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ഫാറം നമ്പര് 10
(ചട്ടം 21(16) കാണുക )

വകുപ്പ് 19 പ്രകാരമുളള പ്രഖ്യാപനം
DCPKD/4806/2018-C5

13/11/2020

താെഴെ പട്ടികയില് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമി സംബന്ധിച്ച് 2013 െലെ ഭൂമി ഏറ്റെറ്റെടുക്കല് നയായമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും
സുതാരയതയ്ക്കും പുനരധിവാസത്തിനും പുന:സ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അവകാശ ആക്റ്റ് (2013 െലെ 30 നം േകന്ദ്ര ആക്റ്റ് ) വകുപ്പ്
11 ഉപവകുപ്പ് 1 പ്രകാരമുള്ള വിജ്ഞാപനം 07.08.2020 തിയതിയിെലെ
ഗസറ്റെില് പ്രസിദ്ധപ്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

1787 നമ്പര് പ്രകാരം അസാധാരണ

2

2013 െലെ ഭൂമി ഏറ്റെറ്റെടുക്കലെില് നയായമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും

സുതാരയതയ്ക്കും പുനരധിവാസത്തിനും

പുന:സ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അവകാശ ആക്റ്റ് (2013 െലെ 30 നം േകന്ദ്ര ആക്റ്റ് ) 15(1) വകുപ്പ് പ്രകാരം താെഴെ
പട്ടികയില് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമി ഒരു െപാതു കാരയത്തിനായി പരിഗണിച്ച് െപാന്നും വിലെയ്ക്ക് എടുേക്കണ്ടതാെണന്ന് (സ്ഥലെെമടുപ്പ്
ഓഫീസര് തയ്യാറാക്കിയ റിേപ്പാര്ട്ട് പ്രകാരം) േബാധയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇപ്പേപ്പാള, അതിനാല്, പ്രസ്തുത നിയമത്തിെന്റെ വകുപ്പ് 19 പ്രകാരം താെഴെ പട്ടികയില് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റകേദേശം
0.2024 െഹക്ടര് അെല്ലെങ്കില് അതില് അല്പം കുടുതേലൊ, കുറേവാ വിസ്തീര്ണ്ണം വരുന്ന സ്ഥലെം ഒരു െപാതു ആവശയത്തിന്
അതായത്,

പാലെക്കാട്

ജില്ലെയില് പട്ടാമ്പി താലൂക്കില് മുതുതലെ വിേല്ലെജില് മുതുതലെ പ്രാഥമികാേരാഗയ േകന്ദ്രം

നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായി ആവശയമുെണ്ടന്ന് ഇപ്പതിനാല് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഭൂമി െപാന്നും വിലെെയ്ക്കടുക്കുന്നതിന് പാലെക്കാട് എല്.എ
(ജനറല്) നം 1 െസ്പെഷ്യല് തഹസില്ദോര് എന്നവേരാട് നിര്േദ്ദേശിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
സ്ഥലെത്തിെന്റെ ഒരു രൂപേരഖ് പാലെക്കാട്, എല്.എ (ജനറല്) നം 1 െസ്പെഷ്യല് തഹസില്ദോരുെട കാരയാലെയത്തില്
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ഓഫീസ് സമയത്ത് എേപ്പാള േവണെമങ്കിലും ആയത് പരിേശാധിക്കാവുന്നതുമാണ് .

പട്ടിക I
സ്ഥലെെമടുപ്പിനുള്ള ഭൂമിയുെട വിവരങ്ങള
ജില്ലെ - പാലെക്കാട്
വിേല്ലെജ് - മുതുതലെ

താലൂക്ക് - പട്ടാമ്പി
േബ്ലാക്ക് - 26
(എകേദേശ വിസ്തീര്ണ്ണമാണ് േചര്ത്തിരിക്കുന്നത്)

ക്രമ നമ്പര്

റീസര്െവ്വെ നമ്പര്

വിവരണം

വിസ്തീര്ണ്ണം
(െഹക്ടര്)

1

195/10
(195/3 ല് ഭാഗം)

നിലെം (*)

0.2024

കുറിപ്പ്
(*) കൃഷ്ി(എന.സി.എ) വകുപ്പിെന്റെ സ.ഉ.(സാധാ) നം.686/2020/കൃഷ്ി തീയതി 03/08/2020 പ്രകാരം
ഭൂമിയുെട സവഭാവ വയതിയാനം വരുത്തുന്നതിന് അനുമതി നല്കി ഉത്തരവ് ലെഭയമായിട്ടുണ്ട് .
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പട്ടിക II
പുനരധിവസിപ്പിേക്കണ്ട ഭൂമിയുെട വിവരങ്ങള
ജില്ലെ - പാലെക്കാട്
വിേല്ലെജ് - മുതുതലെ

താലൂക്ക് - പട്ടാമ്പി
േബ്ലാക്ക് - 26

പുനരധിവാസം ഇപ്പല്ലെ
പട്ടിക III
പുനരധിവാസത്തിനും പുന:സ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള പദ്ധപ്പതിയുെട വിവരങ്ങള
ജില്ലെ - പാലെക്കാട്
വിേല്ലെജ് - മുതുതലെ

താലൂക്ക് - പട്ടാമ്പി
േബ്ലാക്ക് - 26
പുനരധിവാസവും പുന:സ്ഥാപനവും ഇപ്പല്ലെ

( ഒപ്പ് )
ജില്ലൊ കളക്ടര്, പാലെക്കാട്
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