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ഫഫാററം നമ്പര് 7
ചട്ടറം 18(1) കഫാണുക

RFCTLARR Act 2013 വകുപപ്പ് 11(1) പ്രകഫാരറം പരസസ്യപപടുത്തുന്ന പ്രഫാഥമമിക വമിജഫാപനറം
2020 ഡമിസറംബര് 30

DCKSGD/15273/2019-L1

കകരള സര്കഫാര് 04/12/2015 തമിയതമിയമിപലെ ജമി.ഒ (പമി) No. 649/2015 / ആര്
ഡമി നമ്പര് വമിജഫാപനപ്രകഫാരറം പസ്പെഷസ്യല് തഹസമില്ദഫാര് (എല് എ) കഫാസറകഗഫാഡമിപന ഭൂമമി ഏപറ്റെടുകലെമില് നസ്യഫായമഫായ
നഷ്ടപരമിഹഫാരതമിനറം

സുതഫാരസ്യതകറം

പുന:രധമിവഫാസതമിനറം

പുന:സഫാപനതമിനമുള്ള

അവകഫാശനമിയമറം

2013

വസ്യവസകള്കനസരമിചപ്പ് ഭൂമമി പപഫാനറം വമിലെ നടപടമിപ്രകഫാരറം ഏപറ്റെടുകന്നതമിനഫായമി കലെക്ടറുപട ചുമതലെ വഹമികന്നതമിനപ്പ്
നമികയഫാഗമികപപട്ടതമിനഫാലറം.
തഫാപഴെ പട്ടമികയമില് പകഫാടുതമിരമികന്ന ഭൂമമി ഒരു പപഫാതു ആവശസ്യതമിനപ്പ് അതഫായതപ്പ് നനീകലെശശ്വരറം- എടകതഫാടപ്പ് പമി ഡബബ
ഡമി

കറഫാഡപ്പ്

വമികസനതമിന

കവണമി

ആവശസ്യമുപണകന്നഫാ,
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ആവശസ്യമുണഫാകഫാനമിടയുപണകന്നഫാ

കകരള

സര്കഫാരമിനപ്പ്

2

കബഫാധസ്യപപടുന്നതപ്പ് പകഫാണറം. ആയതപ്പ്പകഫാണപ്പ് ഇകപഫാള് ഇതപ്പ് സറംബനമിചപ്പ്
ഏപറ്റെടുകലെമിനപ്പ്

നസ്യഫായമഫായ

നഷ്ടപരമിഹഫാരതമിനറം

സുതഫാരസ്യതയറം

ബനപപട്ടവരുപട അറമിവമികലെകഫായമി ഭൂമമി

പുന:രധമിവഫാസതമിനറം

പുന:സഫാപനതമിനമുള്ള

അവകഫാശനമിയമറം 2013 വകുപപ്പ് 11 ഉപവകുപപ്പ് (1) പ്രകഫാരമുള്ള ഒരു അറമിയമിപപ്പ് ഇകതഫാപടഫാപറം പുറപപടുവമികന,
കമല് പ്രസഫാവമിച പ്രകഫാരറം പട്ടമികയമില് പകഫാടുതമിരമികന്ന ഭൂമമിയമില് തഫാതപ്പ്പരസ്യമുള്ള ഏപതഫാരഫാളറം ഈ വമിജഫാപനറം
പുറപപടുവമിച തമിയതമി മുതല് 60 ദമിവസതമിനള്ളമികലെഫാ ഇതപ്പ് സറംബനമിച പപഫാതു അറമിയമിപപ്പ് നല്കമിയ കശഷറം 60
ദമിവസതമിനള്ളമികലെഫാ ഏകതഫാകണഫാ അവസഫാനറം സറംഭവമികന്നതപ്പ് അപ്രകഫാരമുള്ള സമയപരമിധമികള്ളമില് പപഫാനറം വമിലെപയ്ക്കെടുകന്ന
ഭൂമമിയമിന്കമല് ഭൂകരഖകളപട നഫാളതനീകരണറം സറംബനമികചഫാ പ്രമഫാണറം സറംബനമികചഫാ തങ്ങള്കള്ള ആകക്ഷേപറം, എപന്തെങമിലറം
ഉപണങമില്

കരഖഫാമൂലെമുള്ള

സമര്പമികകണതഫാണപ്പ്.
ഭൂമമിയമിന്കമലള്ള

പ്രസഫാവന

സഹമിതറം

നമിശമിതകഫാലെപരമിധമികപ്പ്

തഫാല്പരസ്യപമന്തെഫാപണന്നപ്പ്

പസ്പെഷസ്യല്

കശഷറം

തഹസമില്ദഫാര്

സമര്പമികന്ന

ആകക്ഷേപതമില്

(എല്.എ)

കഫാസറകഗഫാഡപ്പ്

പ്രസഫാവനകളറം/ആകക്ഷേപങ്ങളറം

വസ്യക്തമഫായമി

വമിശദനീകരമികപപടഫാത

അതരതമിലള്ള പ്രസഫാവനകളറം/ആകക്ഷേപങ്ങളറം പമഫാതതമില് നമിരസമികപപടുന്നതഫായമിരമികറം.

മുന്പഫാപക

ആകക്ഷേപകനപ്പ്

സഫാഹചരസ്യതമിലറം

ഏപറ്റെടുകന്ന ഭൂമമിയുപട

കകവശകഫാരഫായ ആളകളപട വമിവരങ്ങള് ഇകതഫാപടഫാപറം കചര്തമിട്ടുണപ്പ്.
സഫാമൂഹസ്യ പ്രതസ്യഫാഘഫാത പഠന റമികപഫാര്ട്ടപ്പ് ഒഒൗകദസ്യഫാഗമിക പവകബ്സൈറ്റെഫായ www.kasargod.nic.in ല് ലെഭസ്യമഫാണപ്പ്.

പട്ടമിക
(ഏകകദശ വമിസനീര്ണ്ണമഫാണപ്പ് നല്കമിയമിരമികന്നതപ്പ്)
ജമില്ല : കഫാസറകഗഫാഡപ്പ്
ക്രമനറം സരപ്പ് കവ
.

വമികല്ലജപ്പ് /കദശറം : കപകരഫാല്

വമിവരണറം ഏകകദശ

നറം

ഏതപ്പ് പപഫാതു

ബഫാധമികപപട്ട

വമിസനീരപ്പ് ണ്ണറം

ആവശസ്യതമിനപ്പ്

കുടുറംബങ്ങപള

(പഹക്ടരപ്പ് )

എന്നപ്പ്

കുടമിപയഫാഴെമിപമികകണ

തഫാലൂകപ്പ് : കഹഫാസപ്പ്ദുര്ഗപ്പ്
കകവശകഫാരുപട വമിവരങ്ങള്

കഫാരണറം
കതഫാട്ടറം
1

86/ 5

(പഴെയ)

നനീകലെശശ്വരറം
0.0125

കതഫാട്ടറം

2

86/9A

3

4

കുഞമിമുഹമ്മദപ്പ്, എ.വമി തമ്പഫായമി,

-എടകതഫാടപ്പ്

മഫാറ്റെമിപഫാര്പമികകണ ബഫാബ സശ്വഫാമമി, കുറുപതപ്പ് ഗനീത

കറഫാഡപ്പ്

സഫാഹചരസ്യറം ഇല്ല.

വമികസനതമിനപ്പ്

(പുതമിയ)

കുടുറംബങ്ങപള

കവണമി
0.0243

ഉദയശങരകപ, പഫാണ്ഡുരറംഗകപ,
അമ്പഫാങ്ങകട്ട രഫാജനീവന്, ജയമിറംസപ്പ്
കതഫാമസപ്പ്, അബ്ദുല്ല ഹഫാജമി, ജസനീലെ
മുതല് കപര്
ഫഫാദര്, പസനപ്പ് പനീകറ്റെഴപ്പ് ചര്ചപ്പ്,

കതഫാട്ടറം
88/9B

(പഴെയ)

0.008

267/1

കതഫാട്ടറം

0.1005

(പഴെയ)
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ചമിറമ്മല് സമിദമിഖപ്പ് മുതല് കപര്,
പപഫായ്യകര സൂഹറഫാബമി
മദര് സൂപനീരമിയര്, പസനപ്പ് ആന്സപ്പ്
കകഫാണ്പവനപ്പ്, മുഹമ്മദപ്പ് കുഞമി,

3

സമിദമിഖപ്പ്, സമി.പമി കുഞബ്ദുള്ള
5

268/9

0.0100

കുഞഫാസമിയ മുതല് കപര്
സമി പമി കുഞബ്ദുള്ള

കതഫാട്ടറം

6
268/8
7

നഞ

(പഴെയ)

സണ്ണമിമഫാതബ

0.0225

എടതമില് പുരുകഷഫാതമന്

കതഫാട്ടറം
268/2

(പഴെയ)

സമി പമി കുഞബ്ദുള്ള
0.016

അബ്ദുള് റഒൗഫപ്പ്
കജഫാര്ജപ്പ് കജഫാസഫപ്പ്
മഫാലെതമി അമ്മ

8

മുഹമ്മദപ്പ് സയമിദപ്പ്
കതഫാട്ടറം
268/6

9

10

(പഴെയ)

അബ്ദുള് സലെഫാറം

0.0219

രഫാമനഫാഥപ്രഭ
അബ്ദുള് അസനീസപ്പ് (പഷരനീഫപ്പ്.എറം)

കതഫാട്ടറം
268/5

(പഴെയ)

അച്ചുതഭക്ത

0.0233

കതഫാട്ടറം
268/4

(പഴെയ)

പഫാരമിസപ്പ് പ്രനീസപ്പ്, പസനപ്പ് പനീകറ്റെഴപ്പ് ചര്ചപ്പ്
0.0200

11

പഫാരമിസപ്പ് പ്രനീസപ്പ്, പസനപ്പ് പനീകറ്റെഴപ്പ് ചര്ചപ്പ്
കതഫാട്ടറം

മദരപ്പ് സൂപനീരമിയര്, പസനപ്പ്ആന്സപ്പ്

267/3

(പഴെയ)

0.0566

269/1

കതഫാട്ടറം

0.0349

(പഴെയ)

12

കകഫാണ്പവനപ്പ്
നനീകലെശശ്വരറം

മഫാറ്റെമിപഫാര്പമികകണ രഫാധഫാകൃഷ്ണന്

കറഫാഡപ്പ്

സഫാഹചരസ്യറം ഇല്ല.

കവണമി
കതഫാട്ടറം

14

269/2

(പഴെയ)

0.0241

270/1A

കതഫാട്ടറം

0.0159

(പുതമിയ)
15

270/5

പുരയമിടറം

സുമമിത

-എടകതഫാടപ്പ്
വമികസനതമിന്

13

കുടുറംബങ്ങപള

ബഫാലെന് ടമി.വമി
ദഫാകമഫാദരന് &ശശമി
സമി.എചപ്പ് ഷറംസുദനീന്
സകരഫാജമിനമി

ടമി വമി നഫാരഫായണന് (L),കരമിമ്പമില്
കുഞമ

0.0227

അബ്ദുള് റസഫാഖപ്പ് സമി, വമികഫാരമി, പസനപ്പ്
കമരനീസപ്പ് ചര്ചപ്പ്.
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4

പസക്രട്ടറമി കകരള ദമികനശപ്പ് ബനീഡമി,
16

നനീകലെശശ്വര്

കതഫാട്ടറം
270/6

(പുതമിയ)

0.0260

വമി എറം.പക അടമികയഫാടമി
പക.എറം ബഫാലെകൃഷ്ണന്

കതഫാട്ടറം

17
272/1

18

(പുതമിയ)

പക.എറം ബഫാബരഫാജപ്പ്

0.0278

കജഫായമി

കതഫാട്ടറം
273/2

(പഴെയ)

കഡഫാ. സൂനമിത നമ്പസ്യഫാര്
0.0010
വമിജയന്
മറമിയുമ്മ

19

ശശമി പഫാലെഫായമി
കതഫാട്ടറം
273/1

(പഴെയ)

പതമിനമി

0.0369

ദനീപ ഭട്ടപ്പ്.
പസക്രട്ടറമി കകരളദമികനശപ്പ് ബനീഡമി,

20
262/3A

21

നനീകലെശശ്വര്

കതഫാട്ടറം
(പഴെയ)

0.0267

സുജമിതപ്പ്

കതഫാട്ടറം
262/3B

(പഴെയ)

സൂജമിതപ്പ്
0.0229
ജയപ്പ്സണ്, കൃഷ്ണകഫാമതപ്പ്,
ഗണപതമികഫാമതപ്പ്.
ബഫാബ മഫാതബ

22

കുഞമികകഫാരന് നഫായര്
കതഫാട്ടറം

23

262/6C

(പഴെയ)

0.0078

262/6D

കതഫാട്ടറം

0.0092

(പഴെയ)
24

266/1

കതഫാട്ടറം
(പഴെയ)

0.0374

കഫാരപ്പ്തസ്യഫായനമി
പമി കുഞമിരഫാമന് (L)
കല്ലസ്യഫാണമി
നനീകലെശശ്വരറം

കുടുറംബങ്ങപള

-എടകതഫാടപ്പ്

മഫാറ്റെമിപഫാര്പമികകണ

കറഫാഡപ്പ്

സഫാഹചരസ്യറം ഇല്ല.
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കഫാര്തസ്യഫായനമി
പമി.കുഞമികകഫാരന് (L)
വമിശശ്വനഫാഥപ്രഭ മുതല് കപര്

5

25

കതഫാട്ടറം
266/4

(പഴെയ)

പ്രസമിഡണപ്പ്, പമഫാഹമിയുദനീന് ജുമഫാ
0.0035

മസപ്പ്ജമിദപ്പ്, കപകരഫാല്
പസക്രട്ടറമി

കതഫാട്ടറം

26
266/3

(പഴെയ)

0.0193

പക പമി മുഹമ്മദപ്പ് ഹഫാജമി, കമതമി
എന് രഫാമനഫാഥ പ്രഭ
കഫസൽ എ
പസക്രട്ടറമി, നനീകലെശശ്വരറം സര്വനീസപ്പ്
കകഫാ ഓപകററ്റെനീവപ്പ് ബഫാങപ്പ്, നനീകലെശശ്വരറം
ഖഫാദര് ഹഫാജമി
ആയമിഷ പമി.പമി

27

266/6A

കതഫാട്ടറം
(പഴെയ)

കടഫാണമി എറം ലെഫാസര്
0.0969

ബ്രകദണ് സഭഫാകഹഫാള്
പസക്രട്ടറമി നനീകലെശശ്വരറം മുന്സമിപഫാലെമിറ്റെമി
വമിദസ്യഫാസഫാഗര് പ്രഭ
വമികനഫാദപ്പ്കുമഫാര് പ്രഭ
ജനഫാര്ദപ്രഭ
കസ്തൂരമിഭഫായപ്പ്(L)
കഗഫാകുല്ദഫാസപ്പ് കപ (L)
മനീനഫാക്ഷേമി

28

265/2

കതഫാട്ടറം
(പഴെയ)

കജഫാര് ഫമി മഫാതബ

0.0406

രവനീന്ദ്രന് പമി.പമി
കഗഫാപമിനഫാഥപ്പ്

29

265/3

കതഫാട്ടറം
(പഴെയ)

രതഫാകരപ്രഭ

0.0151

രഘുവനീരപ്രഭ
രഘുനഫാഥപ്രഭ
നനീകലെശശ്വരറം
-എടകതഫാടപ്പ്
കറഫാഡപ്പ്
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കുടുറംബങ്ങപള

നമിതസ്യഫാനന്ദപ്രഭ (L)

മഫാറ്റെമിപഫാര്പമികകണ കഡഫാക്ടര് സകന്തെഫാഷപ്പ് കുമഫാര
ജയശനീ എറം

6

30

263/4

കതഫാട്ടറം

0.1004

നഫനീസതപ്പ് ബനീവമി

(പഴെയ)

അബ്ദുള് സലെഫാറം ഇ പക
സൂകബര് ഇ.പക
എറം ബമി ശനീധരനപ്പ്
ഹരമിനഫാരഫായണനപ്പ്
കശഫാഭന മുതല് കപര്
അസനീസപ്പ് കമ്മഫാടറം
ശശമി ടമി വമി
ഉഷ സമി എസപ്പ്
ജയന് എറം വമി
കുഞമിരഫാമന്
ദഫാകമഫാദരന്
ഷഫാജമി.പമി
വമികസനതമിന്

സഫാഹചരസ്യറം ഇല്ല.

സചമിദഫാനന്ദന്

കവണമി
31

32

കതഫാട്ടറം
263/3

(പഴെയ)

0.0218

കതഫാട്ടറം
263/2

(പഴെയ)

0.0012

കുഞമ

നനീകലെശശ്വരറം

കുടുറംബങ്ങപള

-എടകതഫാടപ്പ്

മഫാറ്റെമിപഫാര്പമികകണ

കറഫാഡപ്പ്

സഫാഹചരസ്യറം ഇല്ല.

വമികസനതമിനപ്പ്

അക്ബര്

പക രഫാഘവന് മഫാസര് മുതല് കപര്

അനൂപപ്പ് ടമി വമി

കവണമി
കഗഫാപഫാലെന് (L)

കതഫാട്ടറം

33
262/1

(പഴെയ)

0.0186

കുഞമ

മുഹമ്മദപ്പ് നമിയഫാസപ്പ്
കതഫാട്ടറം

34
262/2
35

36

(പഴെയ)

0.0084

കതഫാട്ടറം

അസഫാബമി
മുഹമ്മദപ്പ് കുഞമി
കഫാതമിറം

262/6A

(പഴെയ)

0.009

അഷപ്പ്റഫപ്പ്

262/6B

കതഫാട്ടറം

0.0151

അസനീസപ്പ്

(പഴെയ)

അബ്ദുള് സലെഫാറം
മറമിയുമ്മ കയഫായഫാകനീറം
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37

കതഫാട്ടറം
262/6D

(പഴെയ)

വമിജയന് എ
0.0048

പൂര്ണ്ണമിമഭഫായപ്പ് മുതല് കപര്
ബഫാബരഫാജപ്പ്.പക

38

എറം എസപ്പ് രഫാജന്ബഫാബ

കതഫാട്ടറം
265/5

(പഴെയ)

പസക്രട്ടറമി, ശനീ മകഹശശ്വരനീ കക്ഷേതറം,

0.0019

വള്ളമികന്നപ്പ്
(ഒപപ്പ്)
ജമില്ലഫാ കളക്ടർ
കഫാസറകഗഫാഡപ്പ്

വമിശദനീകരണകറമിപപ്പ്
ഇതപ്പ്

വമിജഫാപനതമിപന

ഭഫാഗമഫാകുന്നതല്ല

എന്നഫാല്

പപഫാതു

ഉകദശറം

പവളമിപപടുത്തുന്നതമിനപ്പ്

ഉകദശമിച്ചുപകഫാണള്ളതഫാണപ്പ്.
കഫാസറകഗഫാഡപ്പ് ജമില്ലയമില് കഹഫാസപ്പ്ദുര്ഗപ്പ് തഫാലൂകമില് കപകരഫാല് വമികല്ലജമില് നനീകലെശശ്വരറം- എടകതഫാടപ്പ്

കറഫാഡപ്പ്

വമികസനതമിന കവണമി 2013 പലെ ഭൂമമി ഏപറ്റെടുകലെമില് നസ്യഫായമഫായ നഷ്ടപരമിഹഫാരതമിനറം സുതഫാരസ്യതയറം പുനരധമിവഫാസതമിനമുള്ള
അവകഫാശനമിയമതമിപലെ വസ്യവസകള്കപ്പ് വമികധയമഫായമി ഏകകദശറം 0.9429 പഹക്ടര് ഭൂമമി ഏപറ്റെടുകന്നതമിനപ്പ് കവണമി എകമികക്യൂട്ടനീവപ്പ്
എഞമിനനീയര് , പമി.ഡബക്യൂ.ഡമി, നമിരത്തുകള് വമിഭഫാഗറം, കഫാസറകഗഫാഡപ്പ് സമര്പമിച അര്തഥനയുപട അടമിസഫാനതമില് തുടര്നടപടമി
സശ്വനീകരമികഫാന്

തനീരുമഫാനമിചതമിനഫാല്

പുന:രധമിവഫാസതമിനറം

2013 പലെ

പുന:സഫാപനതമിനമുള്ള

ഭൂമമി

ഏപറ്റെടുകലെമില്

നസ്യഫായമഫായ

അവകഫാശനമിയമതമിപലെ

ചട്ടറം

നഷ്ടപരമിഹഫാരതമിനറം

സൂതഫാരസ്യതയറം

18

വമിജഫാപനറം

പ്രസമിദ്ധപപടുകതണതുണപ്പ്.
ഈ വമിജഫാപനറം മുകളമില് പരഫാമര്ശമിച ലെക്ഷേസ്യറം കകവരമികന്നതമികലെകഫായമി മഫാതറം.
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പ്രകഫാരറം

ഒരു

8

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/15273/2019-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 development of Nileswar Edathode PWD
road at Perole 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
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Summary of Social Impact Assessment Study Report

CHAPTER I
1.1 Project and public purpose
The proposed project is intended to provide improvements to NileshwaramEdathode Road. Increase in
the number of vehicles have in turn aggravated road traffic. The width of the road will be extended to 15
metres. In order to provide ease in transport, improvements have to be made to the said road.
1.2 Location
The proposed land for acquisition is spread over Nileshwaram Municipality of Kasaragod district .
1.3 Size and attributes of land Acquisition
An extent of 233 cents of land owned by 119 owners need to be acquired for the proposed project.

CHAPTER II
Detailed Project Description
2.1 Back ground of the Project including Developer’s Background and Governance/Management
structure
The proposed project aims to provide improvements to NileshwaramEdathodu Road. The project is
funded by KIIFB and the requisitioning agency is PWD Roads , Division, Kasaragod
2.2 Rationale for Project, including how the project fits the public purpose criteria listed in the Act.
The proposed project is intend to provide improvements to NileshwaramEdathode Road. Increase in the
number of vehicles have in aggravated road traffic. The width of the road will be extended to 15 metres.
In order to provide ease in transport, improvements have to be made to the said road.
2.3Details of Project size, location , capacity, outputs, production targets, costs and risks
The area which is presently identified for the construction of the proposed project belongs to Nileshwaram
municipality in Kasaragod district. A total extent of 233 cents of land is required to be acquired for the
proposed project. The width of the road will be extended to 15 metres. The improvements in
NileshwaramEdathode Road will improve the road infrastructure facility in Kasaragod district
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2.4 Examination of alternatives
The area which is presently identified for the construction of the proposed project belongs to Nileshwaram
municipality in Kasaragod district. As the project is intended to improve the existing Nileshwaram
Edathode Road, no alternative land can be considered for acquisition.
2.5 Phases of the Project Construction
The construction of the project will be completed based on the approved plans.
2.6 Core design Features,Size and Type of facilities
The proposed project aims to improve the Nileshwaram Edathode Road in Kasaragod district. A total
area of 233 cents of land spread over Nileshwaram Municipality needs to be acquired for the proposed
project.
2.7 Need for Ancillary Infrastructural Facilities
Construction of foot path will enable pedestrians to use the road without affecting free movement of
vehicles.
2.8 Workforce Requirements (temporary and permanent)
Both temporary and permanent workforce will be employed with modern machinaries and equipment at
appropriate stages of the project implenmentation.
2.9 Details of Social Impact Assessment/Environment Impact Assessment if already conducted and
any Technical Facility Reports
No Social Impact Assessment/Environment Impact Assessment has been conducted previously.
2.10 Applicable legislations and policies
The land acquisition for the proposed project is governed by the Right to Fair Compensation and
Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013.
Copies of social impact assessment report and the connected Government orders are available in
the official website of the District Collector, Kasaragod.
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SCHEDULE
District :Kasaragod
Taluk :

Hosdurg

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

Sl
No.

Survey Description
No.

Extent

Nature of

Reasons for

(H.Are.Sq.Met Public
er)

Names of owners /

Displacement of interested persons

purpose

affected
families

For

1

86/ 5

Garden Kadim

0.0125

the

Kunhi Muhammed

development

A.V Thambai

of

Babu Swami

Nileswar

Edathode

Kuruppath Geetha

PWD road at
Perole village.

Garden Hos

86/9A

Panduranga Pai
Ambangatte Rajeevan

Garden Kadim
2

Udayashankara Pai

Rehabilitation of
0.0243

families are not
required in the

3

acquisition
88/9B Garden Kadim

0.008

4

James Thomas
Adulla Haji
Jaseela &Others
Father, St. Peter’s Church
Chirammel Siddique & others
Poyyakara Zuharabi
Mother Superior, St. Ann’s
Convent
Muhammed Kunhi

5

267/1 Garden Kadim

0.1005

268/9

0.0100

Wet II KSC

6

7

Siddique,
C.P. Kunhabdulla
Kunhasiya and Others
C.P. Kunhabdulla,

268/8 Garden Kadim

0.0225

268/2 Garden Kadim

0.016

Sunny Mathew
Edathil Purushothaman
C.P. Kunhabdulla,
Abdul Rauf
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8

George Joseph
Malathi Amma
Mohammed Syed
268/6 Garden Kadim

0.0219

9

10

Abdul Salam
Ramanatha Prabhu
Abdul Azeez (Sherif.M)

268/5 Garden Kadim

0.0233

Achutha Baktha

268/4 Garden Kadim

0.0200

Paris Priest, St.Peters Church

11

Paris Priest, St.Peters Church
Mother Superior St. Ann’s
267/3 Garden Kadim

0.0566

12

Convent
Sumithra
Radhakrishnan

269/1 Garden Kadim

0.0349

13

Balan T.V
Damodaran and Sasi
C.H. Shamshudeen

269/2 Garden Kadim

0.0241

14

Sarojini

T.V Narayanan(L)
270/1A

Garden Hos

0.0159

15

Karimbil Kunhambu
Abdul Razak.C

270/5

Punja Hos

0.0227

16

Vicar, St. Maries Church
Secretary Kerala Dinesh
Beedi, Nileswaram

270/6

Garden Hos

0.0260

17

K.M Balakrishnan
272/1

18

V.M.K. Adiyodi

Garden Hos

273/2 Garden Kadim

0.0278
0.0010
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Joy,
Dr. Sunitha Nambiar

13

19

Vijayan
Mariyumma
Shashi Palayi
273/1 Garden Kadim

0.0369

20

21

Padmini
Deepa Bhat
Secretary Kerala Dinesh

262/3A Garden Kadim

0.0267

262/3B Garden Kadim

0.0229

Beedi, Nileshwaram
Sujith
Sujith

Jaison, Krishna Kamath,
Ganapathi Kamath
Babu Mathew

22

Kunhikoran Nair
262/6C Garden Kadim

0.0078

23

24

Karthyayani
P.Kunjiraman (L)
Kallyani

262/6D Garden Kadim

0.0092

266/1 Garden Kadim

0.0374

25

Karthyayani
P.Kunhikoran (L)J
Vishwanatha Prabhu & other

President Mohiyudeen Juma
266/4 Garden Kadim

0.0035

26

Masjid Perole
Secretary, K.P Muhammed

266/3 Garden Kadim

0.0193

Haji, Maithri

27 266/6A Garden Kadim

0.0969

N.Ramanatha Prabhu
Faizal A
Secretary, Nileswar Service
Coperative Bank
Nileshwaram
Khader Haji
Ayisha P.P
Tony M. Lazer
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Brothern Sabha Hall
Secretary Nileswaram
Municipality
Vidyasagar Prabhu
Vinod kumar Prabhu
Janardhana Prabhu
Kasthuri Bai (L)
Gokul Das Pai(L)
Meenakshi

28

Jorphy Mathew

265/2
Garden Kadim

0.0406

29

265/3 Garden Kadim

0.0151

30

263/4 Garden Kadim

0.1004

Raveendran P.P
Gopinath
Ratnakara Prabhu

Raghuveera Prabhu
Raghunatha Prabhu
Nithyananda Prabhu(L)
Dr. santhosh Kumar
Jayasree M
Nafeesath Beevi
Abdul Salam E.K
Subair E.K
M.B Sreedharan
Hari Narayanan
Sobhana and Other
Azeez Kammadam
Sasi T.V
Usha C.S
Jayan MV
Kunhiraman
Damodaran
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Shiji P.
Akbar
Sachidanandan
Kunhambu
31

263/3 Garden Kadim

0.0218

K.Raghvan Master and others

32

263/2 Garden Kadim

0.0012

Anoop T.V

262/1 Garden Kadim

0.0186

33

34

35

Gopalan (L)
Kunhambu
Muhammed Niyaz

262/2 Garden Kadim

0.0084

262/6A Garden Kadim

0.009

36

Asmabi
Muhammed Kunhi
Kathim
Ashraf
Azeez

262/6B Garden Kadim

0.0151

37

Abdul Salam
Mariyumma Yoyakeem
Vijayan A.

262/6D Garden Kadim

0.0048

38

Poornima Bai & others

Baburaj.K
M.S Rajan Babu
Secretary Sree Maheshwari
265/5 Garden Kadim

0.0019

Kshethtram, Vallikunnu

(Sd.)
District Collector, Kasaragod
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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 Executive Engineer, PWD Roads Section Kasaragod an extent of 0.9429 Hectare of
land in Perole village at Hosdurg taluk of Kasaragod district to be proposed for acquisition for the
development of Nileswar Edathode PWD road at Perole 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 notification u/s 18 of Right to Fair Compensation Transparency in Land
Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013 shall be needed to publish.
The notification is intended for the above mentioned purpose only.
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