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എൽ. എ. ആർ. ആർ. നിയമം 2013 വകുെ് 11(1) പ്രകാരം രരസയലെടുത്തുന്
പ്രാഥമിക
പ്രാഥമിക
വിജ്ഞാരനം
2021 ഒക്കടാബർ 8.

DCWYD/10403/2019-B1.

കകരള സർക്കാർ 25-5-2021 തീയതിയിലെ ജി. ഒ. (രി) നമ്പർ 57/2021/ആർ.ഡി.
വിജ്ഞാരനപ്രകാരം സ്ലരഷ്യൽ തഹസിൽദാർ എൽ.എ. (ജനറൽ) വയനാടിലന കുറ്റ്യാടി
ഓലെകേഷ്ൻ

രദ്ധതിയുമായി

ബന്ധലെട്ട്

ഭൂമി

ഏലറ്റ്ടുക്കെിൽ

നയായമായ

നഷ്ടരരിഹാരത്തിനും സുതാരയതയ്ക്കും രുനരധിവാസത്തിനുമുള്ള അവകാശനിയമം
2013 വയവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് ഭൂമി ലരാന്ുംവിെ നടരടിപ്രകാരം ഏലറ്റ്ടുക്കുന്തിനായി
കളക്ടറുലട ചുമതെ വഹിക്കുന്തിന് നികയാഗിക്കലെട്ടതിനാെും;
താലെ രട്ടികയിൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന് ഭൂമി ഒരു ലരാതു ആവശയത്തിന്, അതായത്,
കുറ്റ്യാടി ഓലെകേഷ്ൻ രദ്ധതിക്ക് ആവശയമുലെകന്ാ, ആവശയമുൊകാനിടയുലെകന്ാ,
കകരള സർക്കാരിന് കബാദ്ധയലെടുന്തുലകാെും;
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വയനാട്
ഓലെകേഷ്ൻ

ജില്ലയിൽ

വവത്തിരി താെൂക്കിൽ

രദ്ധതിയുലട

ഏലറ്റ്ടുക്കെിൽ

ഭൂമി

ഏലറ്റ്ടുക്കെുമായി

നയായമായ

രുനരധിവാസത്തിനുമുള്ള

കാവുംമന്ദം വികല്ലജിൽ
ബന്ധലെട്ട്

നഷ്ടരരിഹാരത്തിനും

അവകാശനിയമത്തിലെ

കുറ്റ്യാടി

2013-ലെ

ഭൂമി

സുതാരയതയ്ക്കും

വയവസ്ഥകൾക്കു

വികധയമായി

ഏകകദശം 0.0852 ലഹക്ടർ ഭൂമി ഏലറ്റ്ടുക്കുന്തിന് കവെി അസിസ്റ്റേ് എക്സികയൂട്ടീവ്
എൻജിനീയർ, KSEB, തരികയാട്, വയനാട് സമർെിച്ച അർത്ഥനയുലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തുടർനടരടി സവീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ 2013-ലെ ഭൂമി ഏലറ്റ്ടുക്കെിൽ നയായമായ
നഷ്ടരരിഹാരത്തിനും സുതാരയതയ്ക്കും രുനരധിവാസത്തിനും രുനഃസ്ഥാരനത്തിനുമുള്ള
അവകാശനിയമത്തിലെ ചട്ടം 18 പ്രകാരം ഒരു വിജ്ഞാരനം പ്രസിദ്ധലെടുകത്തെതുെ്;
ആയതുലകാെ് ഇകൊൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബന്ധലെട്ടവരുലട അറിവികെക്കായി
ഭൂമി

ഏലറ്റ്ടുക്കെി ന്

നയായമായ

നഷ്ടരരിഹാരത്തിനും

സുതാരയതയ്ക്കും

രുനരധിവാസത്തിനും രുനഃസ്ഥാരനത്തിനുമുള്ള അവകാശനിയമം 2013 വകുെ് 11
ഉരവകുെ് (1) പ്രകാരമുള്ള ഒരു അറിയിെ് ഇകതാലടാെം രുറലെടുവിക്കുന്ു;
കമൽ പ്രസ്താവിച്ച പ്രകാരം രട്ടികയിൽ ലകാടുത്തിരിക്കുന് ഭൂമിയിൽ താത്രരയമുള്ള
ഏലതാരാളും

ഈ

വിജ്ഞാരനം

രുറലെടുവിച്ച

തീയതി

മുതൽ

അറുരതു

ദിവസത്തിനുള്ളികൊ ഇത് സംബന്ധിച്ച ലരാതു അറിയിെ് നൽകിയ കശഷ്ം അറുരതു
ദിവസത്തിനുള്ളികൊ

ഏതാക

സമയരരിധിക്കുള്ളിൽ

ലരാന്ും

നാളതീകര

ാ

അവസാനം

സംഭവിക്കുന്ത്

വിെയ്ലക്കടുക്കുന്

ം സംബന്ധികച്ചാ പ്രമാ

അപ്രകാരമുള്ള

ഭൂമിയിൻകമൽ

ഭൂകരഖകളുലട

ം സംബന്ധികച്ചാ തങ്ങൾക്കുള്ള ആകേരം

ഏലതങ്കിെും ഉലെങ്കിൽ കരഖാമൂെമുള്ള പ്രസ്താവന സഹിതം സ്ലരഷ്യൽ തഹസിൽദാർ
എൽ.

എ.

(ജനറൽ)

നിശ്ചിതകാെരരിധിക്ക്
ആകേരകന്
വയക്തമായി

കൽെറ്റ്,
കശഷ്ം

വയനാട്

മുൻരാലക

സമർെിക്കുന്

ഭൂമിയിൻകമെുള്ള

പ്രസ്താവനകളും/ആകേരങ്ങളും

ന്്

സാഹചരയത്തിെും

ലമാത്തത്തിൽ

്.

പ്രസ്താവനകളും/ആകേരങ്ങളും

താൽെരയലമന്താല

വിശദീകരിക്കലെടാത്ത

സമർെികക്കെതാ

ആകേരത്തിൽ
അത്തരത്തിെുള്ള

നിരസിക്കലെടുന്തായിരിക്കും.

ഏലറ്റ്ടുക്കുന് ഭൂമിയുലട വകവശക്കാരായ ആളുകളുലട വിവരങ്ങൾ ഇകതാലടാെം
കചർത്തിട്ടുെ്.
സാമൂഹയ പ്രതയാഘാത രഠനറികൊർട്ട് വയനാട് ജില്ലാ കളക് ടറുലട
ലവബ്വസറ്റ്ിൽ െഭയമാ

ഔകദയാഗിക

്. ആയതിലേ സംേിര്ത രൂരം ഇകതാലടാെം കചർത്തിട്ടുെ്.

സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത് രഠന റിപ്പാർട്ടിന്റെ സംക്ഷിര്ത്രൂരം
രെയ കകാെികക്കാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലയുലട ഭാഗമായിരുന് വയനാട് പ്രകദശലത്ത
ജെോമം രരിഹരിക്കുക എന് െേയകത്താലടയാ
ഏറ്റ്വും വെിയ ബാ

ാസുരസാഗർ അ

് മണ്ണ് ലകാെ് നിർമ്മിച്ച ഇന്തയയിലെ

ലക്കട്ട് നിർമ്മിച്ചത്. ആരംഭത്തിൽ കുടിലവള്ള

ോമം രരിഹരിക്കുക, കാർഷ്ിക ആവശയത്തിന് ജെം െഭയമാക്കുക എന്ിവയായിരുന്ു
രദ്ധതിെേയം. എന്ാൽ രിന്ീട്, ബാ

ാസുരസാഗർ അ

ലക്കട്ടിലെ ജെം ഉരകയാഗിച്ച്

കുറ്റ്യാടി ജെവവദയുത നിെയത്തിൽ കൂടി വവദയുതി ഉൽൊദിെിക്കാനുള്ള രദ്ധതി
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ഗവൺലമേ് നടൊക്കി. 2010-ൽ 417 ലമഗാവാട്ട് വവദയുതി ഉൽൊദിെിക്കാൻ രറ്റ്ുന്
വിധം, കുറ്റ്യാടി ജെവവദയുത രദ്ധതി രൂർത്തീകരിച്ചു. വവദയുതി ഉൽൊദനത്തിനായി
കൂടുതൽ

ജെം

കശഖരിക്കുവാൻ

ആരംഭിച്ചകതാലട

തരികയാട്

രട്ട

വും

സമീരസ്ഥെമായ ജനവാസകകപ്ന്ദങ്ങളും മുങ്ങികൊവുകകയാ ഒറ്റ്ലെടുകകയാ ലചയ്തു.
ഇപ്രകാരം

രദ്ധതി

ബാധിതമായ

രുനരധിവസിെിക്കുന്തിന്
സവീകരിക്കുകയും

സ്ഥെത്ത്

ഇെപ്ക്ടിസിറ്റ്ി

രഞ്ചായത്തിലേ

താമസിച്ചിരുന്വലര

കബാർഡ്,

സുരേിതമായി

ഗവൺലമേ്

സഹായകത്താലട

90%

നടരടികൾ

കുടുംബങ്ങളുലടയും

രുനരധിവാസം രൂർത്തീകരിക്കുകയും ലചയ്തു. എന്ാൽ ഈ രുനരധിവാസ നടരടികൾ
രുകരാഗമിക്കുകമ്പാൾ ചിെ സമീര പ്രകദശങ്ങളിലെ ഭൂഉടമകളും, ചിെ ഭൂകച്ചവടക്കാരും
രദ്ധതി ബാധിക്കലെടുന്തായി കലെത്തിയ പ്രകദശലത്ത ഭൂമി, രദ്ധതിബാധിതരിൽ
നിന്ും,

ഗവൺലമേ്

നൽകുന്

നഷ്ടരരിഹാരത്തിൽ

നിന്ും

ഉയർന്

വിെയ്ക്ക്

വാങ്ങുകയും, സവന്തമാക്കുകയും ലചയ്തു. ഇങ്ങലനയുള്ള ഭൂഉടമകളും ഏെ് ആദിവാസി
കുടുംബങ്ങളും ഭൂമി ഗവൺലമേിന് നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല. അവർ രദ്ധതി പ്രകദശത്ത്
തുടരുകയും ലചയ്തു. വെിയ കതാതിൽ ഭൂമി വകവശമുള്ളവർ അവർക്ക് െഭയമായിരുന്
നടൊത സൗകരയങ്ങൾ ഉരകയാഗലെടുത്തി മുകന്ാട്ട് കരാവുകയും, ആദിവാസികൾ
മീൻരിടുത്തം ഉൾലെലടയുള്ള ജീവികതാരാധികളുമായി കെിഞ്ഞുകരാവുകയും ലചയ്തു.
രദ്ധതി

പ്രകദശത്തിലേ

അവരുലട

സമീരത്തായി

ആവശയത്തിന്

താമസിക്കുന്വരും

വെികൾ

ആദിവാസി

പ്രവ൪ത്തിച്ചുലകാെിരുന്
ഉൊക്കുകയും

കുടുംബങ്ങളും

ആയത്

അവരുലട

കരിങ്കൽ
ആ

ഖനി

പ്രകദശത്ത്

വാഹന

ഗതാഗത

സൗകരയത്തിന് ഉരകയാഗലെടുത്തുകയും ലചയ്തു. രരമ്പരാഗതമായി രദ്ധതി പ്രകദശത്ത്
താമസിച്ച് വരുന് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളും വാഹന ഗതാഗതത്തിന് ഈ വെി
ഉരകയാഗിച്ച് വരുന്ു. എന്ാൽ 2018, 2019 വർഷ്ങ്ങളിൽ ഉൊയ പ്രളയം, കരിങ്കൽ ഖനി
വെി ഒെിച്ച് ബാക്കി വരുന് എല്ലാ ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുകയും ഉൊയി.
ആയതിനാൽ രദ്ധതി പ്രകദശത്ത് താമസിക്കുന് അമ്മി

ി കജായി എന് വയക്തി ബഹു.

കകരളാ വഹകക്കാടതിലയ സമീരിക്കുകയും രദ്ധതിബാധിത എന് നിെയിൽ അമ്മി

ി

കജായിയ്ക്ക് വെിക്ക് അവകാശം ഉെ് എന്് ബഹുമാനലെട്ട കകാടതി വിധിക്കുകയും,
പ്രസ്തുത വിധിയുലട അടിസ്ഥാനത്തിൊ

് കരിങ്കൽ ഖനിയികെക്കുള്ള സവകാരയ വെി ഭൂമി

ഏലറ്റ്ടുക്കൽ നടരടികൾക്ക് വികധയമാക്കി ലരാതു ഗതാഗതത്തിന് സൗകരയമുൊക്കാൻ
ഗവൺലമേ് തീരുമാനിച്ചത്. ടി തീരുമാനത്തിലേ ഭാഗമായി ഭൂമി ഏലറ്റ്ടുക്കെിലേ
ആരംഭമായ സാമൂഹയ പ്രതയാഘാത രഠനം നടൊക്കാൻ സർക്കാർ കകരളാ കവാളേറി
ലഹൽത്ത് സർവ്വീസിലന ഏൽെിക്കുകയും, ഈ റികൊർട്ട് ആയതിലേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തയ്യാറാക്കിയതുമാ

്. ബഹുമാനലെട്ട കകരള വഹകക്കാടതി രദ്ധതി ബാധിതയുലട

വെിക്കുള്ള അവകാശം അംഗീകരിച്ചതിനാെും രദ്ധതി പ്രകദശത്ത് കെിയുന് ആദിവാസി
കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടി വെി ഉരകാരപ്രദമാകും എന്തുലകാെും രദ്ധതി ലരാതു
താൽെരയ പ്രദാനമാ
സാമൂഹയ

് എന്് രറയാവുന്താ

പ്രതയാഘാത

രഠന

്.

റികൊർട്ടിലേയും

സമുചിത

ഗവൺലമേ്

ഉത്തരവിലേയും രകർെുകൾ ജില്ലാ കളക്ടറുലട ഔകദയാഗിക ലവബ്വസറ്റ്ിൽ െഭയമാ
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പട്ടിക
ജില്ല—വയനാട്.

താലൂക്ക്—വവത്തിരി.

വില്ലല്ലജക/കദശം—കാവുംമന്ദം.

കലാക്ക് നമ്പർ—6.

(ഏകല്ലേശ വിസകതീർണ്ണമാ

പ്കമ റീസർകവ്വ
വിവര
നമ്പർ നമ്പർ

ഏകകദശ
ം വിസ്തീർണ്ണം
(ലഹക്ടർ)

1

178/1

രുരയിടം

2

178/3

രുരയിടം

182/2

രുരയിടം

4

182/10

രുരയിടം

ഏത് ലരാതു
ആവശയത്തിന്
എന്്

ബാധിക്കലെട്ട
കുടുംബങ്ങലള
കുടിലയാെിെികക്കെ
കാര ം

വകവശക്കാരുലട
വിവരങ്ങൾ
1. പ്ശീ. ഒ. ഡി.
കതാമസ്

0.0852
3

് നൽകിയിരിക്ുന്ത്.)

1.

കുറ്റ്യാടി
ഓലെകേഷ്ൻ
രദ്ധതി

ഇല്ല

ലകാച്ചുമെയിൽ
അന്മ്മ

1. ലതങ്ങട
അപ്ബഹാം
1.

ആന്റെ

പ്ലാകത്താട്ടത്തിൽ
കതാമസ്

0.0852

(ഒെ്)

ജില്ലാ കളക്ടർ,
വയനാട്.

വിശദീകര
(ഇത്

വിജ്ഞാരനത്തിലേ

ക്കുറിെ്

ഭാഗമാകുന്തല്ല.

ലവളിലെടുത്തുന്തിന് ഉകേശിച്ചുലകാെുള്ളതാ
വയനാട്
ഓലെകേഷ്ൻ
ഏലറ്റ്ടുക്കെിൽ

ജില്ലയിൽ

ഭൂമി

നയായമായ

രുനരധിവാസത്തിനുമുള്ള

ലരാതു

ഉകേശയം

വികല്ലജിൽ

കുറ്റ്യാടി

്.)

വവത്തിരി താെൂക്കിൽ

രദ്ധതിയുലട

എന്ാൽ

കാവുംമന്ദം

ഏലറ്റ്ടുക്കെുമായി

ബന്ധലെട്ട്

നഷ്ടരരിഹാരത്തിനും

അവകാശനിയമത്തിലെ

2013-ലെ

ഭൂമി

സുതാരയതയ്ക്കും

വയവസ്ഥകൾക്കു

വികധയമായി

ഏകകദശം 0.0852 ലഹക്ടർ ഭൂമി ഏലറ്റ്ടുക്കുന്തിന് കവെി അസിസ്റ്റേ് എക്സികയൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ, KSEB, തരികയാട്, വയനാട് സമർെിച്ച അർത്ഥനയുലട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തുടർനടരടി സവീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ 2013-ലെ ഭൂമി ഏലറ്റ്ടുക്കെിൽ നയായമായ
നഷ്ടരരിഹാരത്തിനും സുതാരയതയ്ക്കും രുനരധിവാസത്തിനും രുനഃസ്ഥാരനത്തിനുമുള്ള
അവകാശനിയമത്തിലെ ചട്ടം 18 പ്രകാരം ഒരു വിജഞാരനം പ്രസിദ്ധലെടുകത്തെതുമാ

.്

ഈ വിജ്ഞാരനം മുകളിൽ രരാമർശിച്ച െേയം വകവരിക്കുന്തികെക്കായി
മാപ്തം.
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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, UNDER RFCT LARR ACT-2013.
DCWYD/10403/2019-B1.

8th October, 2021.

Whereas, the Government of Kerala have as per Notification G. O. (P) No. 57/2021/RD,
dated 25-5-2021 appointed the Special Tahsildar LA (General), Wayanad to perform the
function of 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), Wayanad 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 acquisition for the
Kuttiadi Augmentation Scheme;
NOW, THEREFORE, notice is hereby given to that effect to whomsoever it may concern, in
accordance with the provisions of sub-section (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 (General), Wayanad 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 explain 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 available in official website of
District Collector, Wayanad.
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Summary of Social Impact Assessment Study Report
Banasurasagar Dam, which impounds the Karamanathodu tributary of the Kabini River,
is part of the Indian Banasurasagar Project consisting of a dam and a canal project started in
1979. The goal of the project is to support the Kakkayam Hydroelectric power project and
satisfy the demand for irrigation and drinking water in a region known to have water shortages
in seasonal dry periods.
In the dam's reservoir there is a set of islands that were formed when the reservoir
submerged the surrounding areas. The islands with the Banasura hills are in the background
view. It is the largest earth dam in India and the second largest of its kind in Asia. The dam is
made up of massive stacks of stones and boulders.
Banasurasagar is a multipurpose project, which includes a dam across Karamanathodu,
a tributary of Panamaram River by the Kerala State Electricity Board and an Irrigation Project
by Irrigation Department. The dam has a capacity to store 6.70 TMC of water, out of which
5 TMC of water is to be directed to the Kuttiyady Hydro Electric Project and the remaining
1.70 TMC of water is to be made available for this project. Water for irrigation will be released
from a sluice, which is constructed in the dam.
The Banasurasagar dam was commissioned in 2004 with a full reservoir capacity. Many
surrounding low line areas were submerged. The famous Thariyodu town was totally
submerged. Main Government Offices were shifted to Kavummandam. People were supported
for their resettlement. Hundreds of Tribal families were rehabilitated with the support of local
bodies. A major portion of the Vythiri-Manandavady road via. Thariyod was submerged. The
road traffic through the road was blocked. Government of Kerala and KSEB developed a
rehabilitation plan for the residents in the area and many opted to the rehabilitation and shifted
from the area. But few (Tribal) adivasi families opted to continue in the area. Some families
other than tribes also continue in the area. These families are not having all seasonal roads to
reach their families. Certain portion of submerged road is fine for transportation during summer
or at the time of low water level in the reservoir. But during the last two years the access
problem of the families were mounded up due to the continuous flood. Now people are using a
private road for accessing their houses. In the meantime Mrs. Ammini Joy who has
approximately twelve acre of land and a residence in the area went to Honourable High Court
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for getting access. In its Judgement Court directed to KSEB to address the issue and solve it.
This is the background of the notification to acquire 0.0852 Hectare land for the access
resettlement.
Therefore Government of Kerala give administrative and financial sanction for
acquisition of an area 0.0852 Hectare land for resettlement of the access to the project affected
families of the Thariyod Reservoir of Banasurasagar Irrigation Project in Kavummandam
Village. The proposed project is seems to be in the characteristics of public purpose.
Copies of Social Impact Assessment Reports and the connected Government orders are
available in the official website of the District Collector, Wayanad.

SCHEDULE
District—Wayanad.

Taluk—Vythiri.

Village/Desom—Kavummandam.

Block No.—6.

(Total extent given is approximate.)
Sl.
No.

ReSurvey
No.

Description

Extent
(Hectare)

Nature of
public purpose

Reasons for
Displacement
of affected
families

Name of
owners/interested
persons

1

178/1

Dry

1. Sri O. D. Thomas

2

178/3

Dry

1. Kochumalayil
Annamma

3

182/2

Dry

4

182/10

Dry

Total

0.0852

Kuttiady
Augmentation
Scheme

NA

1. Thengada
Abraham
1. Planthottathil
Thomas

0.0852

(Sd.)

DISTRICT COLLECTOR,
Wayanad.
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Explanatory Note
(This does not form part of the Notification but it is intended to note the general purport.)
As per the requisition of the Assistant Executive Engineer, KSEB, Thariyode, Wayanad
an extent of 0.0852 Hectare of Land in Kavummandam Village in Vythiri Thaluk of Wayanad
District to be proposed for acquisition of Kuttiady Augmentation Scheme. Further procedure
will be taken in accordance with the Right to Fair Compensation and Transparency in Land
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. For this a notification u/s 18 of Right
to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement
Act, 2013 shall be published.
The notification is intended for the above mentioned purpose only.
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