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NOTIFICATION
G.O.(P)No. 84/2019/RD

Dated, 30/11/2019

Thiruvananthapuram,
എസ. ആർ. ഒ. നമർ

944/2019

WHEREAS, the Government of Kerala have as per notification No. G.O(P) No 649/2015/RD
dated 4/12/2015 appointed the Special Tahsildar, LA(General), Tirur 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), Malappuram 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 is likely to be needed for public purpose to wit for the construction of Tanur C.H.M.K.M
Government Arts & Science College in Malappuram 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, Tirur 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 their 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 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://malappuram.nic.in
04.12.2015-ലലെ സ.ഉ.(അച്ചടട)649/2015/ആര.ഡട നമ്പര വടജജ്ഞാപനനം പ്രകജ്ഞാരനം ലസ്പെഷഷ്യല് തഹസടല്ദജ്ഞാര,
എല്.എ(ജനറല്), തടരൂര ലന ഭൂമട ഏലറ്റെടുക്കലെടല് നഷ്യജ്ഞായമജ്ഞായ നഷ്ടപരടഹജ്ഞാരതടനനം സുതജ്ഞാരഷ്യതകനം പുനരധടവജ്ഞാസതടനനം
പുന:സജ്ഞാപനതടനമുള്ള അവകജ്ഞാശ നടയമനം, 2013-ലലെ വഷ്യവസകള്ക്കനസരടച്ചച്ച് ഭൂമട ലപജ്ഞാനനംവടലെ നടപടടക്രമപ്രകജ്ഞാരനം
ഏലറ്റെടുകന്നതടനജ്ഞായട കളക്ടറുലട ചുമതലെ വഹടകന്നതടനച്ച് നടയയജ്ഞാഗടക്കലപ്പെട്ടതടനജ്ഞാലനം ;
ആയതടന്പ്രകജ്ഞാരനം മലെപ്പുറനം എല്.എ ലഡപപ്യൂട്ടട കളക്ടലറ പുനരധടവജ്ഞാസതടനനം
കജ്ഞാരഷ്യനടരവജ്ഞാഹകനജ്ഞായട നടയയജ്ഞാഗടക്കലപ്പെട്ടതടനജ്ഞാലനം;

പുന:സജ്ഞാപനതടനമുള്ള

തജ്ഞാലഴെ പട്ടടകയടല് ലകജ്ഞാടുതടരടകന്ന ഭൂമട ഒരു ലപജ്ഞാതു ആവശഷ്യതടനച്ച് അതജ്ഞായതച്ച് , തജ്ഞാനൂര സട.എച്ചച്ച്.എനം.ലക.എനം
ഗവ ആരടച്ച്സച്ച് ആനച്ച് സയന്സച്ച് യകജ്ഞായളജച്ച്
നടരമജ്ഞാണതടനച്ച് ആവശഷ്യമുലണ്ടെയന്നജ്ഞാ ആവശഷ്യമുണ്ടെജ്ഞാകജ്ഞാനടടയുലണ്ടെയന്നജ്ഞാ
യകരള സരക്കജ്ഞാരടനച്ച് യബജ്ഞാധഷ്യലപ്പെടുന്നതുലകജ്ഞാണനം ;
ആയതുലകജ്ഞാണ്ടെച്ച്, ഇയപ്പെജ്ഞാള് ഇതച്ച് സനംബനടച്ചച്ച് ബനലപ്പെട്ടവരുലട അറടവടയലെക്കജ്ഞായട ഭൂമട ഏലറ്റെടുക്കലെടനച്ച് നഷ്യജ്ഞായമജ്ഞായ
നഷ്ടപരടഹജ്ഞാരതടനനം സുതജ്ഞാരഷ്യതയനം പുനരധടവജ്ഞാസതടനനം പുനനഃസജ്ഞാപനതടനമുള്ള അവകജ്ഞാശ നടയമനം 2013 വകുപ്പെച്ച് 11
ഉപവകുപ്പെച്ച് (1) പ്രകരമുള്ള ഒരറടയടപ്പെച്ച് ഇയതജ്ഞാലടജ്ഞാപ്പെനം പുറലപ്പെടുവടകന.
യമല് പ്രസജ്ഞാവടച്ച പ്രകജ്ഞാരനം പട്ടടകയടല് ലകജ്ഞാടുതടരടകന്ന ഭൂമടയടല് തജ്ഞാല്പരഷ്യമുള്ള ഏലതജ്ഞാരജ്ഞാളനം ഈ വടജജ്ഞാപനനം
പുറലപ്പെടുവടച്ച തതീയതട മുതല് 15 ദടവസതടനള്ളടയലെജ്ഞാ അലല്ലെങടല് ഇതച്ച് സനംബനടച്ച ലപജ്ഞാതു അറടയടപ്പെച്ച് നല്കടയ യശഷനം 15
ദടവസതടനള്ളടയലെജ്ഞാ ഏതജ്ഞായണജ്ഞാ അവസജ്ഞാനനം സനംഭവടകന്നതച്ച് അപ്രകജ്ഞാരമുള്ള സമയപരടധടകള്ളടല് ലപജ്ഞാനനംവടലെയച്ച്
എടുകന്ന ഭൂമടയടയന്മേല് ഭൂയരഖയുലട നജ്ഞാളതതീകരണനം സനംബനടയച്ചജ്ഞാ പ്രമജ്ഞാണനം സനംബനടയച്ചജ്ഞാ തങ്ങള്കള്ള ആയക്ഷേപങ്ങള്
എലന്തെങടലനം ഉലണ്ടെങടല് ആയതച്ച് സനംബനടച്ച യരഖജ്ഞാമൂലെമുള്ള പ്രസജ്ഞാവന ലസ്പെഷഷ്യല് തഹസടല്ദജ്ഞാര, എല്.എ(ജനറല്),
തടരൂര മുമ്പലക എഴുതട നല്യകണ്ടെതജ്ഞാണച്ച്. നടശടത സമയപരടധട കഴെടഞച്ച് ലെഭടകന്നയതജ്ഞാ ആയക്ഷേപകനച്ച് ഭൂമടയടലള്ള
തജ്ഞാല്പരഷ്യനം
വഷ്യക്തമജ്ഞായട
പ്രതടപജ്ഞാദടക്കജ്ഞാതയതജ്ഞാ
ആയ
ആയക്ഷേപങ്ങയളജ്ഞാ
പ്രസജ്ഞാവനകയളജ്ഞാ
ലമജ്ഞാതതടല്
നടരസടക്കലപ്പെടുന്നതജ്ഞാണച്ച്.
സജ്ഞാമൂഹഷ്യ പ്രതഷ്യജ്ഞാഘജ്ഞാത പഠന റടയപ്പെജ്ഞാരട്ടച്ച് ഔയദഷ്യജ്ഞാഗടക ലവബച്ച് സസറ്റെജ്ഞായ https;//malappuram.nic.in/ ല് ലെഭഷ്യമജ്ഞാണച്ച്.
ആയതടലന സനംക്ഷേടപ്ത രൂപനം ഇയതജ്ഞാലടജ്ഞാപ്പെനം യചേരതടട്ടുണ്ടെച്ച്.
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പട്ടടക
(ഏകയദശ വടസതീരണ്ണമജ്ഞാണച്ച് നല്കടയടരടകന്നതച്ച്)
ജടല്ലെ : മലെപ്പുറനം
തജ്ഞാലൂക്കച്ച് : തടരൂര
വടയല്ലെജച്ച് : ഒഴൂര
എല്ലെജ്ഞാ വസ്തുക്കളനം ഗജ്ഞാമപ്രയദശങ്ങളടല് ഉള്ലപ്പെടുന
ക്രമ
സരലവ വടവരണനം വടസതീരണ്ണനം ഏതച്ച്
ലപജ്ഞാതു ബജ്ഞാധടക്കലപ്പെട്ട
കുടുനംബങ്ങലള സകവശക്കജ്ഞാരലന
നമ്പര നമ്പര
(ലഹക്ടര) ആവശഷ്യതടനച്ച് എന്നച്ച്
കുടടലയജ്ഞാഴെടപ്പെടയക്കണ്ടെ കജ്ഞാരണനം
വടവരങ്ങള്
1

152/4

യതജ്ഞാട്ടനം

2.21

മലെപ്പുറനം ജടല്ലെയടല് തജ്ഞാനൂര
സട.എച്ചച്ച്.എനം.ലക.എനം
ഗവലണ്മെനച്ച് ആരട്ടച്ച്സച്ച് &
സയന്സച്ച്
യകജ്ഞാലളജച്ച്
നടരമജ്ഞാണനം.

പദ്ധതടപ്രയദശതച്ച് വതീടച്ച് നടലെ ശതീ. എന്.വട വടശശ്വനജ്ഞാഥന്
നടല്ക്കുന എങടലനം ഭൂവുടമയല്ലെ മയലെഷഷ്യന് പജ്ഞായസ്പെജ്ഞാരട്ടച്ച് നമ്പര
തജ്ഞാമസടച്ചുവരുന്നതച്ച്. നടലെവടലള്ള A 40284393 മയലെഷഷ്യന് IC
ചേട്ടങ്ങള്കനം
വഷ്യവസകള്കനം No 390328085623
വടയഡയമജ്ഞായട
പുനരധടവജ്ഞാസനം
ആവശഷ്യലമങടല് പരടഗണടക്കജ്ഞാവു
ന്നതജ്ഞാണച്ച്.

സജ്ഞാമൂഹഷ്യ പ്രതഷ്യജ്ഞാഘജ്ഞാത പഠന റടയപ്പെജ്ഞാരട്ടടലന സനംക്ഷേടപ്തരൂപനം

നടരദടഷ്ട പദ്ധതടക്കജ്ഞായട മലെപ്പുറനം ജടല്ലെയടലലെ ഒഴൂര വടയല്ലെജടല് നടനനം 2.21 ലഹക്ടര ഭൂമട ഏലറ്റെടുയക്കണ്ടെതജ്ഞായുണ്ടെച്ച്. ജനജ്ഞാരദന
യമയനജ്ഞായനയുനം അയദഹതടലന മൂന്നച്ച് സയഹജ്ഞാദരടമജ്ഞാരുയടയുനം (നജ്ഞാരജ്ഞായണടകട്ടടയമ, രുഗടണടയമ, സുഭദ) യപരടല് 1982 -ല് ഈ ഭൂമട
രജടസ്റ്റര ലചേയ. ഇയപ്പെജ്ഞാള് ഈ സലെതടലന കജ്ഞാരഷ്യസന് സസതലെവടയുനം അയദഹതടലന കുടുനംബവുമജ്ഞാണച്ച് ഇവടലട തജ്ഞാമസമുള്ളതച്ച്.
സലെത്തു ഇയപ്പെജ്ഞാള് തജ്ഞാമസടകന്നവരുനം ലപജ്ഞാതുഹടത പരടയശജ്ഞാധനയടല് പലങടുതവരുനം നടരദടഷ്ട പദ്ധതടലയ അനകൂലെടകന.
നഷ്ടലപ്പെടുന്ന വതീടടനനം വസ്തുവടനമുള്ള നഷ്ടപരടഹജ്ഞാരവുനം, പുന:സജ്ഞാപനവുനം ആവശഷ്യലപ്പെടുകയുണ്ടെജ്ഞായട.
പദ്ധതടപ്രയദശലത സലെതടനനം വസ്തുക്കള്കനം നഷ്യജ്ഞായമജ്ഞായ നഷ്ടപരടഹജ്ഞാരനം, കൃതഷ്യസമയത്തുതലന്ന നഷ്ടപരടഹജ്ഞാരനം നല്കല്,
പരജ്ഞാതട പരടഹജ്ഞാര സനംവടധജ്ഞാനനം സജ്ഞാപടക്കല്, നടലെവടലലെ ഭവനതടല് നടനനം വസ്തുക്കള് മജ്ഞാറ്റുന്നതടനള്ള പടന്തുണജ്ഞാ യസവനങ്ങള്,
പുനരധടവജ്ഞാസ നടപടട കജ്ഞാലെയളവടലലെ തജ്ഞാമസ സസൗകരഷ്യനം എന്നടവ സലെനം ഏലറ്റെടുകന്നതടലൂലട ജനങ്ങള് യനരടടജ്ഞാന് സജ്ഞാധഷ്യതയുള്ള
ആഘജ്ഞാതനം കുറകന്നതടനള്ള പരടഹജ്ഞാര നടപടടകള് ആയട നടരയദശടക്കലപ്പെട്ടു. പദ്ധതട പ്രയദശലത ജനവടഭജ്ഞാഗതടനച്ച് നടരദടഷ
പദ്ധതടയുലട കതീഴെടല് ലതജ്ഞാഴെടല് അവസരങ്ങള് നല്കുക, ലതജ്ഞാഴെടലെധടഷടത സനപുണഷ്യതടനച്ച് ആവശഷ്യമുള്ള പരടശതീലെനനം നല്കുക,
പുനരധടവജ്ഞാസതടനള്ള സലെനം ഇയപ്പെജ്ഞാഴെലത സലെതടനച്ച് കഴെടയുന്നതുനം അടുതച്ച് തലന്ന നല്കുക എന്നതീ മജ്ഞാരഗ്ഗങ്ങള് സലെനം
മജ്ഞാറ്റെതടലന ആഘജ്ഞാതനം ഒരു പരടധട വലര കുറക്കജ്ഞാന് സഹജ്ഞായടകനം. ഒരു വടശശ്വസനതീയമജ്ഞായ എന്.ജട.ഒ യുലട പടന്തുണജ്ഞാ യസവനങ്ങള്
നല്കുന്നതച്ച് സലെനം മജ്ഞാറ്റുന്നതടലന മജ്ഞാനസടകവുനം സജ്ഞാമൂഹടകവുമജ്ഞായ കഷ്ടപ്പെജ്ഞാടുകലള ലെഘൂകരടകന്നതടന സഹജ്ഞായടകനം.
By order of the Governor,
യവണു വട
പ്രടന്സടപ്പെല് ലസക്രട്ടറട

വടശദതീകരണ കുറടപ്പെച്ച്
( ഇതച്ച് വടജജ്ഞാപനതടലന ഭജ്ഞാഗമജ്ഞാകുന്നതല്ലെ, എന്നജ്ഞാല് ലപജ്ഞാതു ഉയദശനം ലവളടലപ്പെടുത്തുന്നതടനച്ച് ഉയദദശടച്ചച്ച്
യകജ്ഞാണള്ളതജ്ഞാണച്ച്)
ദ സററ്റെച്ച് ടു ലഫെയര യകജ്ഞാമ്പന്യസഷന് ആനച്ച് ടജ്ഞാന്സ്പെരന്സട ഇന് ലെജ്ഞാനച്ച് അകശ്വടസടഷന്, റതീ ഹജ്ഞാബടലെടയറ്റെഷന് & റതീ
ലസറ്റെടല്ലമനച്ച് ചേട്ടങ്ങള് 19.09.15-ല് പ്രജ്ഞാബലെഷ്യതടല് വന്നടട്ടുള്ളതുനം, പ്രസ്തുത ചേട്ടതടലലെ റൂള് 18 പ്രകജ്ഞാരനം ഏലറ്റെടുക്കജ്ഞാന്
ഉയദശടകന്ന ഭൂമട ഗജ്ഞാമതീണ നഗര പ്രയദശങ്ങളജ്ഞായട തരനം തടരടച്ചച്ച് വടശദവടവരങ്ങള് പ്രസടദ്ധലപ്പെടുയതണ്ടെതജ്ഞാണച്ച് .
യമല് ആവശഷ്യനം സകവരടക്കജ്ഞാന് ഉയദശടച്ചജ്ഞാണച്ച് വടജജ്ഞാപനനം പുറലപ്പെടുവടകന്നതച്ച് .
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