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Dated - 03/11/2020

WHEREAS under sub section 1 of section 11 of the Right to fair compensation and Transparency in
Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 Notification No. 1669 dated 07-07-2020 in
respect of the land specified in the schedule below has been published.
AND WHEREAS the appropriate Government is satisfied after considering the report made by the
Collector under sub section 1 of section 15 of Right to Fair compensation and Transparency in Land
Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, that the land specified in the schedule below has to
be acquired for a public purpose.
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Now, THEREFORE, the District Collector hereby declares under section 19 of the Act that the land
specified in the schedule below and measuring 0.1518 Hectares a little more or less is needed for a public
purpose to wit for the widening of Padanilam Palam Road construction and Direct the Special Tahsildar
(LA), Kozhikode City Road Improvement Project, Kozhikode to take order for the acquisition of the land.
A plan of the land is kept in office of the Special Tahsildar (LA), Kozhikode City Road
Improvement Project, Kozhikode and may be inspected at any time during office hours.
ഫഫഫോററം നമ്പര് 10
ചടറം 21 (16) കഫോണുക
പ്രഖഖഫോപനറം
തഫോഴഴെ പടട്ടികയട്ടില് വട്ടിവരട്ടിചട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമട്ടിഴയ സറംബനട്ടിചച്ച് 2013 ഴലെ ഭൂമട്ടി ഏഴറ്റെടുക്കല് നഖഫോയമഫോയ
നഷ്ടപരട്ടിഹഫോരതട്ടിനറം സുതഫോരഖഫോതയറം പുനരധട്ടിവഫോസതട്ടിനറം പുന:സഫോപനതട്ടിനമുള്ള അവകഫോശനട്ടിയമറം 11 ഫോറം
വകുപച്ച് (1) ഫോറം ഉപവകുപച്ച് പ്രകഫോരമുള്ള ഫകഫോഴെട്ടിഫക്കഫോടച്ച് നഗരപഫോതഫോവട്ടികസനപദ്ധതട്ടി ഴസ്പെഷഖല് തഹസട്ടില്ദഫോരുഴട
(എല്.എ) 12/06/2020 തട്ടിയ്യതട്ടിയട്ടിഴലെ ബട്ടി-305/2019 നമ്പര് വട്ടിജഫോപനറം അസഫോധഫോരണ ഫകരള ഗസട്ടില് 1669
നമ്പര് ആയട്ടി 07/07/2020 ഫോറം തട്ടിയ്യതട്ടിയട്ടിലറം മഫോതൃഭൂമട്ടിദട്ടിനപത്രതട്ടില് 31/07/2020 ഫോറം തട്ടിയ്യതട്ടിയട്ടിലറം ഫദശഫോഭട്ടിമഫോനട്ടി
ദട്ടിനപത്രതട്ടില് 01/08/2020- ഫോറം തട്ടിയ്യതട്ടിയട്ടിലറം പ്രസട്ടിദ്ധദ്ധീകരട്ടിചട്ടിട്ടുള്ളതട്ടിനഫോലറം;
2013 ഴലെ സലെഴമടുപച്ച് നട്ടിയമറം എല്.എ.ആര്.ആര്. ആകച്ച് 15 ഫോറം വകുപച്ച് (1) ഉപവകുപച്ച് പ്രകഫോരറം
കളകറുഴട റട്ടിഫപഫോര്ടച്ച് പരട്ടിഫശഫോധട്ടിച ഫശഷറം
പ്രസ്തുത ഭൂമട്ടി ഒരു ഴപഫോതു ആവശഖതട്ടിനച്ച് ഴപഫോനറം
വട്ടിലെഴക്കടുഫക്കണ്ടതുഴണ്ടനച്ച് ജട്ടിലഫോ കലെകര്ക്കച്ച് ഫബഫോധഖറം വനട്ടിരട്ടിക്കുനതട്ടിനഫോലറം;
ഇഫപഫോള് അതട്ടിനഫോല് പ്രസ്തുത ആകച്ച് 19 ഫോറം വകുപച്ച് പ്രകഫോരറം ഫകരള സര്ക്കഫോര് തഫോഴഴെ പടട്ടികയട്ടില്
വട്ടിവരട്ടിചട്ടിട്ടുള്ളതുറം ഏകഫദശറം 0.1518 ഴഹകര് അഴലങട്ടില് അതട്ടില് അല്പറം കൂടതഫലെഫോ കുറഫവഫോ വട്ടിസദ്ധീര്ണറം
വരുനതുമഫോയ സലെറം ഒരു ഴപഫോതു ആവശഖതട്ടിനച്ച് അതഫോയതച്ച് പടനട്ടിലെറം പഫോലെറം അനബന ഫറഫോഡച്ച്
നട്ടിര്മഫോണതട്ടിനച്ച് ആവശഖമുഴണ്ടനച്ച് ജട്ടിലഫോ കലെകര് ഇതട്ടിനഫോല് പ്രഖഖഫോപട്ടിക്കുകയറം, ഈ ഭൂമട്ടി 2013 ഴലെ
എല്.എ.ആര്.ആര്. നട്ടിയമപ്രകഫോരറം ഴപഫോനറംവട്ടിലെഴക്കടുഫക്കണ്ടുനതട്ടിനള്ള ഉതരവച്ച് വഫോങ്ങുനതട്ടിനച്ച് ഫകഫോഴെട്ടിഫക്കഫോടച്ച്
നഗരപഫോതഫോ വട്ടികസന പദ്ധതട്ടി, ഴസ്പെഷഖല് തഹസട്ടില്ദഫോഴര (എല്.എ) നട്ടിര്ഫദ്ദേശട്ടിക്കുകയറം ഴചയ്യുന.
സലെതട്ടിഴന്റെ ഒരു രൂപഫരഖ ഫകഫോഴെട്ടിഫക്കഫോടച്ച് നഗരപഫോതഫോ വട്ടികസന പദ്ധതട്ടി, ഴസ്പെഷഖല് തഹസട്ടില്ദഫോരുഴട
(എല്.എ) ഒഫോഫദ്ധീസട്ടില് സൂകട്ടിചട്ടിട്ടുള്ളതുറം, ഒഫോഫദ്ധീസച്ച് സമയതച്ച് എഫപഫോള് ഫവണഴമങട്ടിലറം അതച്ച്
പരട്ടിഫശഫോധട്ടിക്കഫോവുനതുമഫോണച്ച്.
പടട്ടി ക 1.
ഴപഫോനറം വട്ടി ലെ സലെതട്ടി ഴ ന്റെ വട്ടി ശ ദ വട്ടി വ രങ്ങള്
ജട്ടില

: ഫകഫോഴെട്ടിഫക്കഫോടച്ച്

തഫോലൂക്കച്ച് : ഫകഫോഴെട്ടിഫക്കഫോടച്ച്

വട്ടിഫലജച്ച് : മടവൂര്

ഫദശറം : പുള്ളട്ടിഫക്കഫോതച്ച്
(ഏകഫദശ വട്ടിസദ്ധീര്ണമഫോണച്ച് ഴകഫോടുതട്ടിട്ടുള്ളതച്ച്)

ക്രമനമ്പര് റദ്ധീസര്ഴവ്വെ നമ്പര്
1.
12/7
2.
12/8
3.
13/6

വട്ടിവരണറം
ഫതഫോടറം
ഫതഫോടറം
ഫതഫോടറം
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വട്ടിസദ്ധീര്ണറം (ഴഹകറട്ടില്)
0.0012 ഴഹകര്
0.0199 ഴഹകര്
0.0391 ഴഹകര്
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ജട്ടില

: ഫകഫോഴെട്ടിഫക്കഫോടച്ച്

തഫോലൂക്കച്ച് : ഫകഫോഴെട്ടിഫക്കഫോടച്ച്

വട്ടിഫലജച്ച് : കുന്ദമറംഗലെറം

ഫദശറം

: കന്ദമറംഗലെറം

(ഏകഫദശ വട്ടിസദ്ധീര്ണമഫോണച്ച് ഴകഫോടുതട്ടിട്ടുള്ളതച്ച്)
ക്രമനമ്പര്
റദ്ധീസര്ഴവ്വെ നമ്പര്
1. 50/3
2. 50/4

വട്ടിവരണറം

വട്ടിസദ്ധീര്ണറം (ഴഹകറട്ടില്)
0.0756 ഴഹകര്
0.0160 ഴഹകര്
0.1518 ഴഹകര്

ഫതഫോടറം
ഫതഫോടറം
ഫതഫോടറം

പടട്ടി ക II
പുനരധട്ടി വ ഫോസതട്ടി ന ള്ള ഭൂമട്ടി യ ഴട വട്ടി വ രങ്ങള്
ജട്ടില : ഫകഫോഴെട്ടിഫക്കഫോടച്ച്
വട്ടിഫലജച്ച് : മടവൂര്
ഫദശറം : പുള്ളട്ടിഫക്കഫോതച്ച്

ക്രമനമ്പര്

തഫോലൂക്കച്ച് : ഫകഫോഴെട്ടിഫക്കഫോടച്ച്
ഫദശറം : കുന്ദമറംഗലെറം
ഫദശറം : കുന്ദമറംഗലെറം

റദ്ധീസര്ഫവ നമ്പര്

(ഏകഫദശ വട്ടി സ ദ്ധീ ര് ണറം)
വട്ടിവരണറം

വട്ടിസദ്ധീര്ണറം (ഴഹകറട്ടില്)

ഇല
പടട്ടി ക III
പുനസഫോപനതട്ടി ന ള്ള ഭൂമട്ടി യ ഴട വട്ടി വ രങ്ങള്
ജട്ടില : ഫകഫോഴെട്ടിഫക്കഫോടച്ച്
വട്ടിഫലജച്ച് : മടവൂര്
ഫദശറം : പുള്ളട്ടിഫക്കഫോതച്ച്

ക്രമനമ്പര്

തഫോലൂക്കച്ച് : ഫകഫോഴെട്ടിഫക്കഫോടച്ച്
ഫദശറം : കുന്ദമറംഗലെറം
ഫദശറം : കുന്ദമറംഗലെറം
(ഏകഫദശ വട്ടിസദ്ധീര്ണമഫോണച്ച് കഫോണട്ടിചട്ടിട്ടുള്ളതച്ച്)
റദ്ധീസര്ഫവ നമ്പര്
വട്ടിവരണറം
വട്ടിസദ്ധീര്ണറം (ഴഹകറട്ടില്)
ഇല

ഒപച്ച്
ജട്ടി ല ഫോ കലെകര്
____________________________________________________________________________________________________________________________
PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2020
This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

