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DECLARATION
No.DCKKD/13449/2017-B1

3 rd November,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 at Extra ordinary
Gazette No. 2485 Vol 8 dt. 21.10.19 (B2-745/2017 Dated 27.07.19) 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 Government of Kerala hereby declares under section 19 of the
Act, that the land specified in the schedule below and measuring 0.5301 hectares to be the
same, a little more or less, is needed for public purpose, to wit the land acquisition for Moorad
Railway Bridge 1047 reconstruction and direct the Special Tahsildar (L.A) General, Koyilandy
to take order for the acquisition of the land.
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A plan of the land is kept in the office of the Special Tahsildar (L.A) General,
Koyilandy and may be inspected at any time during office hours.
തതാഴഴെ പടട്ടികയട്ടില് വട്ടിവരട്ടിചട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമട്ടിഴയ സസംബനട്ടിചച്ച് 2013 ഴലെ ഭൂമട്ടി ഏറ്റുടുക്കലെട്ടില്
നനതായമതായ നഷ്ട പരട്ടിഹതാരതട്ടിനസം പുനരധട്ടിവതാസതട്ടിനസം പുനനഃസതാപനതട്ടിനമുള്ള അവകതാശ
ആകച്ച് വകുപച്ച് 11 ഉപവകുപച്ച് (1) പ്രകതാരമുള്ള വട്ടിജ്ഞതാപനസം 21.10.19 തതീയതട്ടിയട്ടിഴലെ 2485-) നമ്പര,
വതാലെനസം
8
അസതാധതാരണ
ഗസറട്ടിലസം
(ബട്ടി2.745/2017
തതീയതട്ടി
27.07.19)
പ്രസട്ടിദ്ധഴപടുതട്ടിയട്ടിട്ടുള്ളതട്ടിനതാലസം ;
2013 ഴലെ ഭൂമട്ടിയയഴറടുക്കലെട്ടില് നനതായമതായ നഷ്ടപരട്ടിഹതാരതട്ടിനസം സുതതാരനതകസം
പുനരധട്ടിവതാസതട്ടിനസം പുനനഃസതാപനതട്ടിനമുള്ള അവകതാശ ആകച്ച് വകുപച്ച് 15 ഉപവകുപച്ച് (1)
പ്രകതാരസം സലെഴമടുപച്ച് ആഫതീസര തയതാറതാക്കട്ടിയ റട്ടിയപതാരടച്ച് പരട്ടിഗണട്ടിചച്ച് തതാഴഴെ പടട്ടികയട്ടില്
വട്ടിവരട്ടിചട്ടിട്ടുളള ഭൂമട്ടി ഒരു ഴപതാതുആവശനതട്ടിനതായട്ടി ഴപതാനസംവട്ടിലെയച്ച് എടുയക്കണ്ടതതാഴണനച്ച് സമുചട്ടിത
സരക്കതാരട്ടിനച്ച് യബതാദ്ധനഴപടതട്ടിനതാലസം;
ഇയപതാള് അതട്ടിനതാല് പ്രസ്തുത നട്ടിയമതട്ടിഴന്റെ വകുപച്ച് (19) പ്രകതാരസം തതാഴഴെ പടട്ടികയട്ടില്
വട്ടിവരട്ടിചട്ടിട്ടുള്ളതുസം ഏകയദേശസം 0.5301 ഴഹകര അഴല്ലെങട്ടില് അതട്ടില് അലസം കൂടുതയലെതാ കുറയവതാ
വട്ടിസതീരണസം വരുനതുമതായ ഭൂമട്ടി ഒരു ഴപതാതു ആവശനതട്ടിനച്ച് അതതായതച്ച് മൂരതാടച്ച് ഴറയട്ടില്യവ പതാലെസം
1047 പുനനട്ടിരമതാണതട്ടിനതായട്ടി ആവശനമുഴണ്ടന സമുചട്ടിത സരക്കതാര ഇതട്ടിനതാല് പ്രഖനതാപട്ടികകയസം
പ്രസ്തുത ഭൂമട്ടി ഴപതാനസംവട്ടിലെയച്ച് എടുകനതട്ടിനച്ച് ഴപതാനസംവട്ടിലെ ഓഫതീസര ഴസ്പെഷനല് തഹസട്ടില്ദേതാര
(എല്.എ) ഴകതായട്ടിലെതാണ്ടട്ടി തഹസട്ടില്ദേതായരതാടച്ച് നട്ടിരയദേശട്ടികകയസം ഴചയ്യുന.
സലെതട്ടിഴന്റെ ഒരു രൂപയരഖ ഴസ്പെഷനല് തഹസട്ടില്ദേതാര എല്.എ (ജനറല്) ഓഫതീസച്ച്,
ഴകതായട്ടിലെതാണ്ടട്ടി സൂകട്ടിചട്ടിട്ടുള്ളതുസം ഓഫതീസച്ച് സമയത്തു എയപതാള് യവണഴമങട്ടിലസം അതച്ച്
പരട്ടിയശതാധട്ടിക്കതാവുനതതാണച്ച്.
പടട്ടി ക I
ഴപതാനസംവട്ടി ലെ സലെതട്ടി ഴ ന്റെ വട്ടി ശ ദേവട്ടി വ രങ്ങള്
ജട്ടില്ലെ : യകതാഴെട്ടിയക്കതാടച്ച്
തതാലൂക്കച്ച് : ഴകതായട്ടിലെതാണ്ടട്ടി
വട്ടിയല്ലെജച്ച്: ഇരട്ടിങ്ങല്
യദേശസം : ഇരട്ടിങ്ങല്
ക്രമ നസം. റതീ സരഴവ്വെ നസം. ഭൂമട്ടിയഴട തരസം (റട്ടിക്കതാരഡച്ച് ഏകയദേശവട്ടിസതീരണസം (ഴഹകറട്ടില്)
പ്രകതാരസം)
1.
55/18
നട്ടിലെസം
0.0083
2.

55/4

നട്ടിലെസം

0.1208

3.

55/5

നട്ടിലെസം

0.0358

4

55/11

നട്ടിലെസം

0.1270

5.

56/42

നട്ടിലെസം

0.0202

6.

56/43

നട്ടിലെസം

0.0336

7.

57/2

നട്ടിലെസം

0.0665

8.

57/3

നട്ടിലെസം

0.0286

9.

57/38

നട്ടിലെസം

0.0143
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10.

57/39

നട്ടിലെസം

0.0066

11.

58/43

നട്ടിലെസം

0.0684

ആഴക

0.5301

പടട്ടി ക II
പുന: സതാപനതട്ടി ന ളള ഭൂമട്ടി യ ഴട വട്ടി വ രങ്ങള്
ജട്ടില്ലെ : യകതാഴെട്ടിയക്കതാടച്ച്
തതാലൂക്കച്ച് : ഴകതായട്ടിലെതാണ്ടട്ടി
വട്ടിയല്ലെജച്ച് : ഇരട്ടിങ്ങല്
യദേശസം: ഇരട്ടിങ്ങല്
ക്രമ നമ്പര
വട്ടിവരണസം
വട്ടിസതീരണസം
ഴഹകറട്ടില്
യബതാക്കച്ച്
സരഴവ്വെ നമ്പര
ഇനസം
NIL
പടട്ടി ക III
പുനരധട്ടി വ താസതട്ടി ന സം പുന: സതാപനതട്ടി ന മുളള പതായക്കജട്ടി ഴ ന്റെ സസംകട്ടി പ സം
ജട്ടില്ലെ : യകതാഴെട്ടിയക്കതാടച്ച്
തതാലൂക്കച്ച് : ഴകതായട്ടിലെതാണ്ടട്ടി
വട്ടിയല്ലെജച്ച് : ഇരട്ടിങ്ങല്
യദേശസം : ഇരട്ടിങ്ങല്
ക്രമ ഗുണയഭതാകതാവട്ടി
വതീടച്ച്
ഉപജതീവന ഗതതാഗത പുനസതാ ഒറതവ ആഴക
നസം
ഴന്റെ യപരച്ച്
നഷ്ടഴപടു ഗതാന്റെച്ച്
ചട്ടിലെവച്ച് പനതട്ടിനച്ച്
ണ
നവരകള ഘടകസം
ഘടകസം ഒറതവ സഹതായസം
ള
(5)
(6)
ണ
ഘടകസം
നഷ്ടപരട്ടി
അലെവന
(8)
ഹതാരസം
സച്ച്
ഘടകസം (1)
ഘടകസം
(10)
1
2
3
4
5
6
7
8
1 പളളട്ടികക്ക
300000
60000
50000
50000
50000
510,000
ബതാലെകൃഷ്ണന,
ഇരട്ടിങ്ങല്
2 ഴതരുവതച്ച്
300000
60000
50000
50000
50000
510,000
കതാരതനതായനട്ടി,
സട്ടിത, സട്ടിനട്ടിജ
ഇരട്ടിങ്ങല്
ആഴക തുക
1020,000
(ഒപച്ച്)
ജട്ടില്ലെതാ കലെകര
യകതാഴെട്ടിയക്കതാടച്ച്
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