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30/12/2019,

എൽ എ ആർ ആർ ആക്-2013
പുനരധിവാസത്തിനും പുന:സാപനത്തിനുുമുള പദ്ധതിയുടട കരട്
**********************************************************
വയനാട് ജിലയിൽ സർകാർ ുടമെികൽ കകാകളജ് നിർമിമി്ധതിനായി
വവത്തിരി ്ധതാൂക്കിൽ ചകണ്ടൽ വികലജിൽ കബ്ാക് 24 ൽ റീസർുടവ നമർ
34/2,35/1 എിിവയിൽുടപ്പെടം കചേലകോാട് എകറ്ിുടറ വകവതത്തിിുളടമായ 50
ഏകർ ഭമി 2013 ുടോ എൽഎആർആർ ആക് പകാരം ഏുട്റമി്ധതിന് ുടമെികൽ
വിദ്യാഭ്യാസ െയറകറിൽ നിനം അർതനാ പതം ോഭിച്ിിുളടം ുമകളിൽ സചേലിപ്പിച്
ഭമി
ഏുട്റമി്ധതിന്
സർകാർ
ഉതത്തരവ്
നം.(ആർടി)2391/2019/ആർെി,
്ധതീയ്ധതി.29.08.2019 പകാരം ഭരനാനുമ്ധതി ോഭിച്ിിുളടമാന് . ഈ ഭമിയിൽ സാമൂഹ്യ
പ്ധത്യാഘാ്ധത വിോയി്ത്തൽ പംനം നടതുി്ധതിന് 27.09.2019 ന് നം.2269,വാോ്യം 8
ആയി അസാധാരന ഗസ്ിൽ 4(1) വിജ്ഞാപനം പുറുടപ്പറവിച്ിിുളടം ആയ്ധത് ജിലാ
ഭരനകൂടത്തിുടറ ുടവവബബ്് , കളകകറ്്, സബ് കളകർ ഓഫീസ് , ്ധതാൂക്ക് ഓഫീസ് ,
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് , വികലജ് ഓഫീസ്, പദ്ധതി പകദതം എിിവിടങ്ങളിൽ
പരസ്യുടപ്പറത്തിയിിുളടമാന് . കമൽ പംനത്തിുടറ അന്ിമ റികപ്പാർിം ആയ്ധത്
മൂോ്യനിർനയം നടത്തിയ വിദദ സമി്ധതിയുടട റികപ്പാർിം സർകാർ അംഗീകരിച്ിിുളടം
12.12.2019 ന് നം.3087, വാോ്യം 8 ആയി അസാധാരന ഗസ്ിൽ 11(1)വിജ്ഞാപനം
പുറുടപ്പറവിച്ിിുളടം,
സർകാർഉതത്തരവ് .(വക)നം.373/2019,്ധതീയ്ധതി.12.12.2019 പകാരം
ഭമി ഏുട്റകൽ നടപടികൾട ടടരാൻ നിർക്തിച്ിിുളടമാന് . ഇവയം ജിലാ
ഭരനകൂടത്തിുടറ ുടവവബബ്് , രണ്ട് മോയാള ദിനപതങ്ങൾട മ്് നിർ്ിഷ സോങ്ങൾട
എിിവിടങ്ങളിൽ പരസ്യുടപ്പറത്തിയിിുള്ധതാന് .
ുമകളിൽ സചേലിപ്പിച് ഭമി എൽഎആർആർ ആക് പകാരം ഏുട്റമകമാൾട
പുനരധിവാസവം പുന:സാപനവം സംബനിച്് ്ധതാുടഴ കചേലർത്ത വസ്ധതകൾട
കബാധ്യുടപ്പെിിണ്ട്.
• ബാധികുടപ്പെ കുറംബങ്ങളില.വീറകകളാ ുടകെിടങ്ങകളാ ഇല.
• ആ ഭമിുടയ പാരാമികമായി ജീവകനാപാധികായി ആശയിച്ി്ി ഭമി
നഷുടപ്പെവ്ം ഭരഹി്ധത്മായ വ്യ്ികളില.
• ബാധികുടപ്പെ കുറംബാംഗങ്ങളിലാത്ത്ധതിനാൽ അങ്ങുടനയുളവുടര
പുനരധിവസിപ്പിമകമാൾട ബാധികുടപ്പറിക്ധതാ ബാധികാൻ ഇടയുളക്ധതാ ആയ
ുടപാടഉതപയ്കളും സർകാർ ുടകെിടങ്ങളും ഇല.
• ബാധികുടപ്പെ കുറംബാംഗങ്ങളിലാത്ത്ധതിനാൽ അങ്ങുടനയുളവുടര
പുനരധിവസിപ്പിമകമാൾട ബാധികുടപ്പറിക്ധതാ ബാധികാൻ ഇടയുളക്ധതാ ആയ
ുടസൌകര്യങ്ങളും മ്് പശാത്തോ ുടസൌകര്യങ്ങളും ഇല.
• ഏുട്റമി ഭമി ണമായർനമായം കഷിഭമിയാന് .പധാനമായം കാപ്പി കഷി
ുടചേലയ്യുന.
• ുട്ധതാഴിൽ
നഷുടപ്പറിവരില.(300
ൽ
അധികം
ുട്ധതാഴിോാളികുടള
ആവത്യുമുടണ്ടങ്കിിം നിോവിൽ 170 ുട്ധതാഴിോാളികുടള കജാോിുടചേലയ്യുന്ുടവനം
ആയ്ധതിനാൽ ഭമി ഏുട്റമി്ധത് മൂോം നിോവിിുള ുട്ധതാഴിോാളികുടള യാുട്ധതാ്
കാരനവതാിം
പ്ധതികൂോമായി
ബാധികിുടലനം
അകനനഷനത്തിൽ
കബാധ്യുടപ്പി.ഈ വിവരം സാമൂഹ്യ പ്ധത്യാഘാ്ധത വിോയി്ത്തൽ പംന റികപ്പാർെ്
വിോയി്തുി്ധതിനുുള ുടപാടകയാഗത്തിൽ എകറ്് ഉതടമകളുുടട പ്ധതിനിധി
അറിയിച്ിിുമണ്ട്.കൂടാുട്ധത ജിലാ കോബർ ഓഫീസംം ഈ വിവരം അറിയിച്ിിണ്ട്.)
ഈ സാഹചേലര്യത്തിൽ, വയനാട് സർകാർ ുടമെികൽ കകാകളജിനായി
വവത്തിരി ്ധതാൂക്കിൽ ചകണ്ടൽ വികലജിൽ കബ്ാക് 24 ൽ റീസർുടവ നമർ
34/1,35/2 എിിവയിൽുടപ്പെടം കചേലകോാട് എകറ്ിുടറ വകവതത്തിിുളടമായ
50 ഏകർ ഭമി 2013 ുടോ എൽഎആർആർ ആക് പകാരം ഏുട്റമകമാൾട
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പുനരധിവാസവം പുന:സാപനവം ആവത്യമിലാത്ത്ധതാന് .
പുനരധിവാസത്തിനും പുന:സാപനത്തിനുുമുള കരട് പദ്ധതിയിൽ
്ധതീ്മാനുടമറമി്ധതിന് 15.01.2020 ന്(ബുധൻ) രാവിുടോ 11.00 മനിക് ചകണ്ടൽ
വികലജ് ഓഫീസിൽുടവച്് ുടപാടജനങ്ങുടള കനരിൽ കകൾടമി്ധതാന്(പബ്ളിക്
ഹിയറിംഗ്). ുമകളിൽ സചേലിപ്പിച് ഏുട്റമി ഭമിയിൽ അവകാതുമുള എലാ
ആളുകൾടമം പബ്ളിക് ഹിയറിംഗിൽ പുടങ്കറകാവി്ധതാന് . ആയ്ധതിനുുള
കനാെീസ് ഇക്ധതാുടടാപ്പം പക്ധത്യകം ഉതുളടകം ുടചേലയ്യുന.
ഒപ്പ്/-
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ഫഫോറം നമ് 9
(ചട്ടം 21(7) കോണുക)
ഫനോട്ടീസ്

തിയതി:30/12/2019

വയനോട് ജിലയിയ വവൈി്ി തോലൂിയ ചഫണയ വിഫലജ് പ്ിധിയിയ
വരുന്നതും ഇഫതോപ്ടോ2ം ഫച്ൈി്ടു പട്ടികയിയ വിവ്ിടി്ടുതു്ോയ ഭ്ി ഒരു പ്പോതു
ആവശ്യൈിന്
അതോയത്
പ്്െിൂയ
ഫകോഫളജ്
നി്മ്ോതൈിനോയി
ആവശ്യമുപ്ണഫന്നോ,ആവശ്യമുണോഫയൂോപ്്ഫന്നോ കോണുന്നതും ആയതിുവഫവണി ഭ്ി
ഏപ്റ്റെടുൂലിയ ന്യോയ്ോയ നഷപ്ി്ോ്ൈിുവം സതോ്്യതംം പന്ധിവോസൈിുവം
പന:സ്ഥോപനൈിുവമുു അവകോശം ആട് (ഫകന നിയ്ം 30-2013,4-ാോം വക2് 1-ാോം
ഉപവക2്) പ്രകോ്മുു വിജ്ഞോപനം 12/12/2019 ന് നമ് 3087 (വോല്യം 8 ) പ്രകോ്ം
അസോധോ്ത
ഗസറ്റെിയ
പ്രസിസീക്ിടി്ടുതു്ോത് .
പന്ധിവോസൈിുവം
പന:സ്ഥോപനൈിുവമുു പസതിയിയ തീരു്ോനപ്്ടുംന്നതിന് ഫവണി ഫ്യ പ്രസോവിട
ഭ്ിയിയ അവകോശമുു എവലോ ആുകും 15.01.2020 ന് (ബുധൻ) ്ോവിപ്ല 11.00 ്തിൂ്
ചഫണയ വിഫലജ് ഓഫഫീസിയ പ്വട് നട്തുനന്ന പ്പോതു വിചോ്തൂ് അ്ിനിഫടറ്റെ്
ആയ
പ്െപപട്ടി
കളട്(എവയ.എവ)
കളടഫററ്റെ്
വയനോട്
മുമോപ്ക
്ോജ്ോഫകണതോപ്തന്ന് ഇതിനോയ അറിയിുപ്കോള്.
പട്ടിക
ക്ര് ഫബോൂ് നമ് വിവ്തം
നമ് &
റീസ്പ്വ
നമ്

ആവശ്യമുു സ്ഥലമുട്കൾ
ഭ്ി പ്്ടറിയ തോയപ്കക്ഷികുപ്ട
ഫപ്്

1

20.249 പ്്ട് ്ോഫനജ്,

ഫബോൂ്
24,

നമ് പ്യിടം

(പ്ക.എവയ.ആ്.ആട് (50 ഏൂ്)
റീസ്പ്വ
പ്സക്ഷൻ 81 പ്രകോ്ം
നമ് 34/2,35/1 ഇളവുവവദിട ഭ്ി)

ഫചഫലോട്
എവഫസറ്റെ്,ചഫണയ
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