയിെലെ ജി.ഒ(പി) നമ്പര് 649/2015/ആര്ഡി നമ്പര് വിജ്ഞാപനപ്രകാരം െസ്പെഷ്യല് തഹസില്ദാര്,
എല്.എ

(ജനറല്),

തലെേരിശ്ശേരിെയ

ഭൂമി

ഏറ്റെറ്റെടുക്കലെില്

നയായമായ

നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും

സുതാരയതയ്ക്കും

പുനരധിവാസത്തിനും പുനസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അവകാശ നിയമം 2013 വയവസ്ഥകള്ക്കനുസരിച്ച് ഭൂമി െപാന്നുംവിലെ
നടപടിപ്രകാരം ഏറ്റെറ്റെടുക്കുന്നതിനായി കളക്ടറുടെട ചുമതലെ വഹിക്കുന്നതിന് നിേരിയാഗിക്കെപ്പെട്ടതിനാലും;
ആയതിന്പ്രകാരം

െഡപയൂട്ടി

കളക്ടര്(എല്

എ)

കളക്ടേരിററ്റെ്,

കണ്ണൂര്-െന

പുനരധിവാസത്തിനും

പുനസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള കാരയനിര്വ്വാഹകനായി നിേരിയാഗിക്കെപ്പെട്ടതിനാലും;
താെഴെ പട്ടികയില് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂമി ഒരു െപാതു ആവശയത്തിന് അതായത് തലെേരിശ്ശേരി േരികന്ദ്രീയ വിദയാലെയം
നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് ആവശയമുെണ്ടെന്നേരിന്നാ ആവശയമുണ്ടെന്നാകാനിടയുണ്ടെണ്ടെന്നേരിന്നാ േരികരള സര്ക്കാരിന് േരിബാധയെപ്പെടുന്നത്കെകാണ്ടും;
ആയതുെകാണ്ടെന്ന്, ഇപ്പേരിപ്പൊള് ഇപ്പത് സംബന്ധിച്ച് ബന്ധെപ്പെട്ടവരുെട അറിവിേരിലെയ്ക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെറ്റെടുക്കലെില് നയായമായ
നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും സുതാരയതയ്ക്കും പുനരധിവാസത്തിനും പുനസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള ആവകാശനിയമം 2013 വകുപ്പെ് 11
ഉപവകുപ്പെ് (1) പ്രകാരമുള്ള ഒരു അറിയിപ്പെ് ഇപ്പേരിതാെടാപ്പെം പുറെപ്പെടുവിക്കുന്നു.
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േരിമല് പ്രസ്താവിച്ച പ്രകാരം പട്ടികയില് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂമിയില് താല്പരയമുള്ള ഏറ്റെതാരാളും ഈ വിജ്ഞാപനം
പുറെപ്പെടുവിച്ച തീയതി മുതല് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിേരിലൊ അെല്ലെങ്കില് ഇപ്പത് സംബന്ധിച്ച െപാതു അറിയിപ്പെ് നല്കിയ
േരിശഷ്ം പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിേരിലൊ ഏറ്റതാേരിണാ അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളില്
െപാന്നുംവിലെെയ്ക്കടുക്കുന്ന ഭൂമിയിേരിന്മേല് ഭൂേരിരഖയുണ്ടെട നാളതീകരണം സംബന്ധിേരിച്ചാ പ്രമാണം സംബന്ധിേരിച്ചാ തങ്ങള്ക്കുള്ള
ആേരിക്ഷേപം എെന്തെങ്കിലുമുെണ്ടെന്നങ്കില് േരിരഖാമൂലെമുള്ള പ്രസ്താവന സഹിതം െസ്പെഷ്യല് തഹസില്ദാര് എല്.എ (ജനറല്),
തലെേരിശ്ശേരി മുമ്പാെക സമര്പ്പെിേരിക്കണ്ടെന്നതാണ്. നിശ്ചിത കാലെപരിധിക്കു േരിശഷ്ം സമര്പ്പെിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളും/ആേരിക്ഷേപങ്ങളും
ആേരിക്ഷേപകന്

ഭൂമിയിേരിന്മേലുള്ള

താല്പരയെമന്തൊെണന്ന്

ആേരിക്ഷേപത്തില്

വയക്തമായി

വിശദീകരിക്കെപ്പെടാത്ത

സാഹചരയത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്തവനകളും/ആേരിക്ഷേപങ്ങളും െമാത്തത്തില് നിരസിക്കെപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.
സാമൂഹയപ്രതയാഘാത പഠനറിേരിപ്പൊര്ട്ട് ഔദ്യേരിദയാഗിക െവബ്സൈസറ്റൊയ https://www.kannur.nic.in

ല് ലെഭയമാണ്.

ആയതിെന്റെ സംക്ഷേിപ്തരൂപം ഇപ്പേരിതാെടാപ്പെം േരിചര്ത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്.
പട്ടിക
(ഏറ്റകേരിദശ വിസ്തീര്ണ്ണമാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്)
ജില്ലെ - കണ്ണൂര്

വിേരില്ലെജ്- കതിരൂര്

താലൂക്ക്- തലെേരിശ്ശേരി

േരിദശം - പുേരില്ലെയാട്

എല്ലൊ സ്ഥലെങ്ങളും ഗ്രാമപ്രേരിദശങ്ങളില് ഉള്െപ്പെടുന്നു
ക്രമ സര്െവ്വ വിവരണം
വിസ്തീര്ണ്ണം
ഏറ്റത് െപാതു
നം
നമ്പര്
(െഹക്ടര്)
ആവശയത്തിന്
എന്ന്
1

റി .സ.
29/1,
30/1,
30/2,
31/3,
31/4

േരിതാട്ടം

3.2144 െഹക്ടര്

േരികന്ദ്രീയ വിദയാലെയം
നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്

ബാധിക്കെപ്പെട്ട
കുടുംബങ്ങെള
കുടിെയാഴെിപ്പെിേരിക്കണ്ടെന്ന
കാരണം

ൈകവശക്കാരുെട
/തല്പ്പെരകക്ഷേികളുെട
വിവരങ്ങള്

പുനരധിവാസം
1. പ്രവീണ് ഒ, കുന്നുമ്മല്
ആവശയമായി വരുന്നില്ലെ. ഹൗസ്, ഉമ്മന്ചിറ പി.ഒ
2. പ്രദീപന് വി, കുന്നുമ്മല്
ഹൗസ്, ഉമ്മന്ചിറ പി.ഒ
3. പ്രശാന്തെ് വി, കുന്നുമ്മല്
ഹൗസ്, ഉമ്മന്ചിറ പി.ഒ
4. സുജാത പി.െക, െചങ്കുളത്ത്
ഹൗസ്, െവസ്റ്റ് െപാന്നയം
പി.ഒ, നായനാര് േരിറാഡ്
5. രമണി. പി.െക, രഞ്ജിഷ്
നിവാസ്, േരികാവൂര്, എരുവട്ടി
6.
വിജയന്.
പി.െക,
െകാേരില്ലൊന്നുേരിമല്,
കുേരിറ്റെയരിച്ചാല്, കതിരൂര് പി.ഒ
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7.
ഭാസ്കരന്.
പി
െക,
െകാേരില്ലൊന്നുേരിമല്,
കുേരിറ്റെയരിച്ചാല്, കതിരൂര് പി.ഒ
8. സുകുമാരന്. പി.െക, സുജിമ
നിവാസ്,
കുേരിറ്റെരിച്ചാല്,
കതിരൂര് പി.ഒ
9.
ഗംഗാധരന് പി.െക,
കൃഷ്ണകൃപ,
കുേരിറ്റെരിച്ചാല്,
കതിരൂര് പി. ഒ
10. പ്രജീഷ്് സ/ഒ ശ്രീധരന്,
സൗപര്ണ്ണിക, കാവുംഭാഗം പി.
ഒ
11.
െക.
പുരുേരിഷ്ാത്തമന്
മദ്രാസ്, പവിത്രം െഹാസ്,
െവസ്റ്റ് െപാന്നയം. പി. ഒ
12.
ശാന്തെ
(മരണെപ്പെട്ടു),
മുതല്േരിപ്പെര്,
കരുവാത്ത്
കതിരൂര്.പി.ഒ

കരുവാത്ത്
ശ്രീകാന്തെ്
കുന്നുമ്മല്
ഹൗസ്,

13 ശശി. െക, കുന്നുമ്മല്
കരുവാത്ത് ഹൗസ്, കതിരൂര്
പി. ഒ
14. സീന െക, കുന്നുമ്മല്
കരുവാത്ത് ഹൗസ്, കതിരൂര്.
പി. ഒ
15.
ശിവദാസന്
വി.പി
വലെിയപുരയില് ഹൗസ്, ലെക്ഷ്മി
നിവാസ്, പുേരില്ലെയാട്
16. ഉത്തമന്, തീര്ത്ഥം ഹൗസ്,
െചറിയവീട്ടില്
േരികാേരിറാത്ത്
മീത്തല്, കതിരൂര് പി.ഒ
17.
പ്രഭാകരന്
പി.വി,
കിഴെക്കയില്
ഹൗസ്,
േരിസാഡമുക്ക്, ഉമ്മന്ചിറ
പി. ഒ.
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18. ശശി, വലെിയപുരയില്,
ലെക്ഷ്മി നിവാസ്, പുേരില്ലെയാട്,
ഉമ്മന്ചിറ പി.ഒ.
19.
പ്രദീപന്.
വി.പി,
വലെിയപുരയില്,
ലെക്ഷ്മി
നിവാസ്, പുേരില്ലെയാട്, ഉമ്മന്ചിറ
പി.ഒ
20.
സി.വി.
ബാലെകൃഷ്ണന്
നായര്(മരണെപ്പെട്ടു)
(1) ഇപ്പന്ദിര മുതല്േരിപ്പെര്,(2)
ശ്രീജിത്ത് (3)ഇപ്പന്ദുകലെ, 24
പുഴൊതി ഹൗസിംഗ് േരികാളനി,
കക്കാട് േരിറാഡ്, സൗത്ത്
ബസാര്, കണ്ണൂര് -2
21.
പയ്യന്
സജീവന്,
പ്രാര്ത്ഥന
ഹൗസ്,
െകാളവട്ടത്ത്, ഉമ്മന്ചിറ.
22 വി.വി. പാര്വ്വതി അമ്മ,
ൈവ/ഒ കൃഷ്ണന് നായര്, (2)
രാധാകൃഷ്ണന്,
പുത്തേരിഞ്ചരി
ഹൗസ്, മയ്യില്, േരിവളം, മയ്യില്
23. സേരിരാജിനി മുതല്േരിപ്പെര് (2)
രാമചന്ദ്രന്(3) ലെക്ഷ്മണന് (4)
സുേരിരഷ്്
കുമാര്(5)
വിജയകുമാരി വടക്കന് വീട്ടില്,
(6) കൃഷ്ണ എം.പി, കക്കാന്
കണ്ടെന്നി, േരിവളം മയ്യില്
24.കയാപ്റ്റെന്
ചിണ്ടെന്നന്
നായര്(മരണെപ്പെട്ടു),
പ്രദീപ്
കുമാര്,
സവപ്നം,
എം.ഇപ്പ.ആര്.എ 30,
േരികാണ്െവന്റെ്
േരിറാഡ്,
കണ്ണന്േരിചരി
പാടം,
മഞ്ഞുമ്മല്,
ഇപ്പടപ്പെള്ളി,
എറണാകുളം
25.
കയാപറ്റെന്
വി
വി
ചിണ്ടെന്നന്നായര് (മരണെപ്പെട്ടു),
പ്രസീത, ലെക്ഷേമി നാവാസ്,
പുേരില്ലെയാട്, ഉമ്മന്ചിറ പി.ഒ
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26.
േരിരാഹിണി/നാണ,
ചാത്താംെവള്ളി,
കുന്നപ്പൊടി,
കുേരിറ്റെയരിച്ചാല്, കതിരൂര് പി.ഒ
27.ഷ്മീന
പി.െക,
ഹസീനാസ്, പുനൂര്, തലെേരിശ്ശേരി
28.
ഫാത്തിമ
എന്.െക,
എന്.െക ഹൗസ്, േരികാട്ടയം
മലെബാര് പി.ഒ
29. ഫിജുലെ, അര്ഷ്്, കതിരൂര്
പി.ഒ, തലെേരിശ്ശേരി
30.
ശ്രീമതി.
േരിരാഹിണി
ബാലെന് നായര്, 5 ബി,
െറയിന്േരിബാ, സി എസ് എച്ച്
എല് (പി ഒ), വിദയാനഗരി
മാര്ക്ക്, എസ്.ടി േരിറാഡ്,
സാന്തൊക്രൂസ്,
ഈസ്റ്റ്
മുംൈബ
31.
സുജിത്ത്
ദാേരിമാദര്/
പാര്വ്വതി, മാേരിറാളി ഹൗസ്,
കുേരിറ്റെയരിച്ചാല്, തലെേരിശ്ശേരി
32. സഹീദ്
േരികാേരിട്ടാത്ത്,
േരികാേരിട്ടാത്ത്
തലെേരിശ്ശേരി.

പാല്ക്കണ്ടെന്നി,
സഫാ
പാറാല്,

സാമൂഹയപ്രതയാഘാത പഠന റിേരിപ്പൊര്ട്ടിെന്റെ സംക്ഷേിപ്ത രൂപം
കണ്ണൂര് ജില്ലെയിെലെ തലെേരിശ്ശേരി താലൂക്കിെലെ കതിരൂര് വിേരില്ലെജില് റി സ 29/1, 30/1, 30/2, 31/3, 31/4 എന്നിവയില്െപ്പെട്ട 3.2144
ഏറ്റക്കര് സ്ഥലെമാണ് തലെേരിശ്ശേരി േരികന്ദ്രീയ വിദയാലെയം നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റെറ്റെടുേരിക്കണ്ടെന്നത്. തലെേരിശ്ശേരി പട്ടണത്തില് നിന്നും 6
കിേരിലൊമീറ്റെറുടം ജില്ലൊ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 20 കിേരിലൊമീറ്റെറുടം കണ്ണൂര് അന്തൊരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് നിന്നും 30 കിേരിലൊമീറ്റെറുടം ദൂരെരയായി
സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന പദ്ധതി പ്രേരിദശം എല്ലൊ കാലൊവസ്ഥയിലും ഗതാഗത േരിയാഗയമായ േരിറാഡുകളാല് ബന്ധിപ്പെിക്കെപ്പെട്ടതാണ്. ജനവാസ
പ്രേരിദശങ്ങളാല് ചുറ്റെെപ്പെട്ട എന്നാല് ജനവാസമില്ലൊത്ത സമീപപ്രേരിദശങ്ങളില് നിന്ന് ഉയരത്തില് സ്ഥിതി െചയ്യുന്ന വാണിജയ വിളകള്
കൃഷ്ി െചയ്യുന്ന പ്രേരിദശമാണ് പദ്ധതി പ്രേരിദശം. പദ്ധതിക്ക് േരിവണ്ടെന്നി ഭൂമി ഏറ്റെറ്റെടുക്കല് നടപടികള് ആരംഭിക്കുകയുണ്ടം ദീര്ഘമായ
കാലെതാമസം ഉണ്ടെന്നാവുകയുണ്ടം െചയ്തതിനാല് പദ്ധതി പ്രേരിദശെത്ത കാര്ഷ്ികവൃത്തി ഏറ്റതാണ്ടെന്ന് പൂര്ണ്ണമായുണ്ടം നാേരിശാന്മുഖമായി എന്ന്
കാണാവുന്നതാണ്. ഏറ്റെറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമി കാര്ഷ്ിക പ്രാധാനയം ഇപ്പല്ലൊത്തതും ജലെലെഭയത കുറഞ്ഞതുമായ പ്രേരിദശമാണ്. ഭൂവുടമസ്ഥര്
ആരുെടയുണ്ടം പ്രധാന വരുമാന േരിസ്രാതസ്സ് ഏറ്റെറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമി അല്ലൊത്തതിനാല് അവരുെട ജീവിതസാഹചരയെത്ത ഒരു തരത്തിലും
ബാധിക്കുകയില്ലെ. രാജയത്തിെന്റെ വിദയാഭയാസ േരിമഖലെയില് നിര്ണ്ണായക സവാധീനം െചലുത്തി പ്രവര്ത്തിച്ചുകെകാണ്ടെന്നിരിക്കുകയുണ്ടം
സംസ്ഥാനത്തിെന്റെ െപാതുവിദയാഭയാസ രംഗത്ത് ഗുണേരിമന്മേ വര്ദ്ധിപ്പെിക്കാന് സഹായകരവുമാണ് േരികന്ദ്രീയ വിദയാലെയങ്ങള്.
ഗവര്ണ്ണറുടെട ഉത്തരവിന് പ്രകാരം,
േരിവണ വി
പ്രിന്സിപ്പെല് െസക്രട്ടറി.
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വിശദീകരണ കുറിപ്പെ്
(ഇപ്പത് വിജ്ഞാപനത്തിെന്റെ ഭാഗമാകുന്നതല്ലെ, എന്നാല് െപാതു ഉേരിദ്ദേശം െവളിെപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉേരിദദശിച്ച് േരികാണ്ടുള്ളതാണ്)
ദ ൈററ്റെ് ടു െഫയര് േരികാമ്പന്േരിസഷ്ന് ആന്റെ് ട്രാന്സ്പെരന്സി ഇപ്പന് ലൊന്റെ് അകവിസിഷ്ന്, റീ ഹാബിലെിേരിറ്റെഷ്ന് & റീ
െസറ്റെില്െമന്റെ് ചട്ടങ്ങള് 19.09.15-ല് പാരാബലെയത്തില് വന്നിട്ടുള്ളതും, പ്രസ്തുത ചട്ടത്തിെലെ റൂള് 18 പ്രകാരം ഏറ്റെറ്റെടുക്കാന് ഉേരിദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൂമി
ഗ്രാമീണ നഗര പ്രേരിദശങ്ങളായി തരം തിരിച്ച് വിശദവിവരങ്ങള് പ്രസിദ്ധെപ്പെടുേരിത്തണ്ടെന്നതാണ്.
േരിമല് ആവശയം ൈകവരിക്കാന് ഉേരിദ്ദേശിച്ചാണ് വിജ്ഞാപനം പുറെപ്പെടുവിക്കുന്നത്.
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