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ഭരണഭാഷ – മലയാളം
കകാല്ലം ജില്ലാ കളക്കറുട െറുടനറുടികമം
ഹാജർ :ശ്രീ .ബി. അബ്ദുൾ ൊൾർ ഐ.എ.എൾ്
െം. :DCKLM/11071/2019-LA7

തീയതി :09/09/2020

വിഷയം :

സ്ഥലകമടുപ്പ്നരവൂർ
െഗരൾഭ്്
സ്ഥലകമടുക്കുന്നത് ൾംബിചിന്ന്

മത്സമാർാർ്

വികൾെ്ിി

വായെ :

1. നരവൂർ െഗരൾഭാ കൾക്രി്കറുട 15/10/12 കല ഇ 1-5748/11 െം ക്്
2. രവെ് ബി വകപ്പികന 16/09/14 കല GO(Rt) no-4428/14/RD െം ഉ്രവ്
3. തദദ്ദേശ ൾ്യം ഭരണ വകപ്പികന 13/06/17 കല ൾ.ഉ. (ൾാധാ) െം-1962/17 ത.
ൾ്. ഭ.വ െം ഉ്രവ്
4. 15/12/17,04/12/18,21/08/19 എന്നീ തീയതികളികല 6(1), 4(1),11(1) വിജിഞാനെം
5. 16/04/19 കലഎൾ്. ഐ.എ രിദപ്പാർ്്
6. 10/06/19 കല വിദഗ് ൾമിതി രിദപ്പാർ്്
7. ശ്രീ ദിദെശശ ആശാശ 14/08/19 ൽ ൾമർപ്പിന്ന ആദകനം
8 എൽ.എ.െം-1 കസ്പെഷ്സൽ തഹൾീൽദാടകറുട 16/12/19 കല ൾി-2388/12 െം ക്്
9 30/07/19 ൽ ശ്രീ ദിദെശശ ആശാിമായി െറുട്ിയ കറുടി ാാക
10 GO (P) no-51/2020/RD dtd 01/08/20
11 അർതൊധികാരി്കറുട 20/08/20 കല ഇ 1-5748/11 െം ക്്
******************

കകാല്ലം താലാിൽ നരവൂർ മെിൾിപ്പാലിർിക്കു ദവേി മത്സ മാർാർ് വികൾെം
െറുടത്തുന്നതിി ദവേി ദകാ്ുരം വിദല്ലജിൽ ദബാാ് െമർ 34 ൽ രീൾർകവ 260/123,260/124
എന്നിവയിൽകപ്പ് 11.33 ആർൾ് സ്ഥലം ഏകർടുക്കുന്നതിൊയി സചെ 1 ആയി
അർതൊനത്രവം സചെ 2,3 എന്നിവ ആയി ഭരണാിമതി്ം ൾർാാർ ഉ്ര്രവം
ലഭിന്നിടു. ഇതികെത്തുറുടർന്ന് ൾം്ു സ്ഥല നരിദശാധെ െറുട്ി സചെ 4 ആയി 6(1), 4(1),
11(1) എന്നീ വിഞാനെങ്ങൾ പരകപ്പടുവിന്നിടു. പ്രസ്തുത ഭൂമമി ഏകർടുുമായി ബിചകപ്പ്്
ൾാമഹിക പ്രത്സാഘാത നഠെം െറുട്ി റുടി ഭൂമമി മാർാർിി അിദയാജ്സമാകണു സചെ 5
ആയി രിദപ്പാർ്് ൾമർപ്പിന്നിടളളും റുടി രിദപ്പാർ്് വിദഗ് ൾമിതി സചെ -6 ആയി
അംഗീകരിന്നിടള്ളുമാണ്.
ഇതികെത്തുറുടർന്ന് സ്ഥലകമടുപ്പികന പ്രാരംഭ വിഞാനെം ആയ 11(1), 21/08/19 കല
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ദകരള ഗൾർിൽ പ്രൾിദ്ധീകരിന്നതികെത്തുറുടർന്ന് ഭൂമ്രവറുടമകളിൽ ഒരാളായ ശ്രീ ദിദെശശ
ആശാശ ആദകനം ഉന്നയിന്നിടന്നതാണ് . പ്രസ്തുത ആദകന്ിിദമൽ സ്ഥലകമടുപ്പ്
ഒാഫീൾർ ആയ എൽ.എ.ഒ നരിദശാധെ െറുട്ിയതിൽ 260/123 ൽ കപ്പ് 1.15 ആർൾ്
ഭൂമമിയിൽ െിും 0.83 ആർസം 260/124 കപ്പ് 11.70 ആർൾിൽ െിും 9.83 ആർൾ് ഭൂമമിയാണ്
ഏകർടുക്കുന്നകതും 1.15 ആർൾിൽ അവദശഷിക്കുന്ന 0.32 ആർൾ് ഭൂമമി്ം 11.70 ആർൾ്
ഭൂമമിയിൽ അവദശഷിക്കുന്ന 1.87 ആർൾ് ഭൂമമി്ം മർ് ആവശ്സങ്ങൾാ് ഉന്ുമല്ലാ്വിധം
അവദശഷിക്കുന്നതായി രിദപ്പാർ്് കചെിടു.
ശ്രീ ദിദെശശ ആശാകന നരാതി നരിഹരിക്കുന്നതിൊയി ജില്ലാകളകർ 30/07/20 ൽ
ശ്രീ ദിദെശശ ആശാകെ ദെരിൽ ദകൾക്കുക്ോയി , നരവൂർ മെിൾിപ്പൽ സപ്രേികന
പ്രതിെിധി, അർതൊധികാരി എന്നിവർ റുടി ൾമയ്് ൾന്നിഹിതരായിടു. റുടി ദയാഗ്ിൽ
തെിാ് 10 കൾന് സ്ഥലം ആവശ്സമകേന്ന വാദം ശ്രീ ദിദെശശ ആശാശ ഉന്നയിണ .
ഇതികെത്തുറുടർന്ന് സ്ഥലനരിദശാധെ െറുട്ി രിദപ്പാർ്് ൾമർപ്പിക്കുവാശ എൽ.എ. കഡെന്്ി
കളകകര ജില്ലാ കളകർ ചമതലകപ്പടുത്തുക്ോയി . ജില്ലാ കളക്കറുട ഉ്രവികെത്തുറുടർന്ന്
07/08 /20 ൽ അദനകകശ, വിദല്ലജ് ഓഫീൾർ, െഗരൾഭാ കൾക്രി്കറുട പ്രതിെിധി ,
െഗരൾഭാ കചയർമാശ എൽ.എ.ഒ എന്നിവടകറുട ൾാന്നിദ്ധ്സ്ിൽ സ്ഥല നരിദശാധെ
െറുട്ിയിടള്ളതാണ്.
നരിദശാധെയിൽ നരാതി വാസവ വിടദ്ധ്രവം െിലെിൽാ്ാത് അകല്ലന്ന്
കകേ്ി രിദപ്പാർ്് കചെിടള്ളതാണ് . ഗൗരിക്കു്ി അമ നാ്ക്കു്ി അമ ദനരിിലുളള്ളും
രീൾർകവ 260/123 ൽ അവദശഷിക്കുന്ന 0.32 ആർൾ് ഭൂമമി കറുടി ഏകർടുത്തു കകാേ്
അക്ിൾിഷശ െറുടനറുടികൾ ൾ്ീകരിാാശ എൽ.എ. കഡെന്്ി കളകർ ശനാർശ
കചെതികെത്തുറുടർന്ന് അർതൊധികാരി ആയ നരവൂർ െഗരൾഭാ കൾക്രിദയാറുട്
അഭിപ്രായം ആരാഞിടള്ളും അർതൊധികാരി 0.32 ആർൾ് സ്ഥലം കറുടി ഉൾകപ്പടു്ി 10.98
ആർൾ് ഭൂമമി ഏകർടുക്കുന്നതിെ് ൾമതം അരിയിന്നിടേ്
ഈ ൾാഹചര്സ്ിൽ നരവൂർ മെിൾിപ്പാലിർിക്കു മത്സ മാർാർ് വികൾെ്ിി
ദകാ്ുരം വിദല്ലജിൽ ദബാാ് 34 ൽ ൾർകവ െം 260/123, 260/124 എന്നിവയിൽകപ്പ് ഭൂമമി
അിദയാജ്സമാകണു ൾാമഹിക പ്രത്സാഘാത നഠെ ൾമിതി കകേ്ിയ ൾാഹചര്സ്ിിലുളം
എൽ.എ. ഒ ്കറുട രിദപ്പാർ്് , കകി്കറുട നരാതിയിശദമൽ െറുട്ിയ സ്ഥല നരിദശാധെ
എന്നിവ്കറുട അറുടിസ്ഥാെ്ിൽ
നരാതികകി ആയ ശ്രീ ദിദെശൊശാകന നരാതി
അറുടിസ്ഥാെരഹിതമാകണു ദബാദ്ധ്സം വന്നിടള്ളതാണ് . ദമൽ ൾാഹചര്സ്ിൽ താകെ നര്ം
പ്രകാരം ഉ്രവാകു.
ഉ്രവ്
നരവൂർ മത്സ മാർാർ് വികൾെ്ിി ദവേി ദകാ്ുരം വിദല്ലജിൽ ദബാാ് -34 ൽ
ൾർകവ െം 260/123, 260/124 എന്നിവയിൽകപ്പ് ഭൂമമി ഏകർടുക്കുന്നതിെ് പ്രൾിദ്ധീകരിന്ന 11(1)
ദൊ്ിഫിദാഷകെതികര
ശ്രീ ദിദെശശ ആശാശ ൾമർപ്പിന്ന ആദകനം ദമൽ
ൾാഹചര്സങ്ങ്ങളകറുട കവളിന്ന്ിൽ െിരൾിണ ഉ്രവാകു . ദകാ്ുരം വിദല്ലജിൽ ദബാാ്-34
ൽ ൾർകവ െം 260/123, 260/124 എന്നിവയിൽകപ്പ് 10.98 ആർൾ് ഭൂമമി ഏകർടുക്കുന്നതിെ്
ആവശ്സമായ ുറുടർ െറുടനറുടി ൾ്ീകരിക്കുന്നതിെ് എൽ.എ െം-2 കസ്പെഷ്സൽ തഹൾീൽദാകര
ചമതലകപ്പടു്ി്ം ഉ്രവാകു.
ജില്ലാ കളകർ
നകർപ്പ്
1) കസ്പെഷ്സൽ തഹൾീൽദാർ എൽ.എ െം-2 കേര (10.98 ആർൾ് ഭൂമമി ഏകർടുക്കുന്നതിെ്
ആവശ്സമായ രിാാർർകൾ തയാരാാി ൾമർപ്പിദാേതാണ് . )
2) നരവൂർ െഗരൾഭാ കൾക്രി
3) ദിദെശശ ആശാശ,(ശങ്കര വിലാൾം, നരവൂർ ദകാ്ുരം ദചരി), ചാമവിള വീറുട്, കെയിൽ
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(നരവൂർ വി. ഒ കകിക്കു െറുട്ി മറുടക്കുക)
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