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Notification

DCKKD/6055/2018/B2
5th November 2020
WHEREAS, the Government of Kerala have as per notification No:GO(P)649/15/RD
dated 04/12/2015 appointed the Special Tahsildar L.A(General) Koyilandy to perform the
functions 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 Deputy Collector(Land
Acquisition)Collectorate, Kozhikode as the administrtor 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
CONSTRUCTION of OLLOORKADAVU BRIDGE ACROSS AKALAPUZHA BRIDGE in
Kozhikode District.
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
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Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act,
2013.
All the persons interested in the said land are accordingly required to lodge before the
Special Tahsildar LA(General), Koyilandy within 60 days from the date of publiation of the
above notification, or after giving public notice regarding this whichever is later a statement in
writing of their 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 given below, which is available
in the official website kozhikode.nic.in
കകേരള

സര്കക്കാര്

04/12/2015

ലലെ

ജജ.ഒ(പജ)നമ്പര്

649/15/ആര്ഡജനമ്പര്

വജജക്കാപനപ്രകേക്കാരരം ലകേക്കായജലെക്കാണജ എല്എ (ജനറല്) ലസ്പെഷഷ്യല് തഹസജല്ദക്കാലര 2013 ലലെ
സ്ഥലെലമെടുപപ്പ് ആകപ്പ് ഭൂമെജ ഏലറ്റെടുകലെജല് നഷ്യക്കായമെക്കായ നഷ്ടപരജഹക്കാരതജനരം സുതക്കാരഷ്യതയരം
പുനരധജവക്കാസതജനരം പുന:സ്ഥക്കാപനതജനമുളള അവകേക്കാശരം ആകജനരം വജകധയമെക്കായജ ഒര
കേലെകറുലടെ ചുമെതലെകേള് നജര്വ്വഹജക്കുന്നതജന കവണജ നജയമെജച്ചതജനക്കാലരം;
സര്കക്കാര് കകേക്കാഴജകകക്കാടെപ്പ് എല്എ ലഡപപ്യൂ ട ജ കേലെകലറ ഈ സ്ഥലെലമെടുപപ്പ് നടെപടെജയുലടെ
ചുമെതലെകക്കാരന്

എന്ന

നജലെയജല്

പുന:രധജവക്കാസതജനരം

പുന:സ്ഥക്കാപനതജനരം

കവണജ

നജകയക്കാഗജച്ചതജനക്കാലരം ;
ഇകതക്കാലടെക്കാപമുളള പടജകേയജല് വജവരജച്ചജട്ടുളള ഭൂമെജ ഒര ലപക്കാതു ആവശഷ്യതജനക്കായജ അതക്കായതപ്പ്
അകേലെക്കാപുഴയപ്പ്

കുറുലകേ

ഒളളൂര്കടെവ്പക്കാലെരം

നജര്മക്കാണതജനപ്പ്

ആവശഷ്യമുളളകതക്കാ,

ആവശഷ്യമുണക്കാകയകക്കാലമെകന്നക്കാ സര്കക്കാറജനപ്പ് കബക്കാധഷ്യലപടജരജക്കുന്നതജനക്കാലരം ;
ഇകപക്കാള് ഇതുമെക്കായജ ബന്ധലപടപ്പ് എലക്കാ വഷ്യകജകേള്ക്കുരം 2013 ലലെ ഭൂമെജ ഏലറ്റെടുകലെജല്
നഷ്യക്കായമെക്കായ നഷ്ടപരജഹക്കാരതജനരം സുതക്കാരഷ്യതയരം പുനരധജവക്കാസതജനരം പുന:സ്ഥക്കാപനതജനമുളള
അവകേക്കാശരം

ആകപ്പ്

11-ാക്കാരം

വകുപപ്പ്

1-ാക്കാരം

ഉപവകുപജലലെ

വഷ്യവസ്ഥകേള്കനസൃതമെക്കായജ

ഇകക്കാരഷ്യതജലളള അറജയജപപ്പ് ഇതജനക്കാല് നല്കുകേയുരം ലചെയ്യുന.
തക്കാലഴ പറയുന്ന സ്ഥലെതജല് അവകേക്കാശ ബന്ധമുളള എലക്കാ വഷ്യകജകേളരം പ്രസ്തുത സ്ഥലെരം
ഏലറ്റെടുക്കുന്നതജല് എലന്തെങജലരം ആകക്ഷേപരം / സ്ഥലെതജലന്റെ ഭൂകരഖയജലളള ആകക്ഷേപരം ഉലണങജല്
അവ കരഖക്കാമൂലെരം ഒര പതജകേയക്കായജ ഈ അറജയജപപ്പ് പ്രസജദദ്ധീകേരജക്കുന്ന തജയതജ മുതല് 60
ദജവസതജനകേരം ലസ്പെഷഷ്യല്തഹസജല്ദക്കാര് എല്എ ലകേക്കായജലെക്കാണജ മുമ്പക്കാലകേ സമെര്പജകക്കാന്
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ആവശഷ്യലപട്ടു ലകേക്കാളളന. നജശജത തജയതജകപ്പ് കശഷരം കേജട്ടുന്നകതക്കാ ആകക്ഷേപരം ഉന്നയജക്കുന്ന ആള്
ടെജ

സ്ഥലെവുമെക്കായജ

എങ്ങലന

വജശദദ്ധീകേരജകക്കാതകതക്കാ

ആയ

അവകേക്കാശപരമെക്കായജ
ഏലതക്കാര

ബന്ധലപടജരജക്കുനലവന്നപ്പ്
ആകക്ഷേപ

പതജകേയുരം

വഷ്യകമെക്കായജ
നജരപക്കാധജകേരം

നജരസജകലപടുന്നതക്കാണപ്പ്.
പ്രതഷ്യക്കാഘക്കാതപഠനതജലന്റെ രത്ന ചുരകരം ചുവലടെ കചെര്തജട്ടുണപ്പ് . ആയതപ്പ് കകേക്കാഴജകകക്കാടെപ്പ്
ജജലക്കാകേലെകറുലടെ ഔകദഷ്യക്കാഗജകേ ലവബപ്പ് സസറ്റെജല് ലെഭഷ്യമെക്കാണപ്പ്
പടജകേ
ജജല : കകേക്കാഴജകകക്കാടെപ്പ്

തക്കാലൂകപ്പ് : ലകേക്കായജലെക്കാണജ
(ഏകേകദശ വജസദ്ധീര്ണ്ണമെക്കാണപ്പ് ലകേക്കാടുതജട്ടുളളതപ്പ്.)

ക്രമെ സര്ലവ്വ
നമ്പര് നമ്പര്

വജവരണരം വജസദ്ധീര്ണ്ണരം ഏലറ്റെടുകലെജ ബക്കാധജകലപ വസ്തു ഉടെമെയുലടെ/ സകേവശകക്കാരലന്റെ
(ആര്സപ്പ്) ലന്റെ
ട
കപരപ്പ്
സസ്വഭക്കാവരം
കുടുരംബങ്ങള
ലടെ
പുനരധജവക്കാ
സകേക്കാരണരം
വജകലജപ്പ് : ഉളളജകയരജ
കദശരം: ഒളളൂര്
1
15
കതക്കാടരം 19.68
1. രക്കാകജഷപ്പ്, സകേതവളപജല്
2. ഹരദ്ധീഷപ്പ്,അനദ്ധീഷപ്പ് കേടെവതപ്പ്
2
16
കതക്കാടരം 20.21
വദ്ധീടജല്
3. കുന്നതറ സഹകേരണ
കേയര് ലസക്കാസസറ്റെജ
കകേക്കാഴജകകക്കാടെപ്പ്
4. കേദദ്ധീശ മുതല്കപര്
ജജലയജല്
രണപ്പ്
മെഠതജല് വദ്ധീടെപ്പ്
ലകേക്കായജലെക്കാ
കുടുരംബങ്ങള
5. സുഹക്കാസപ്പ് ചെന്ദ്രന്
ണജ
ലടെ വദ്ധീടുരം
സകേലെക്കാസരം
തക്കാലൂകജല്
ഭൂമെജയുരം
6. ആസഷ്യ കുഞ്ഞസ്സന്,
അകേലെക്കാപുഴ
നഷ്ടലപടുന
ലചെറുവതപ്പ്
കപ്പ് കുറുലകേ
(SIA റജകപക്കാര്
7. സഫജയ, ലചെറുവതപ്പ്
ഉളളൂര്കടെവപ്പ്
ടപ്പ്
8. ആലെജകകക്കായ മുതല് കപര്
പക്കാലെരം
9. ആയജഷ, മുഹമദപ്പ്,
നജര്മക്കാണരം
കുറ്റെജയജല്
10. ബജന്ദു പവജതന്, പടെജകല്
11. അബ്ദുറഹജമെക്കാന്, പകഞ്ഞക്കാലെ
12. അബ്ദുളള, സമെമൂന ,
മെഠതജല്
വജകലജപ്പ് :ലചെകങ്ങക്കാടകേക്കാവപ്പ്
കദശരം :കചെലെജയ
3
38
കതക്കാടരം 1.58
13. ശജവദക്കാസന്, മെലെയജല്
14. വസന്തെ നടുവജലെയജല്
15. മുസഫ, ബക്കാബ, കചെലെജയ
4
39
കതക്കാടരം 0.15
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40

6

41

ആലകേ :

നഞ/
കതക്കാടരം
നഞ

03.72
43.23

16. അബൂബകര്,
വജ.ലകേ.ലഹഹൌസപ്പ്
17. രക്കാമെകൃഷ്ണന്, കചെലെജയ
18. കൃഷ്ണന്, മെലെയജല്
19. അബ്ദുള്ഗഫൂര്,
ആശജര്വക്കാദപ്പ്
20. മുഹമദ്കകേക്കായ, മുഹബതപ്പ്
21. മുജദ്ധീബപ്പ്, മുഹബതപ്പ്
22. നക്കാസര്, വലെജയകുളങ്ങര
23. ലമെക്കായദ്ധീന്കുടജ,
മുഹ്സജനക്കാസ
24. മെജദ്ധീദപ്പ്, ലചെടഷ്യക്കാരംകേണജ
25. അബ്ദുറഹ്മെക്കാന്, റഹദ്ധീ
കകേക്കാകടജപ്പ്
26. അഹമദപ്പ്, മുനവ്വറക്കാസപ്പ്
27. മെമദ്കകേക്കായ, മെഞ്ജുഷ
ലഹഹൌസപ്പ്
28. സബജ, കചെലെജയ
29. ലെകജ അമ,
എമച്ചരംകേണജതക്കാഴ
30. കുഞ്ഞജരക്കായജന്കുടജ,
നസദ്ധീഫുമെന്സജല്
31. ബക്കാലെന്, ഒരവമല്
32. കചെലെജയ ജമെക്കാമെസ്ജജദപ്പ്
33. അസദ്ധീസപ്പ്, കുഞ്ഞക്കായന്കുടജ,
സകേതകടെ

88.57

സക്കാമൂഹഷ്യ പ്രതഷ്യക്കാഘക്കാതപഠന റജകപക്കാര്ടപ്പ് സരംഗ്രഹരം
ടെജ ഭൂമെജ ഏലറ്റെടുകല് 4 ഭൂമെജകേലള പൂര്ണ്ണമെക്കായുരം 28 ഭൂമെജകേലള ഭക്കാഗദ്ധീകേമെക്കായുരം ബക്കാധജക്കുരം.
2 വദ്ധീടുകേള് പൂര്ണ്ണമെക്കായജ ഏലറ്റെടുകല് പ്രകദശതപ്പ് ഉള്ലപടുന്നതജനക്കാല് പുനരധജവക്കാസരം
ആവശഷ്യമെക്കായജ വരരം 2 കേടെകേള്, 13 മെതജലകേളരം കേവക്കാടെങ്ങളരം, സഹകേരണ സരംഘതജലന്റെ
ലശഹൌചെക്കാലെയരം, ചെക്കായകടെ എന്നജവ നജയമെമെനസരജച്ചപ്പ് പുനരധജവക്കാസരം ഒര കേക്കാന്സര് കരക്കാഗജയുലടെ
തക്കാല്കക്കാലെജകേ ചെക്കായകടെയുലടെ നഷ്ടരം, മെദ്ധീന് വജല്പന കേടെ, ഫര്ണദ്ധീച്ചര് കേടെ, കേടെകേളലടെ വക്കാടെകേ എന്നദ്ധീ
ഉപജദ്ധീവന മെക്കാര്ഗ്ഗങ്ങളലടെ നഷ്ടരം, കചെലെജയ ജമെക്കാമെസ്ജജദപ്പ് മെതസ്ഥക്കാപനതജലന്റെ നഷ്ടരം, ജലെ
കസക്കാതസ്സുകേളക്കായ രണ്ടു കേജണറുകേളരം നഷ്ടലപടുനണപ്പ്. നഷ്ടങ്ങള് പരജഹരജക്കുവക്കാന് നജയമെതജലലെ
വഷ്യവസ്ഥകേള് മെതജയക്കാകുരം.
( ഒപപ്പ് )
ജജലക്കാകേലെകര്
കകേക്കാഴജകകക്കാടെപ്പ്.
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വജശദദ്ധീകേരണക്കുറജപപ്പ്
ഇതപ്പ് വജജക്കാപനതജലന്റെ ഭക്കാഗമെല, എന്നക്കാല് ഒര ലപക്കാതു ഉകദ്ദേശരം ലവളജലപടുത്തുന്നതജന
ഉകദ്ദേശജച്ചുലകേക്കാണ്ടുളളതക്കാണപ്പ്.
കകേക്കാഴജകകക്കാടെപ്പ് ജജലയജല് ലകേക്കായജലെക്കാണജ തക്കാലൂകജല് അകേലെക്കാപുഴകപ്പ് കുറുലകേ ഉളളജകയരജ
ലചെകങ്ങക്കാട്കേക്കാവപ്പ് വജകലജകേളജലെക്കായജ ഒളളൂര്കടെവപ്പ് പക്കാലെരം നജര്മക്കാണവുമെക്കായജ ബന്ധലപടപ്പ് 2013 ലലെ
സ്ഥലെലമെടുപപ്പ് ആകപ്പ് ഭൂമെജ ഏലറ്റെടുകലെജല് നഷ്യക്കായമെക്കായ നഷ്ടപരജഹക്കാരതജനരം സുധക്കാരഷ്യതയരം
പുനരധജവക്കാസതജതജനരം പുന:സ്ഥക്കാപനതജനമുളള അവകേക്കാശരം ആകജന വജകധയമെക്കായജ ഏകേകദശരം
0.8857 ലഹകര് ഭൂമെജ ഏലറ്റെടുക്കുന്നതജനപ്പ് ലപക്കാതുമെരക്കാമെതപ്പ് വകുപപ്പ് അര്ത്ഥന സമെര്പജച്ചതജലന്റെ
അടെജസ്ഥക്കാനതജല് തുടെര്നടെപടെജ സസ്വദ്ധീകേരജകക്കാന് തദ്ധീരമെക്കാനജച്ചതജനക്കാല് നജയമെതജലലെ ചെടരം 18 പ്രകേക്കാരരം
ഒര വജജക്കാപനരം പ്രസജദലപടുകതണതുണപ്പ്.
ഈ വജജക്കാപനരം മുകേളജല് പരക്കാമെര്ശജച്ച ലെക്ഷേഷ്യരം സകേവരജക്കുന്നതജകലെകക്കായജ മെക്കാതരം
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