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ഫഫാററം നമ്പര് 7
RFCTLARR ചടട്ടം 18(1) കകാണുക

RFCTLARR Act 2013 വകുപപ്പ് 11(1) പ്രകഫാരറം പരസസ്യപപടുത്തുന്ന പ്രഫാഥമമിക വമിജഫാപനറം
DCKSGD/3170/2018-L1

2020 ഡമിസറംബേര് 30

കകരള സര്കഫാര് 04/12/2015 തമിയതമിയമിപലെ ജമി.ഒ (പമി) No. 649/2015 / ആര് ഡമി നമ്പര്
വമിജഫാപനപ്രകഫാരറം പസ്പെഷസ്യല് തഹസമില്ദഫാര് (എല് എ) കഫാസറകഗഫാഡമിപന പതകമില് -ആലെടമി കറഫാഡമിപലെ കബേഡകറം വളവപ്പ്
കനപരയഫാക്കുന്നതുമഫായമി ബേന്ധപപടപ്പ് ഭൂമമി ഏപറ്റെടുകലെമില് നസ്യഫായമഫായ നഷ്ടപരമിഹഫാരതമിനറം സുതഫാരസ്യതക്കുറം പുന:രധമിവഫാസതമിനറം
പുന:സഫാപനതമിനമുള്ള

അവകഫാശനമിയമറം

2013

വസ്യവസകള്കനസരമിചപ്പ്

ഏപറ്റെടുക്കുന്നതമിനഫായമി കളക്ടറുപട ചുമതലെ വഹമിക്കുന്നതമിനപ്പ് നമികയഫാഗമികപപടതമിനഫാലറം
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ഭൂമമി

പപഫാനറം

വമിലെ

നടപടമിപ്രകഫാരറം

2

തഫാപഴെ പടമികയമില് പകഫാടുതമിരമിക്കുന്ന ഭൂമമി ഒരു പപഫാതു ആവശസ്യതമിനപ്പ് അതഫായതപ്പ് പതകമില് -ആലെടമി കറഫാഡമിപലെ
കബേഡകറം വളവപ്പ് കനപരയഫാക്കുന്നതമിനപ്പ് കവണമി ആവശസ്യമുപണകന്നഫാ, ആവശസ്യമുണഫാകഫാനമിടയുപണകന്നഫാ കകരള സര്കഫാരമിനപ്പ്
കബേഫാധസ്യപപടുന്നതപ്പ് പകഫാണറം
ആയതപ്പ്പകഫാണപ്പ് ഇകപഫാള് ഇതപ്പ് സറംബേന്ധമിചപ്പ് ബേന്ധപപടവരുപട അറമിവമികലെകഫായമി ഭൂമമി ഏപറ്റെടുകലെമിനപ്പ് നസ്യഫായമഫായ
നഷ്ടപരമിഹഫാരതമിനറം സുതഫാരസ്യതയറം പുന:രധമിവഫാസതമിനറം പുന:സഫാപനതമിനമുള്ള അവകഫാശനമിയമറം 2013 വകുപപ്പ് 11
ഉപവകുപപ്പ് (1) പ്രകഫാരമുള്ള ഒരു അറമിയമിപപ്പ് ഇകതഫാപടഫാപറം പുറപപടുവമിക്കുന,
കമല് പ്രസഫാവമിച പ്രകഫാരറം പടമികയമില് പകഫാടുതമിരമിക്കുന്ന ഭൂമമിയമില് തഫാതപ്പ്പരസ്യമുള്ള ഏപതഫാരഫാളറം ഈ വമിജഫാപനറം
പുറപപടുവമിച തമിയതമി മുതല് അറുപതു ദമിവസതമിനള്ളമികലെഫാ ഇതപ്പ് സറംബേന്ധമിച പപഫാതു അറമിയമിപപ്പ് നല്കമിയ കശഷറം അറുപതു
ദമിവസതമിനള്ളമികലെഫാ ഏകതഫാകണഫാ അവസഫാനറം സറംഭവമിക്കുന്നതപ്പ് അപ്രകഫാരമുള്ള സമയപരമിധമിക്കുള്ളമില് പപഫാനറം വമിലെപയ്ക്കെടുക്കുന്ന
ഭൂമമിയമിന്കമല് ഭൂകരഖകളപട നഫാളതതീകരണറം സറംബേന്ധമികചഫാ പ്രമഫാണറം സറംബേന്ധമികചഫാ തങ്ങള്ക്കുള്ള ആകക്ഷേപറം, എപന്തെങമിലറം
ഉപണങമില് കരഖഫാമൂലെമുള്ള പ്രസഫാവന സഹമിതറം പസ്പെഷസ്യല് തഹസമില്ദഫാര് (എല് എ) കഫാസറകഗഫാഡപ്പ് മുന്പഫാപക
സമര്പമികകണതഫാണപ്പ്.
ഭൂമമിയമിന്കമലള്ള

നമിശമിതകഫാലെപരമിധമികപ്പ്

തഫാല്പരസ്യപമന്തെഫാപണന്നപ്പ്

കശഷറം

സമര്പമിക്കുന്ന

ആകക്ഷേപതമില്

പ്രസഫാവനകളറം/ആകക്ഷേപങ്ങളറം

വസ്യക്തമഫായമി

വമിശദതീകരമികപപടഫാത

അതരതമിലള്ള പ്രസഫാവനകളറം/ആകക്ഷേപങ്ങളറം പമഫാതതമില് നമിരസമികപപടുന്നതഫായമിരമിക്കുറം.

ആകക്ഷേപകനപ്പ്

സഫാഹചരസ്യതമിലറം

ഏപറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമമിയുപട

കകവശകഫാരഫായ ആളകളപട വമിവരങ്ങള് ഇകതഫാപടഫാപറം കചര്തമിട്ടുണപ്പ്.
സഫാമൂഹസ്യ പ്രതസ്യഫാഘഫാത പഠനറമികപഫാര്ടപ്പ് ഒഒൗകദസ്യഫാഗമിക പവകബ്സൈറ്റെഫായ www.kasargod.nic.in ല് ലെഭസ്യമഫാണപ്പ്. ആയതമിപന
സറംക്ഷേമിപ്തരൂപറം ഇപതഫാപടഫാപറം കചര്തമിട്ടുണപ്പ്.

സഫാമൂഹസ്യ പ്രതസ്യഫാഘഫാത പഠനറമികപഫാര്ടമിപന സറംക്ഷേമിപ്തരൂപറം
കഫാസറകഗഫാഡപ്പ് ജമില്ലയമില് കഫാസറകഗഫാഡപ്പ് തഫാലൂകമിപലെ കബേഡഡുക വമികല്ലജമില് ഉള്പപട 0.235 പഹക്ടര് ഭൂമമിയഫാണപ്പ്
പതകമില് -ആലെടമി കറഫാഡമിപലെ കബേഡകറം വളവപ്പ് കനപരയഫാക്കുന്നതമിനപ്പ് കവണമി ഏപറ്റെുടകഫാന് തതീരുമഫാനമിചമിരമിക്കുന്നതപ്പ് . നമിര്ദമിഷ്ടഭൂമമി
ഏപറ്റെടുക്കുന്നതു മൂലെറം ഭൂമമി കകവശകഫാരുപട പതഫാഴെമിലെമികനഫാ വരുമഫാനതമികനഫാ അവമിടപത പരമിസമിതമികകഫാ പപഫാതു ഇടങ്ങള്കകഫാ
വതീടുകള്കകഫാ സഫാപനങ്ങള്കകഫാ യഫാപതഫാരുതരതമിലള്ള ആഘഫാതവറം ഉണഫാകുന്നമില്ലഫാപയനറം ആപരയുറം കുടമി ഒഴെമിപമികകണതമില്ല
എനറം RFCTLARR നമിയമറം 2013 പ്രകഫാരമുള്ള ഉചമിതമഫായ നഷ്ടപരമിഹഫാരറം നല്കമി ഭൂമമി ഏപറ്റെടുകല് നടപടമികളമഫായമി
മുകന്നഫാടപ്പ്കപഫാകഫാപമന്നപ്പ് സഫാമൂഹസ്യ പ്രതസ്യഫാഘഫാത പഠനറം നടതമിയ സമമിതമി റമികപഫാര്ടപ്പ് പചയമിട്ടുണപ്പ് . വമിദഗ്ദസമമിതമി റമികപഫാര്ടപ്പ് ജമില്ലഫാ
കളക്ടര് അറംഗതീകരമിചപ്പ് ഉതരഫാവഫാകുകയുറം പചയമിട്ടുള്ളതുമഫാണപ്പ്.
സഫാമൂഹസ്യ പ്രതസ്യഫാഘഫാത പഠന റമികപഫാര്ടമിപനയുറം സമുചമിത ഗവണ്പമനപ്പ് ഉതരവമിപനയുറം പകര്പ്പുകള് ജമില്ലഫാ കളക്ടറുപട
ഒഒൗകദസ്യഫാഗമിക പവകബ്സൈറ്റെമില് ലെഭസ്യമഫാണപ്പ്.

പടമിക
(ഏകകദശ വമിസതീര്ണ്ണമഫാണപ്പ് നല്കമിയമിരമിക്കുന്നതപ്പ്)
ജമില്ല : കഫാസറകഗഫാഡപ്പ്
തഫാലൂകപ്പ് : കഫാസറകഗഫാഡപ്പ്
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വമികല്ലജപ്പ് /കദശറം : കബേഡഡുക

3

ക്രമ സര്കവ്വേ നറം

വമിവരണറം ഏകകദശ

നറം.

വമിസതീര്ണ്ണറം

ഏതപ്പ് പപഫാതു

ബേഫാധമികപപ കകവശകഫാരുപട വമിവരങ്ങള്

ആവശസ്യതമിനപ്പ് എന്നപ്പ്

ട

(പഹക്ടര്)

കുടുറംബേങ്ങ
പള
കുടമിപയഫാഴെമി
പമികകണ
കഫാരണറം

1

460/1

പൂഞ

0.16

2

460/2

പൂഞ

0.01

3

461/2B

പൂഞ

0.02

4

461/5

പൂഞ

0.03

സമി എചപ്പ് ഹമതീദപ്പ്
പതകമില്
കറഫാഡമിപലെ

-ആലെടമി

ബേമി.ഇബഫാഹമിറം

കബേഡകറം

വളവപ്പ്
കനപരയഫാക്കുന്നതമിനപ്പ്

ജമതീലെ മുതല് കപര്

ഇല്ല

ബേമി.പക ഷമിഹഫാബുദതീന് മുതല് കപര്

(ഒപപ്പ്)
ജമില്ലഫാ കളക്ടര്
കഫാസറകഗഫാഡപ്പ്

വമിശദതീകരണക്കുറമിപപ്പ്
ഇതപ്പ്

വമിജഫാപനതമിപന

ഭഫാഗമഫാകുന്നതല്ല

എന്നഫാല്

പപഫാതു

ഉകദശറം

പവളമിപപടുത്തുന്നതമിനപ്പ്

ഉകദശമിച്ചുപകഫാണള്ളതഫാണപ്പ്.
കഫാസറകഗഫാഡപ്പ് ജമില്ലയമില് കഫാസറകഗഫാഡപ്പ് തഫാലൂകമില് കബേഡഡുക വമികല്ലജമില് പതകമില് -ആലെടമി കറഫാഡമിപലെ കബേഡകറം
വളവപ്പ് കനപരയഫാക്കുന്നതമിനപ്പ് കവണമി 2013 പലെ ഭൂമമി ഏപറ്റെടുകലെമില് നസ്യഫായമഫായ നഷ്ടപരമിഹഫാരതമിനറം സുതഫാരസ്യതയറം
പുനരധമിവഫാസതമിനമുള്ള

അവകഫാശനമിയമതമിപലെ

വസ്യവസകള്ക

വമികധയമഫായമി

ഏകകദശറം

0.235

പഹക്ടര്

ഭൂമമി

ഏപറ്റെടുക്കുന്നതമിനപ്പ് കവണമി അസമിസ്റ്റനപ്പ് എഞമിനതീയയ , പമി ഡബബ.ഡമി, നമിരത്തുകള് വമിഭഫാഗറം, കഫാസറകഗഫാഡപ്പ് സമര്പമിച
അര്തഥനയുപട അടമിസഫാനതമില് തുടര്നടപടമി സസതീകരമികഫാന് തതീരുമഫാനമിചതമിനഫാല് 2013 പലെ ഭൂമമി ഏപറ്റെടുകലെമില് നസ്യഫായമഫായ
നഷ്ടപരമിഹഫാരതമിനറം സൂതഫാരസ്യതയറം പുന:രധമിവഫാസതമിനറം പുന:സഫാപനതമിനമുള്ള അവകഫാശനമിയമതമിപലെ ചടറം 18 പ്രകഫാരറം
ഒരു വമിജഫാപനറം പ്രസമിദ്ധപപടുകതണതുണപ്പ്.
ഈ വമിജഫാപനറം മുകളമില് പരഫാമര്ശമിച ലെക്ഷേസ്യറം കകവരമിക്കുന്നതമികലെകഫായമി മഫാതറം
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FORM NO. 7
See rule 18(1)

FORM OF PRELIMINARY NOTIFICATION TO BE ISSUED BY THE
COLLECTOR UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 11
DCKSGD/2366/2018-L1

Dated: 30th December 2020

WHEREAS, the Government of Kerala have as per Notification No G.O (P) 649/2015 /RD dated
4/12/2015 appointed the Special Tahsildar (LA) Kasaragod to perform the function 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.
AND WHEREAS, the Government hereby appoint the Deputy Collector (LA) Kasaragod 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 is likely to be needed for public purpose to wit for the straightening the Thekkil Aletty road at
Bedadka village.
Now, THEREFORE, notice is hereby given to that effect to whomsoever it may concern, in
accordance with the provisions of subsection(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) Kasaragod, Taluk Office Compound, Kasaragod within 60 days from the date of publication
of the above notification, objections, if any ,regarding the updation of land records or title in respect of the
land proposed for acquisition. Any objection/statement which is received after the due date or which does
not clearly explained as to 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.kasargod.nic.in

Summary of Social Impact Assessment Study Report
It has been decided to acquire an extent of 0.235 Hect. of land in Bedadka Village of Kasaragod
taluk and District for straightening the Thekkil Aletty road at Bedadka village.
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The agency which conducted social Impact study has reported that the land owner’s employment,
income, environment, public space, homes and institutions should not be affected and no one should be
evicted. The report of the Expert Committee has been approved by the District Collector, Kasaragod.
Copies of social impact assessment report and the connected Government orders are available in
the official website of the District Collector, Kasaragod.

SCHEDULE
District :Kasaragod
Taluk :

Kasaragod

Village or Amsam and Desam: Bedadka
(Total extent given is approximate)

Sl

Survey No.

No.

Descriptio
n

Extent

Nature of Public

Reasons for

(H.Are.Sq. purpose

Names of owners /

Displacement interested persons

Meter)

of affected
families

1

460/1

Puncha

0.16

C.H Hameed

2

460/2

Puncha

0.01

B.Ibrahim

3

461/2B

Puncha

0.02

Straightening

the

NA

ThekkilAletty road

4
461/5

Puncha

Jameela and Others
B.K Shihabudeen and

0.03

Others.

(Sd.)
District Collector
Kasaragod

Explanatory Note
This does not form part of the Notification but it is intended to note the general purpose. As per
the requisition of the Assistant Engineer, PWD Roads Section Kasaragod an extent of 0.235 Hectare of land
in Bedadka village of Kasaragod taluk and district to be proposed for acquisition for straightening the
Thekkil Aletty road at Bedadka village. Further procedure will be taken in accordance with the Right to
Fair Compensation Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013. For this a
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notification u/s 18 of Right to Fair Compensation Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and
Resettlement Act 2013 shall be need to published.
The notification is intended for the above mentioned purpose only.
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