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GOVERNMENT OF KERALA
REVENUE (B) DEPARTMENT
DECLARATION
G.O.(P)No.93/2020/RD

Dated, Thiruvananthapuram, 19/11/2020

WHEREAS, under sub section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in
Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Extra ordinary Gazette No. 1063 dated 20/04/2020
(G.O(P) No 27/2020/RD dated 20/03/2020) in respect of the land specified in the schedule below has been
published ;
AND WHEREAS, the appropriate Government is satisfied after considering the report made by the
collector under sub-section (1) of section 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, that the land specified in the schedule below has to be
acquired for a public purpose;
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Now, THEREFORE, the Government of Kerala hereby declares under section 19 of the Act, that the
land specified in the schedule below and measuring 3.1898 Hectares of land in Kadirur Village for the
construction of Kendriya Vidyalaya and direct the Special Tahsildar (LA) General, Thalassery to take order for
the acquisition of the land.
A plan of the land is kept in the office of the Special Tahsildar (LA) General, Thalassery and may be
inspected at any time during office hours.

തതാഴഴെ പടട്ടികയട്ടില് വട്ടിവരട്ടിചട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമട്ടിഴയ സസംബനട്ടിചച്ച് 2013 ഴലെ ഭൂമട്ടി ഏറ്റുടുക്കലെട്ടില് നനതായമതായ നഷ
പരട്ടിഹതാരതട്ടിനസം പുനരധട്ടിവതാസതട്ടിനസം പുനനഃസതാപനതട്ടിനമുള്ള അവകതാശ ആകച്ച് വകുപച്ച് 11 ഉപവകുപച്ച് (1)
പ്രകതാരമുള്ള വട്ടിജച്ച്ഞതാപനസം, 20/04/2020 തതീയതട്ടിയട്ടിഴലെ 1063 നമ്പര് അസതാധതാരണ ഗസറട്ടിലസം (ജട്ടി.ഒ (പട്ടി)
നസം:27/2020/ആര്ഡട്ടി തട്ടിയതട്ടി 20/03/2020) പ്രസട്ടിദ്ധഴപടുതട്ടിയട്ടിട്ടുള്ളതട്ടിനതാലസം ;
2013 ഴലെ ഭൂമട്ടിയയഴറടുക്കലെട്ടില് നനതായമതായ നഷപരട്ടിഹതാരതട്ടിനസം സുതതാരനതകസം പുനരധട്ടിവതാസതട്ടിനസം
പുനനഃസതാപനതട്ടിനമുള്ള അവകതാശ ആകച്ച് വകുപച്ച് 15 ഉപവകുപച്ച് (1) പ്രകതാരസം സലെഴമടുപച്ച് ആഫതീസര്
തയതാറതാക്കട്ടിയ റട്ടിയപതാര്ടച്ച് പരട്ടിഗണട്ടിചച്ച് തതാഴഴെ പടട്ടികയട്ടില് വട്ടിവരട്ടിചട്ടിട്ടുളള ഭൂമട്ടി ഒരു ഴപതാതുആവശനതട്ടിനതായട്ടി
ഴപതാനസംവട്ടിലെയച്ച് എടുയക്കണ്ടതതാഴണനച്ച് സമുചട്ടിത സര്ക്കതാരട്ടിനച്ച് യബതാദ്ധനഴപടതട്ടിനതാലസം;
ഇയപതാള് അതട്ടിനതാല് പ്രസ്തുത നട്ടിയമതട്ടിഴന്റെ വകുപച്ച് (19) പ്രകതാരസം തതാഴഴെ പടട്ടികയട്ടില് വട്ടിവരട്ടിചട്ടിട്ടുള്ളതുസം
ഏകയദേശസം 3.1898 ഴഹകര് അഴല്ലെങട്ടില് അതട്ടില് അലസം കൂടുതയലെതാ കുറയവതാ വട്ടിസതീര്ണസം വരുനതുമതായ ഭൂമട്ടി ഒരു
ഴപതാതു ആവശനതട്ടിനച്ച് അതതായതച്ച് കതട്ടിരൂര് വട്ടിയല്ലെജട്ടില് യകനതീയ വട്ടിദേനതാലെയതട്ടിഴന്റെ നട്ടിര്മതാണതട്ടിനച്ച്
ആവശനമുഴണ്ടന സമുചട്ടിത സര്ക്കതാര് ഇതട്ടിനതാല് പ്രഖനതാപട്ടികകയസം പ്രസ്തുത ഭൂമട്ടി ഴപതാനസംവട്ടിലെയച്ച് എടുകനതട്ടിനച്ച്
ഴപതാനസംവട്ടിലെ ഓഫതീസറതായ ഴസ്പെഷനല് തഹസട്ടില്ദേതാര് (എല്.എ) ജനറല്, തലെയശ്ശേരട്ടി എന ആളട്ടിയനതാടച്ച്
നട്ടിര്യദേശട്ടികകയസം ഴചയ്യുന.
സലെതട്ടിഴന്റെ ഒരു രൂപയരഖ ഴസ്പെഷനല് തഹസട്ടില്ദേതാര് എല്.എ (ജനറല്) ഓഫതീസട്ടില് സൂകട്ടിചട്ടിട്ടുള്ളതുസം
ഓഫതീസച്ച് സമയത്തു എയപതാള് യവണഴമങട്ടിലസം അതച്ച് പരട്ടിയശതാധട്ടിക്കതാവുനതതാണച്ച്.
പടട്ടി ക I
ഴപതാനസംവട്ടി ലെ സലെതട്ടി ഴ ന്റെ വട്ടി ശ ദേവട്ടി വ രങ്ങള്
ജട്ടില്ലെ : കണ്ണൂര്
വട്ടിയല്ലെജച്ച്:: കതട്ടിരൂര്

തതാലൂക്കച്ച് : തലെയശ്ശേരട്ടി
യദേശസം : പുയല്ലെനതാടച്ച്
(ഏകയദേശ വട്ടിസതീര്ണ്ണമതാണച്ച് കതാണട്ടിചട്ടിട്ടുള്ളതച്ച്)
വട്ടിവരണസം

ക്രമ നസം.

റതീ സര്ഴവ്വെ നസം. എല്.എ. ഡട്ടിവട്ടിഷന്

1

29/1 - 29/4

2

30/1 - 30/3

3

30/2 – 30/5

4

31/4 – 31/5
ആഴക വട്ടിസതീര്ണ്ണസം
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ഏകയദേശവട്ടിസതീര്ണ്ണസം
(ഴഹകറട്ടില്)
0.0728

യതതാടസം

2.1854
0.7179
0.2137
3.1898

3

പടട്ടി ക II
പുനരധട്ടി വ താസതട്ടി ന ളള ഭൂമട്ടി യ ഴട വട്ടി സ തീര്ണ്ണസം സസംബനട്ടി ച വട്ടി ശ ദേതാസംശങ്ങള്
ക്രമ നസം

വസ്തുവട്ടിഴന്റെ വട്ടിവരണസം

വട്ടിസതീര്ണ്ണസം
ഴഹകറട്ടില്

പുനരധട്ടിവതാസസം ആവശനമതായട്ടി വരുനട്ടില്ലെ

പടട്ടി ക III
പുനരധട്ടി വ താസതട്ടി ന സം പുന: സതാപനതട്ടി ന മുളള പതായക്കജട്ടി ഴ ന്റെ സസംകട്ടി പ സം
ക്രമ നസം

വസ്തുവട്ടിഴന്റെ വട്ടിവരണസം

ഏകയദേശ
വട്ടിസതീര്ണ്ണസം

പുനരധട്ടിവതാസസം ആവശനമതായട്ടി വരുനട്ടില്ലെ
ഗവര്ണ്ണറുഴട ഉതരവട്ടിന് പ്രകതാരസം
ഴക ബട്ടി ജു ഐ.എ.എസച്ച്
ഴസ്പെഷനല് ഴസക്രടറട്ടി (റവനന)

____________________________________________________________________________________________________________________________
PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2020
This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

