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2021 ടസപന റ്റെ റംബര് 3

വവജജപനന
ഇതതഫാടടഫാപ്പമുളള പടട്ടികയട്ടില് വട്ടിവരട്ടിചട്ടിട്ടുളള ഭൂമട്ടി ഒരു ടപഫാതുആവശശ്യതട്ടിനന, അതഫായതന ആലപ്പുഴ ജട്ടില്ലയട്ടില്
കുടനഫാടന തഫാലൂകട്ടില് കഫാവഫാലറം ടടകട്ടികല് ഹഹൈസ്കൂള് നട്ടിര്മഫാണ പദ്ധതട്ടിക്കുതവണട്ടി ആവശശ്യമുടണതനഫാ,
ആവശശ്യമുണഫാതയകഫാടമതനഫാ, ജട്ടില്ലഫാകളക്ടര്കന തബഫാധശ്യമഫാകുനതട്ടിനഫാലറം;
2013 ടല ഭൂമട്ടി ഏടറ്റെടുകലട്ടില് നശ്യഫായമഫായ നഷ്ടപരട്ടിഹൈഫാരതട്ടിനറം സുതഫാരശ്യതയറം പുനരധട്ടിവഫാസതട്ടിനറം
പുന:സഫാപനതട്ടിനമുളള അവകഫാശ ആകന (തകന്ദ്ര ആക്ടന 30, 2013) 4-ആറം വകുപ്പന 1-ആറം ഉപവകുപ്പട്ടിടല
വശ്യവസകള്കനസൃതമഫായട്ടി, ജട്ടില്ലഫാകളക്ടര്, തഫാടഴ പടട്ടികയട്ടില് പറയുന സലതന ഒരു സഫാമൂഹൈശ്യ പ്രതശ്യഫാഘഫാത
വട്ടിലയട്ടിരുതല് നടത്തുനതട്ടിനന തതീരുമഫാനട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുനതട്ടിനഫാല്;
ഇതപ്പഫാള് തന്മൂലറം ജട്ടില്ലഫാ തല സഫാമൂഹൈശ്യ പ്രതശ്യഫാഘഫാത വട്ടിലയട്ടിരുതല് യൂണട്ടിറ്റെഫായ ടസന്റര് തഫഫാര് ലഫാന്റന ആന്റന
തസഫാഷശ്യല് സ്റ്റഡതീസന, പഫാതങഫാടന, തട്ടിരുമല പട്ടി.ഒ, തട്ടിരുവനന്തപുരറം- ടന നട്ടിയമറം അനശഫാസട്ടിക്കുന രതീതട്ടിയട്ടിലളള സഫാമൂഹൈശ്യ
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പ്രതശ്യഫാഘഫാത
പഠനറം
നടത്തുനതട്ടിനറം
സഫാമൂഹൈശ്യ
പ്രതശ്യഫാഘഫാത
നട്ടിര്വഹൈണ
പദ്ധതട്ടി
തയഫാറഫാക്കുനതട്ടിനറം
ചുമതലടപ്പടുതട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന. ഈ പ്രക്രട്ടിയ രണന മഫാസതട്ടിനകറം തതീര്തകണതഫാണന . ഒരു കഫാരണവശഫാലറം ആറന മഫാസതട്ടില്
കൂടുവഫാന് പഫാടുളളതല്ല.

പടട്ടി ക
ജട്ടില്ല: ആലപ്പുഴ

തഫാലൂകന: കുടനഫാടന
ക്രമ
നറം.

സര്ടവ്വെ നമ്പര്

1

184/7

(ഏകതദേശറം വട്ടിസതീര്ണറം തനട്ടിരട്ടിക്കുന)
വട്ടി വ രണറം
ടഹൈക്ടര്
1
ആടക

വട്ടിതല്ലജന :കുനമ
ബനതളഫാകന നറം.18
വട്ടി സ തീര്ണറം
ആര്
ച.മതീ
21
41
1 .2141 ടഹൈക്ടര്(3 ഏകര്)
(ഒപ്പന )

ജട്ടില്ലഫാകളക്ടര്,
ആലപ്പുഴ.
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Form No.4
[See Rule 11 (3)]
NOTIFICATION
3rd September 2021

No.G3-1189/2020

WHEREAS, it appears to the Government of Kerala that the land specified in the Schedule
below is needed or likely to be needed for a public purpose, to wit for the construction of Technical
High School, Kavalam in Kuttanad Taluk in Alappuzha Disitrict;
AND WHEREAS, in exercise of the powers conferred in sub section (1) of section 4 of the
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement
Act 2013 (Central Act 30 of 2013), Government of Kerala have decided to conduct a Social Impact
Assessment in the area specified in the schedule below;
NOW,THEREFORE, sanction is accorded to the District Level Social Impact Assessment Unit,
Centre for Land and Social Studies, Pangode, Thirumala P.O, Thiruvananthapuram to conduct a Social
Impact Assessment Study and to prepare a Social Impact Management Plan as provided in the Act.
The process shall be completed within a period of two months not exceeding six months in any case.

SCHEDULE
District : Alappuzha
Taluk : Kuttanad

Village : Kunnumma
Block : 18

(The extent given is approximate)`
Sl.
No.

Survey No.

1

184/7

Description

Extent
Hectare
1

Total

Are

Sq; Mtr.

21
41
1.2141 Hectare (3 Acre)

(Sd.)
DISTRICT COLLECTOR,
Alappuzha.
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