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GOVERNMENT OF KERALA
REVENUE (B) DEPARTMENT
DECLARATION
G.O.(P)No.170/2021/RD

Dated, 12/11/2021

Thiruvananthapuram,

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. G.O(P)
93/2021/RD dated 14.07.2021 and published in the Kerala Extra ordinary Gazette No. 2070 dated
14.07.2021 and amended as per G.O(P) 96/2021/RD dated 22.07.2021 and published in the Kerala Extra
ordinary Gazette No 2198 dated 26.07.2021 & G.O (P) 164/2021/RD dated 10.11.2021 and published in
the Kerala Extra ordinary Gazette No 3293 dated 11.11.2021 in respect of the land specified in the
schedule below has been published;
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AND WHEREAS, the appropriate Government is satisfied after considering the report made by the
Collector under sub-section (1) of Section 15 of the 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.
Now, THEREFORE, the appropriate government hereby declares under Section 19 of the Act, that
the land specified in the Schedule below and measuring 0.4481 hectares to be the same, a little more or
less, is needed for a public purpose for the construction of 5 boat terminals under the Water Metro Project
and direct the Special Tahsildar(LA) No 2, Kochi Metro Rail Project, Kakkanad to take order for the
acquisition of the land.
A plan of the land is kept in the Office of the Special Tahsildar (LA) No. 2, Kochi Metro Rail Project ,
Kakkanad and may be inspected at any time during office hours.

തതാഴഴെ പടട്ടികയട്ടില് വട്ടിവരട്ടിചട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമട്ടിഴയ സസംബനട്ടിച ച്ച് 2013 ഴലെ ഭൂമട്ടി ഏഴറ്റെടുക്കലെട്ടില് നനതായമതായ
നഷ്ടപരട്ടിഹതാരതട്ടിനസം സുതതാരനതയസം പുനരധട്ടിവതാസതട്ടിനസം പുനനഃസതാപനതട്ടിനമുള്ള അവകതാശ ആകച്ച്
(കകന്ദ്ര ആകച്ച് 30/2013) വകുപച്ച് 11 ഉപവകുപച്ച് (1) പ്രകതാരമുള്ള വട്ടിജതാപനസം 14.07.2021 ഴലെ 2070-ാതാസം നമ്പര
കകരള അസതാധതാരണ ഗസറ്റെട്ടിലസം (സ.ഉ (അചടട്ടി) 93/2021/റവ തട്ടിയതട്ടി 14.07.2021) ആയതട്ടിഴന്റെ തട്ടിരുതല്
വട്ടിജതാപനസം 26.07.2021 ഴലെ 2198-ാതാസം നമ്പര കകരള അസതാധതാരണ ഗസറ്റെട്ടിലസം (സ.ഉ (അചടട്ടി)
96/2021/റവ തട്ടിയതട്ടി 22.07.2021), 11.11.2021 ഴലെ 3293-ാതാസം നമ്പര കകരള അസതാധതാരണ ഗസറ്റെട്ടിലസം (സ.ഉ
(അചടട്ടി) 164/2021/റവ തട്ടിയതട്ടി 10.11..2021) പ്രസട്ടിദ്ധഴപടുതട്ടിയട്ടിട്ടുള്ളതട്ടിനതാലസം;
2013-ഴലെ ഭൂമട്ടി ഏഴറ്റെടുക്കലെട്ടില് നനതായമതായ നഷ്ടപരട്ടിഹതാരതട്ടിനസം സുതതാരനതയസം
പുനരധട്ടിവതാസതട്ടിനസം പുനനഃസതാപനതട്ടിനമുള്ള അവകതാശ ആകച്ച് (കകന്ദ്ര ആകച്ച് 30/2013) വകുപച്ച് 15
ഉപവകുപച്ച് (1) പ്രകതാരസം തതാഴഴെ പടട്ടികയട്ടില് വട്ടിവരട്ടിചട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമട്ടി ഒരു ഴപതാതുകതാരനതട്ടിനതായട്ടി പരട്ടിഗണട്ടിച ച്ച്
ഴപതാനസംവട്ടിലെയച്ച് ഏഴറ്റെടുകക്കണ്ടതതാഴണനച്ച് സലെഴമടുപച്ച് ആഫഫീസര തയതാറതാക്കട്ടിയ റട്ടികപതാരടച്ച് പരട്ടിഗണട്ടിച ച്ച്
സമുചട്ടിത സരക്കതാരട്ടിനച്ച് കബതാധനഴപടട്ടിരട്ടിക്കുനതട്ടിനതാലസം ;
ഇകപതാള, അതട്ടിനതാല്, പ്രസ്തുത നട്ടിയമതട്ടിഴന്റെ വകുപച്ച് 19 പ്രകതാരസം തതാഴഴെ പടട്ടികയട്ടില്
വട്ടിവരട്ടിചട്ടിട്ടുള്ളതുസം ഏകകദേശസം 0.4481 ഴഹകര അഴല്ലെങട്ടില്, അതട്ടില് അല്പസം കൂടുതകലെതാ, കുറകവതാ
വട്ടിസഫീരണസം വരുന സലെസം ഒരു ഴപതാതു ആവശനതട്ടിനച്ച് , അതതായതച്ച് , വതാടര ഴമകടതാ കപ്രതാജകട്ടിഴന്റെ 5 കബതാടച്ച്
ഴജടട്ടികളക്കച്ച് കവണ്ടട്ടി ആവശനമുഴണ്ടനച്ച് സമുചട്ടിത സരക്കതാര ഇതട്ടിനതാല് പ്രഖനതാപട്ടിക്കുകയസം പ്രസ്തുത ഭൂമട്ടി
ഴപതാനസം വട്ടിലെഴയടുക്കുനതട്ടിനച്ച് ഴസ്പെഷനല് തഹസട്ടില്ദേതാര (എല്.എ.) നമ്പര.2, ഴകതാചട്ടി ഴമകടതാ ഴറയട്ടില്
കപ്രതാജകച്ച്, കതാക്കനതാടച്ച് എനയതാകളതാടച്ച് നട്ടിരകദ്ദേശട്ടിക്കുകയസം ഴചയ്യുന;
സലെതട്ടിഴന്റെ ഒരു രൂപകരഖ ഴസ്പെഷനല് തഹസഫീല്ദേതാര, (എല്.എ) നമ്പര 2, ഴകതാചട്ടി ഴമകടതാ
ഴറയട്ടില് കപ്രതാജകച്ച്, കതാക്കനതാടച്ച് ഓഫഫീസട്ടില് സൂകട്ടിചട്ടിട്ടുള്ളതുസം ഓഫഫീസച്ച് സമയതച്ച് എകപതാള കവണഴമങട്ടിലസം
അതച്ച് പരട്ടികശതാധട്ടിക്കതാവുനതുമതാകുന.
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പടട്ടി ക 1
ജട്ടില്ലെ : എറണതാകുളസം

(ഏകകദേശ വട്ടിസച്ച്തഫീരണമതാണച്ച് നല്കട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുനതച്ച് )
മുളവച്ച് ക താടച്ച് കഹതാസ്പെട്ടി റ്റെ ല് കബതാടച്ച് ഴടരമട്ടി ന ല്

തതാലൂക്കച്ച് : കണയന്നൂര

വട്ടികല്ലെജച്ച് : മുളവച്ച്കതാടച്ച്
സബച്ച്

ക്രമ

കബതാക്കച്ച്

സരകവ

നമ്പര

നമ്പര

നമ്പര

1.

3

131

3-18

പുരയട്ടിടസം

0.0222

2.

3

131

4

പുരയട്ടിടസം

0.0148

3.

3

131

17

പുരയട്ടിടസം

0.0162

ഡട്ടിവട്ടിഷൻ

വട്ടിവരണസം

നമ്പര

ആഴക

വട്ടിസച്ച്തഫീരണസം
(ഴഹകര)

0.0532

മുളവച്ച് ക താടച്ച് പഞതായതച്ച് കബതാടച്ച് ഴടരമട്ടി ന ല്

തതാലൂക്കച്ച് : കണയന്നൂര

വട്ടികല്ലെജച്ച് : മുളവച്ച്കതാടച്ച്
സബച്ച്

ക്രമ

കബതാക്കച്ച്

സരകവ

നമ്പര

നമ്പര

നമ്പര

1.

3

101

18-30

പുരയട്ടിടസം

0.0194

2.

3

101

20

പുരയട്ടിടസം

0.0100

3.

3

101

21

പുരയട്ടിടസം

0.0186

ഡട്ടിവട്ടിഷൻ

വട്ടിവരണസം

നമ്പര

ആഴക

വട്ടിസച്ച്തഫീരണസം
(ഴഹകര)

0.0480

കുറുകങതാട കബതാടച്ച് ഴടരമട്ടി ന ല്

തതാലൂക്കച്ച് : കണയന്നൂര

വട്ടികല്ലെജച്ച് : കചരതാനല്ലൂര
സബച്ച്

ക്രമ

കബതാക്കച്ച്

സരകവ

നമ്പര

നമ്പര

നമ്പര

1.

4

624

5

പുരയട്ടിടസം

0.0440

2.

4

624

7-25

പുരയട്ടിടസം

0.1004

ആഴക
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ഡട്ടിവട്ടിഷൻ

വട്ടിവരണസം

നമ്പര

വട്ടിസച്ച്തഫീരണസം
(ഴഹകര)

0.1444

4

പതാലെട്ടി യ സംതുരുതച്ച് കബതാടച്ച് ഴടരമട്ടി ന ല്

തതാലൂക്കച്ച് : കണയന്നൂര

വട്ടികല്ലെജച്ച് : കടമക്കുടട്ടി

ക്രമ

കബതാക്കച്ച്

സരകവ

നമ്പര

നമ്പര

നമ്പര

1.

1

സബച്ച്
ഡട്ടിവട്ടിഷൻ

വട്ടിവരണസം

നമ്പര

226

1-3

നട്ടിലെസം

ആഴക

വട്ടിസച്ച്തഫീരണസം
(ഴഹകര)
0.0810
0.0810

ഇടഴക്കതാചട്ടി കബതാടച്ച് ഴടരമട്ടി ന ല്

തതാലൂക്കച്ച് : ഴകതാചട്ടി

വട്ടികല്ലെജച്ച് : ഇടഴക്കതാചട്ടി

ക്രമ

കബതാക്കച്ച്

സരകവ

നമ്പര

നമ്പര

നമ്പര

സബച്ച്

വട്ടിവരണസം

ഡട്ടിവട്ടിഷൻ

വട്ടിസച്ച്തഫീരണസം
(ഴഹകര)

നമ്പര

1.

192

7-10

പുരയട്ടിടസം

0.0173

2.

193

3-4

പുരയട്ടിടസം

0.0635

3.

194

1-2

പുരയട്ടിടസം

0.0373

4.

1572

3-4

പുരയട്ടിടസം

0.0034

ആഴക

0.1215

പടട്ടി ക -II
പുനനഃസതാപനതട്ടിനള്ള ഭൂമട്ടിയഴട വട്ടിവരസം
ബതാധകമല്ലെ
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പടട്ടി ക -III
പുനനഃരധട്ടിവതാസതട്ടിനസം പുനനഃസതാപനതട്ടിനമുള്ള പതാകക്കജട്ടിഴന്റെ സസംകട്ടിപ്ത രൂപസം
പുനനഃരധട്ടിവതാസതട്ടിനസം പുനനഃസതാപനതട്ടിനമുള്ള പതാകക്കജച്ച് ലെതാന്റെച്ച് റവനന്യു കമഫീഷച്ച്ണര 05-11-2021-ഴലെ
LR/5169/2021-LR(C4) നമ്പര നടപടട്ടിക്രമ പ്രകതാരസം അസംഗഫീകരട്ടിചട്ടിട്ടുണ്ടച്ച്. പുനനഃരധട്ടിവതാസതട്ടിനമുള്ള പതാകക്കജട്ടിഴന്റെ
വട്ടിവരങ്ങള ചുവഴട കചരക്കുന.
പുനനഃരധട്ടിവതാസതട്ടിനസം
ക്രമ
നമ്പര

പുനനഃസതാപനതട്ടിനമുള്ള
ബതാധട്ടിക്കഴപട വനകട്ടിയഴട കപരച്ച്

ആനകൂലെനങ്ങള ജട്ടി.ഒ (എസം.എസച്ച്)

ആഴക

448/17/ആരഡട്ടി തഫീയതട്ടി 29-122017 പ്രകതാരമുള്ള ഘടകങ്ങള

1.

കജതാസട്ടി എനച്ച് വട്ടിളട്ടിക്കുന ശഫീ.കജതാസഫച്ച്

1,4,5,6,10

9,60,000/-

2.

ശഫീ.കയതാഹനതാൻ.ഴക.ജട്ടി

1,4,5,6,10

9,60,000/-

ആഴക (പഴതതാൻപതച്ച് ലെകതട്ടി ഇരുപതട്ടിനതായട്ടിരസം രൂപ മതാതസം)

19,20,000/-

ഗവരണറുഴട ഉതരവട്ടി ൻ പ്രകതാരസം,
ഴക.ബട്ടി ജു ഐ.എ.എസച്ച്
ഴസ്പെഷനല് ഴസക്രടറട്ടി
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