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[ചട്ടൿ 21 (16) ]

റകുപ്പ് 19 പ്ഩകോയഭുള്ള പ്ഩഖ്യോഩനൿ
DCKLM/11071/2019/LA7

2020 ഒഫടോഫർ 20

തോഴെ ഩട്ടികമിൽ റിറയിച്ചിട്ടുളള ബൂഭിഴമ ഴൿഫന്ധിച്ച് 2013-ഴര ബൂഭി
ഏഴെടുക്കരിൽ നയോമഭോമ നഷ്ടഩയിവോയത്തിനുൿ,ഴുതോയയതമ്ക്കുൿ,ഩുനയധിറോഴത്തിനുൿ,
സ്ഥോഩനത്തിനുഭുള്ള അറകോല നിമഭൿ റകുപ്പ് 11 ഉഩറകുപ്പ്

ഩുന:

(1) പ്ഩകോയഭുള്ള റിജ്ഞോഩനൿ

21.08.19 തീമതിമിഴര അഴോധോയണ ഗഴെ്നൿ.1919 പ്ഩകോയൿ തോഴെ ഩട്ടികമിൽ റിറയിച്ചിട്ടുള്ള ബൂഭി
പ്ഩഴിദ്ധീകയിച്ചിട്ടുളളതിനോരുൿ
2013-ഴര ബൂഭി ഏഴെടുക്കരിൽ

നയോമഭോമ നഷ്ടഩയിവോയത്തിനുൿ , ഴുതോയയത

മ്ക്കുൿ, ഩുനയധിറോഴത്തിനുൿ, ഩുന:സ്ഥോഩനത്തിനുഭുള്ള അറകോല നിമഭൿ റകുപ്പ് 15 ഉഩറകുപ്പ്
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(1) പ്ഩകോയൿ തോഴെപ്പറമുന്ന ഩട്ടികമിൽ റിറയിച്ചിട്ടുളള ബൂഭി ഒയു ഴഩോതു ആറലയത്തിനോമി
ഩയിഗണിച്ച് ഴഩോന്നുൿറിരമ്ക്ക് ഏഴെടുക്കണഴഭന്ന് സ്ഥരഴഭടുപ്പ് ഓപീഴർ തയ്യോറോക്കിമ റിഫപ്പോർട്ട്
പ്ഩകോയൿ ഴഭുചിതഴർക്കോർ എന്ന നിരമിൽ ജില്ലോകളടർക്ക് ഫഫോദ്ധയഴപ്പട്ടിയിക്കുന്നതിനോരുൿ,
ഇഫപ്പോൾ തന്ഩൂരൿ ടി ആക്െിഴര റകുപ്പ്

19 പ്ഩകോയൿ തോഴെ ഩട്ടികമിൽ റിറയിച്ചിട്ടുളള

ഏകഫേലൿ 0.1098 ഴവടർ അഴല്ലങ്കിൽ അതിൽ അൽപ്പൿ കൂടുതഫരോ കുറഫറോ റിഴ്തീർണ്ണൿ
റയുന്നതുഭോമ ബൂഭി ഒയു ഴഩോതു ആറലയത്തിഫരക്ക് അതോമത് ഴകോല്ലൿ ജില്ലമിൽ ഴകോല്ലൿ
തോരൂക്കിൽ ഫകോട്ടപ്പുറൿ റിഫല്ലജിൽ ഭത്സ്യ ഭോർക്കെ് റികഴനത്തിനുഫറണ്ടി ആറലയഭുഴണ്ടന്ന്
ഴഭുചിത ഴർക്കോർ എന്ന നിരമിൽ ജില്ലോ കളടർ ഇതിനോൽ പ്ഩഖ്യോഩിക്കുകമുൿ , പ്ഩഴ്തുത ബൂഭി
ഴഩോന്നുൿറിരമ്ക്ക് ഏഴെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിമഭോനുഴൃത നടഩടികൾ ഴവീകയിക്കുന്നതിനോമി
ഴഩോന്നുൿറിര ഓപീഴറോമ ഴകോല്ലൿ കുണ്ടറ

,എൽ.എ.നന്പർ2,ഴ്ഴഩളയൽ തവഴിൽേോഫയോട്

നിർഫേലിക്കുകമുൿ ഴചയ്യുന്നു.
ഩദ്ധതി ഭൂരൿ കുടുൿഫങ്ങഴള ഒെിപ്പിഫക്കണ്ടതില്ലോത്തതിനോൽ ഩുനയധിറോഴത്തിനുൿ
ഩുന:സ്ഥോഩനത്തിനുഭുള്ള ഴ്കീൿ ആറിള്കയിച്ചിട്ടില്ല.
ഏഴെടുക്കുന്ന ബൂഭിമുഴട ഴ്ഴകച്ച് ഴ്ഴഩളയൽ തവഴിൽേോർ

,എൽ.എ.നന്പർ2,

കുണ്ടറ,ഴകോല്ലൿ ആപീഴിൽ ഴൂക്ഷിച്ചിയിക്കുന്നതുൿ ആമത് ആപീഴ് പ്ഩറൃത്തി ഴഭമത്ത്
എഫപ്പോൾ ഫറണഴഭങ്കിരുൿ ഩയിഫലോധിക്കോറുന്നതുഭോണ്.

ഩട്ടിക –I
ഏഴെടുക്കുന്ന ബൂഭിമുഴട റിറയങ്ങൾ
ജില്ല—ഴകോല്ലൿ .
റിഫല്ലജ്— ഫകോട്ടപ്പുറൿ

തോരൂക്ക്—ഴകോല്ലൿ
ഫലോക്ക്—3 4
(ഏകഫേല റിഴ്തീർണ്ണഭോണ് ഴകോടുത്തിയിക്കുന്നത്)

പ്കഭ നൿ.

ഴർഫേ നന്പർ

റിറയണൿ

റിഴ്തീർണ്ണൿ
(ഴവടറിൽ)

1

260/123

ഩുയമിടൿ

00.0115

2

260/124

ഩുയമിടൿ

00.0983

ആഴക
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ഩട്ടിക I I
ഩുനയധിറഴിപ്പിഫക്കണ്ട ബൂഭിമുഴട റിറയങ്ങൾ
ജില്ല—ഴകോല്ലൿ .
റിഫല്ലജ്— ഫകോട്ടപ്പുറൿ

പ്കഭ നൿ.

തോരൂക്ക്—ഴകോല്ലൿ
ഫലോക്ക്—3 4

റിറയണൿ

റിഴ്തീർണ്ണൿ (ഴവടറിൽ)

ഩുനയധിറോഴൿ ഇല്ല

ഩട്ടിക I I I
ഩുനയധിറോഴത്തിനുൿ ഩുന:സ്ഥോഩനത്തിനുഭുള്ള ഩദ്ധതിമുഴട ഴൿക്ഷിഩ്തൿ
ജില്ല—ഴകോല്ലൿ .
റിഫല്ലജ്— ഫകോട്ടപ്പുറൿ

പ്കഭ നന്പർ

തോരൂക്ക്—ഴകോല്ലൿ
ഫലോക്ക്—3 4

റിറയണൿ

റിഴ്തീർണൿ (ഴവടറിൽ)

ഩുനയധിറോഴറുൿ ഩുന:സ്ഥോഩനറുൿ ഇല്ല.

(ഒപ്പ്)

ജില്ലോകളടർ,
ഴകോല്ലൿ.
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FORM NO. 10
[See Rule 21(16)]
FORM OF DECLARATION
UNDER SECTION 19 OF THE ACT
DCKLM/11071/2019/LA7

20th October 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.1919 dated 21.08.2019 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 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 0.1098 hectares to be
the same, a little more or less, is needed for a public purpose, to wit for the development of
Fish Market at Paravoor and direct the Special Tahsildar LA No.2, Kollam, Kundara to take
order for the acquisition of the land.
AND WHEREAS, the rehabilitation and resettlement scheme has not been provided
since there is no displacement of families due to the implementation of the project.
A plan of the land is kept in the Office of the Special Tahsildar, LA No.2, Kollam,
Kundara and may be inspected at any time during office hours.
SCHEDULE I
Details of Land under Acquisition
District—Kollam

Taluk—Kollam

Village— Kottappuram

Block No.—34
(The extent given is approximate)
Survey No.

Description

Extent(Hectares)

1

260/123

Dry land

00.0115

2

260/124

Dry land

00.0983

Sl.No.

TOTAL
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SCHEDULE II
Details of Land for Resettlement Area

District—Kollam

Taluk—Kollam

Village— Kottappuram

Block No.—34
(The extent given is approximate)

Serial No.

Description

Extent (Hectares)

No rehabilitation and resettlement
SCHEDULE III
Summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme
District—Kollam

Taluk—Kollam

Village— Kottappuram

Block No.—34

Serial No.

(The extent given is approximate.)
Description

Extent (Hectares)

No rehabilitation and resettlement

(Sd.)

DISTRICT COLLECTOR,
Kollam.
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