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GOVERNMENT OF KERALA
REVENUE (B) DEPARTMENT

NOTIFICATION
G.O.(P)No.65 /2020/RD

Dated, 15 /09/2020
Thiruvananthapuram,

S. R. O. No. 586/2020

WHEREAS, the Government of Kerala have as per G.O (P)No 649/2015/RD dated 04/12/2015,
appointed the Special Tahsildar (LA General), Kozhikode 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.
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AND WHEREAS, the Government hereby appoint Deputy Collector (LA), Kozhikode as the
Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement to the proposed acquisition.
AND WHEREAS, it appears to the Government that the land specified in the Schedule below is
needed or likely to be needed for public purpose to wit for the construction of Indo - Sharja
International Convention & Exhibition Centre
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), Kozhikode 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 the
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 and which does not clearly
explain as 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 www.kozhikode.nic.in
04.12.2015-ലലെ സ.ഉ.(അച്ചടട) 649/2015/ആര.ഡട നമ്പര ഉത്തരവവ് പ്രകകാരരം ലസ്പെഷഷ്യല് തഹസടല്ദകാര
എല്.എ (ജനറല്), കകകാഴടകകകാടവ്- ലന ഭൂമട ഏലറ്റെടുകലെടല് നഷ്യകായമകായ നഷ്ടപരടഹകാരത്തടനരം സുതകാരഷ്യതകരം
പുനരധടവകാസത്തടനരം പുന:സകാപനത്തടനമുള്ള അവകകാശ നടയമരം, 2013-ലലെ വഷ്യവസകള്കനസരടച്ചവ് ഭൂമട
ലപകാനരംവടലെ
നടപടടക്രമപ്രകകാരരം
ഏലറ്റെടുകന്നതടനകായട
കളക്ടറുലട
ചുമതലെ
വഹടകന്നതടനവ്
നടകയകാഗടകലപ്പെട്ടതടനകാലരം ;
ആയതടന്പ്രകകാരരം
ലഡപപ്യൂട്ടട
കളക്ടര
(എല്.എ)
കകകാഴടകകകാടവ്-ലന
പുന:സകാപനത്തടനമുള്ള കകാരഷ്യനടരവകാഹകനകായട നടകയകാഗടകലപ്പെട്ടതടനകാലരം;

പുനരധടവകാസത്തടനരം

തകാലഴപട്ടടകയടല് ലകകാടുത്തടരടകന്ന ഭൂമട ഒരു ലപകാതു ആവശഷ്യത്തടനവ് അതകായതവ് ഇന്കഡകാ ഷകാരജ
കള്ച്ചറല്
ലസന്റര
&
എകടബടഷന്
ലസന്റര
നടരമകാണത്തടന
കവണട
ആവശഷ്യമുലണകന്നകാ
ആവശഷ്യമുണകാകകാനടടയുലണകന്നകാ കകരള സരകകാരടനവ് കബകാധഷ്യലപ്പെടുന്നതുലകകാണരം ;
ആയതുലകകാണവ്, ഇകപ്പെകാള് ഇതവ് സരംബനടച്ചവ് ബനലപ്പെട്ടവരുലട അറടവടകലെകകായട ഭൂമട ഏലറ്റെടുകലെടനവ്
നഷ്യകായമകായ നഷ്ടപരടഹകാരത്തടനരം സുതകാരഷ്യതകരം പുനരധടവകാസത്തടനരം പുന:സകാപനത്തടനമുള്ള അവകകാശ
നടയമരം, 2013 വകുപ്പെവ് 11 ഉപവകുപ്പെവ് (1) പ്രകരമുള്ള ഒരറടയടപ്പെവ് ഇകതകാലടകാപ്പെരം പുറലപ്പെടുവടകന.
കമല് പ്രസകാവടച്ച പ്രകകാരരം പട്ടടകയടല് ലകകാടുത്തടരടകന്ന ഭൂമടയടല് തകാല്പരഷ്യമുള്ള ഏലതകാരകാളരം ഈ
വടജകാപനരം പുറലപ്പെടുവടച്ച തതീയതട മുതല് പതടനഞ്ചു ദടവസത്തടനള്ളടകലെകാ അലല്ലെങടല് ഇതവ് സരംബനടച്ച ലപകാതു
അറടയടപ്പെവ് നലടയ കശഷരം പതടനഞ്ചു ദടവസത്തടനള്ളടകലെകാ ഏതകാകണകാ അവസകാനരം സരംഭവടകന്നതവ്
അപ്രകകാരമുള്ള സമയ പരടധടകള്ളടല് ലപകാനരംവടലെലകടുകന്ന ഭൂമടയടകന്മേല് ഭൂകരഖയുലട നകാളതതീകരണരം
സരംബനടകച്ചകാ പ്രമകാണരം സരംബനടകച്ചകാ തങ്ങള്കള്ള ആകക്ഷേപരം, എലന്തെങടലമുലണങടല്, കരഖകാമൂലെമുള്ള
പ്രസകാവന സഹടതരം ലസ്പെഷഷ്യല് തഹസടല്ദകാര എല്.എ (ജനറല്), കകകാഴടകകകാടവ് മുമ്പകാലക സമരപ്പെടകകണതകാണവ്.
നടശടത കകാലെപരടധടകകശഷരം സമരപ്പെടകന്ന പ്രസകാവനകളരം/ആകക്ഷേപങ്ങളരം, ആകക്ഷേപകനവ് ഭൂമടയടകന്മേലള്ള
തകാല്പരഷ്യലമന്തെകാലണന്നവ് ആകക്ഷേപത്തടല് വഷ്യക്തമകായട വടശദതീകരടകലപ്പെടകാത്ത സകാഹചരഷ്യത്തടലരം അത്തരത്തടലള്ള
പ്രസകാവനകളരം/ആകക്ഷേപങ്ങളരം ലമകാത്തത്തടല് നടരസടകലപ്പെടുന്നതകായടരടകരം.
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സകാമൂഹഷ്യ പ്രതഷ്യകാഘകാത പഠന റടകപ്പെകാരട്ടവ് ഔകദഷ്യകാഗടക ലവബവ് സസറ്റെകായ www.kozhikode.nic.in ല്
ലെഭഷ്യമകാണവ്. ആയതടലന്റ സരംക്ഷേടപ്ത രൂപരം ഇകതകാലടകാപ്പെരം കചരത്തടടണവ്.
പട്ടടക -1
(ഏകകദശ വടസതീരണ്ണമകാണവ് കചരത്തടരടകന്നതവ്)
ജടല്ലെ – കകകാഴടകകകാടവ്

തകാലകവ് - കകകാഴടകകകാടവ്

വടകല്ലെജവ് - ഒളവണ്ണ
എല്ലെകാ വസ്തുകളരം നഗരപ്രകദശങ്ങളടല് ഉള്ലപ്പെടുന.

ഏതവ് ലപകാതു
വടസതീരണ്ണരം
ആവശഷ്യത്തടനവ്
(ലഹക്ടര)
എന്നവ്

ക്രമ
നരം.

റതീസരലവ
നമ്പര

വടവരണരം

1

206/3
ഭകാഗരം

കതകാട്ടരം

2

200/2B2B

അസടര
പുഞ

3

195/3
ഭകാഗരം

നട.ലക

4

200/2B2A
ഭകാഗരം

അസടര
പുഞ

0.2735

5

200/2 D
ഭകാഗരം

അസടര
പുഞ

0.0081

6

200/2C
ഭകാഗരം

സടര
പുഞ

0.2065

7

194/7
ഭകാഗരം

അസടര
പുഞ

0.0949

8

199/13
ഭകാഗരം

അസടര
പുഞ

0.0189

9

200/3

അസടര
പുഞ

0.0162

0.1310

11.5587

ബകാധടകലപ്പെട്ട
കുടുരംബങ്ങലള
കുടടലയകാഴടപ്പെട
കകണ
കകാരണരം.

ഇന്കഡകാ
ഷകാരജ
കള്ച്ചറല്
ലസന്റര &
എകടബടഷന്
ലസന്റര
നടരമകാണത്തട
ന കവണട

12.3078
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ബകാധടകന്ന
കുടുരംബങ്ങളടല്ലെ

സകവശകകാരുലട
വടവരങ്ങള്
1. എലമന് റടയകലെകറ്റെഴവ് &
ഡവലെകപ്പെഴവ് സപ്രവറ്റെവ്
ലെടമടറ്റെഡവ്, ലെതീലെ ബകാഗവ്,
അകനരട, കുരലെ കറകാഡവ്
അകനരട ഈസവ്,
മുരംസബ
2. എല്.എരം. റടയലലെകറ്റെഴവ്
സപ്രവറ്റെവ് ലെടമടറ്റെഡവ്, ലെതീലെ
ബകാഗവ്, അകനരട, കുരലെ
കറകാഡവ്, അകനരട
ഈസവ്, മുരംസബ
3. മുത്തൂറ്റെവ് ബടല്ലടകവ്
(ഇന്തെഷ്യ) സപ്രവറ്റെവ്
ലെടമടറ്റെഡവ്.
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സകാമൂഹഷ്യ പ്രതഷ്യകാഘകാത പഠന റടകപ്പെകാരട്ടടലന്റ സരംക്ഷേടപ്തരൂപരം

കകകാഴടകകകാടവ് നഗരലത്ത സരംബനടച്ചടടകത്തകാളരം, കകകാഴടകകകാടവ് ഇന്കഡകാ ഷകാരജ കള്ച്ചറല് ലസന്റര, &
കണ്ലവന്ഷന് ലസന്റര എന്ന പദ്ധതട ഒരു നകാഴടകകല്ലെകാണവ്. നടരദടഷ്ടപദ്ധതടകകാവശഷ്യമകായതവ് 30.35 ഏകര
സലെമകാണവ്. RFCTLARR നടയമരം 2013 അനസരടച്ചവ് പ്രശ്നബകാധടതരകവ് നഷ്യകായമകായ നഷ്ടപരടഹകാരരം ലെഭടകവകാന്
ഈ പഠനരം സഹകായകരമകാണവ്.
പദ്ധതടയുലട
സകാക്ഷേകാതവ്കകാരത്തടനകായട
സസ്വന്തെരം
വസ്തുതകള്
തഷ്യജടകകണതകായടടണവ്.
പദ്ധതടകകവണടയുളള സലെകമലറ്റെടുകലെടല് എലമന് റടയകലെകറ്റെഴവ് & ഡവലെകപ്പെഴവ് സപ്രവറ്റെവ് ലെടമടറ്റെഡവ്, എല്.എരം.
റടയലലെകറ്റെഴവ് സപ്രവറ്റെവ് ലെടമടറ്റെഡവ്, മുത്തൂറ്റെവ് ബടല്ലടകവ് (ഇന്തെഷ്യ) സപ്രവറ്റെവ് ലെടമടറ്റെഡവ്. എന്നതീ മൂന്നവ് കമ്പനടകളലട
ഭൂമടയുരം, ഫലെദകായകവൃക്ഷേങ്ങളരം ഉള്ലപ്പെടുന. കൂടകാലത ശുദ്ധജലെവടതരണപദ്ധതടയുരം നഷ്ടമകാകുന. തകദശതീയരകവ്
എല്.എ.ആര.ആര ആക്ടവ് പ്രകകാരരം നഷ്യകായമകായ നഷ്ടപരടഹകാരരം ലെഭടകകണതവ് ആവശഷ്യമകാണവ്.
പദ്ധതടയുലട ഗുണകരമകായ വശരം പരടകശകാധടകകയകാണങടല് ഇന്കഡകാ ഷകാരജ കള്ച്ചറല് ലസന്റര&
കണ്ലവന്ഷന് ലസന്റര പദ്ധതടകകവണട സലെകമലറ്റെടുകല് അതഷ്യന്തെകാകപക്ഷേടതമകാണവ്. ഏലറ്റെടുകലമകായട
ബനലപ്പെട്ട സലെത്തടകന്റയുരം വസ്തുതകളകടയുരം നഷ്ടരം പരടഹരടകകാനകാവശഷ്യമകായ വകുപ്പുകള് നഷ്ടപരടഹകാരകാവകകാശ
നടയമരം 2013 -ല് കവണകവകാളരം അടങ്ങടയടടണവ്.
ഗവരണ്ണറുലട ഉത്തരവടന് പ്രകകാരരം
കഡകാ.എ. ജയതടലെകവ് ഐ എ എസവ്
പ്രടന്സടപ്പെല് ലസക്രട്ടറട
വടശദതീകരണ കുറടപ്പെവ്
(ഇതവ് വടജകാപനത്തടലന്റ ഭകാഗമകാകുന്നതല്ലെ, എന്നകാല് ലപകാതു ഉകദശരം ലവളടലപ്പെടുത്തുന്നതടനവ് ഉകദശടച്ചവ്
ലകകാണള്ളതകാണവ്)
ദ സററ്റെവ് ടു ലഫയര കകകാമ്പന്കസഷന് ആന്റവ് ടകാന്സ്പെരന്സട ഇന് ലെകാന്റവ് അകസ്വടസടഷന്, റതീ
ഹകാബടലെടകറ്റെഷന് & റതീ ലസറ്റെടല്ലമന്റവ് ചട്ടങ്ങള് 19.09.15-ല് പ്രകാബലെഷ്യത്തടല് വന്നടടള്ളതുരം, പ്രസ്തുത ചട്ടത്തടലലെ റൂള്
18 പ്രകകാരരം ഏലറ്റെടുകകാന് ഉകദശടകന്ന ഭൂമട ഗകാമതീണ നഗര പ്രകദശങ്ങളകായട തരരം തടരടച്ചവ് വടശദവടവരങ്ങള്
പ്രസടദ്ധലപ്പെടുകത്തണതകാണവ്.
കമല് ആവശഷ്യരം സകവരടകകാന് ഉകദശടച്ചകാണവ് വടജകാപനരം പുറലപ്പെടുവടകന്നതവ്.
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