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2543

1942 കാർതികം 5
5th Karthika 1942

ഫഫഫോററം നമ്പര് 7
(RFCT LARR ചടറം 18(1) കഫോണുക
RFCT LARR ആകക്ട് വകുപക്ട് 11 (1) പ്രകഫോരറം പരസസ്യപപടുത്തുന
പ്രഫോഥമമിക വമിജഫോപനറം.
നമ്പര്: DCKKD/3965/2017B4

22 nd October 2020

WHEREAS, Government of Kerala as per G.O(P) No.649/2015/RD. dtd: 04/12/2015 appointed the Special
Tahsildar (LA), Kozhikode 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) Kozhikode as the administrator
for the purpose of Rehabilitation and Resettlement to the proposed acquisition.
AND WHEREAS, it appear 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 constuction of Nadammalkadavu Bridge and Approach Road.
NOW THEREFORE notice is hereby given to that effect to whom so ever 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.
This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

2

All persons interested in the said land are accordingly required to lodge before the Special Tahsildar (LA),
Kozhikode, Civil Station, Kozhikode within 60 days from the Publication of the above notification or after giving public
notice regarding this which ever is later a statement in writing of their objections if any regarding the updating of the
land records or title in respect of the land proposed for acquisition. Any objections/statements 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 social impact Assessment Report is given below, which is available in the official website
www.kozhikode.nic.in
ഫകരള സര്കഫോര് 04/12/2015 തതീയതമിയമിപലെ ജമി.ഒ.(പമി)No. 649/2015/ആര്ഡമി നമ്പര് വമിജഫോപന പ്രകഫോരറം
പസ്പെഷസ്യല് തഹസമില്ദഫോര്, എല് എ ജനറല്, ഫകഫോഴമിഫകഫോടമിപന നടമ്മല്കടവക്ട് പഫോലെറം അനുബന്ധഫറഫോഡക്ട്
നമിര്മഫോണവുമഫോയമി ബന്ധപപടക്ട് ഭൂമമി ഏപറ്റെടുകലെമില് നസ്യഫോയമഫോയ നഷ്ടപരമിഹഫോരതമിനുറം സുതഫോരസ്യതകറം പുനരധമിവഫോസതമിനുറം
പുനസഫോപനതമിനുമുള്ള അവകഫോശനമിയമറം 2013 വസ്യവസകള്കനുസരമിചക്ട് ഭൂമമി പപഫോനറം വമിലെ നടപടമിപ്രകഫോരറം
ഏപറ്റെടുകനതമിനഫോയമി കലെകറുപട ചുമതലെ വഹമികനതമിനക്ട് നമിഫയഫോഗമികപപടതമിനഫോലറം
തഫോപഴ പടമികയമില് പകഫോടുതമിരമികന ഭൂമമി ഒരു പപഫോതു ആവശസ്യതമിനക്ട് , അതഫോയതക്ട് നടമ്മല്കടവക്ട് പഫോലെറം
അനുബന്ധ ഫറഫോഡക്ട് നമിര്മഫോണതമിനക്ട് ആവശസ്യമുപണ്ടെഫനഫോ, ആവശസ്യമുണ്ടെഫോകഫോനമിടയുപണ്ടെഫനഫോ ഫകരള സര്കഫോരമിനക്ട്
ഫബഫോധസ്യപപടുനതക്ട് പകഫോണറം,
ആയത്പകഫോണ്ടെക്ട് ഇഫപഫോള് ഇതക്ട് സറംബന്ധമിചക്ട് ബന്ധപപടവരുപട അറമിവമിഫലെകഫോയമി ഭൂമമി ഏപറ്റെടുകലെമിനക്ട് നസ്യഫോയമഫോയ
നഷ്ടപരമിഹഫോരതമിനുറം, സുതഫോരസ്യതകറം പുനരധമിവഫോസതമിനുറം പുനസഫോപനതമിനുമുള്ള അവകഫോശനമിയമറം 2013 വകുപക്ട് 11
ഉപവകുപക്ട് (1) പ്രകഫോരമുള്ള ഒരു അറമിയമിപക്ട് ഇഫതഫോപടഫോപറം പുറപപടുവമികന.
ഫമല് പ്രസഫോവമിച പ്രകഫോരറം പടമികയമില് പകഫോടുതമിരമികന ഭൂമമിയമില് തഫോത്പരസ്യമുള്ള ഏപതഫോരഫോളറം ഈ
വമിജഫോപനറം പുറപപടുവമിച തതീയ്യതമി മുതല് അറുപതക്ട് ദമിവസതമിനുള്ളമിഫലെഫോ ഇതു സറംബന്ധമിച പപഫോതു അറമിയമിപക്ട് നല്കമിയ
ഫശഷറം അറുപതക്ട് ദമിവസതമിനുള്ളമിഫലെഫോ ഏതഫോഫണഫോ അവസഫോനറം സറംഭമികനതക്ട് അപ്രകഫോരമുള്ള സമയപരമിധമികള്ളമില്
പപഫോനറം വമിലെപകടുകന ഭൂമമിയമിന്ഫമല് ഭൂഫരഖകളപട നഫോളതതീകരണറം സറംബന്ധമിഫചഫോ പ്രമഫോണറം സറംബന്ധമിഫചഫോ
തങ്ങള്കള്ള ആഫക്ഷേപറം, ഏപന്തെങമിലറം ഉപണ്ടെങമില് ഫരഖഫോമൂലെമുള്ള പ്രസഫോവന സഹമിതറം പസ്പെഷസ്യല് തഹസമില്ദഫോര് (എല്
എ)
ഫകഫോഴമിഫകഫോടക്ട്
മുന്പഫോപക
സമര്പമിഫകണ്ടെതഫോണക്ട്.
നമിശമിത
കഫോലെപരമിധമികഫശഷറം
സമര്പമികന
പ്രസഫോവനകളറം/ആഫക്ഷേപങ്ങളറം ആഫക്ഷേപകനക്ട് ഭൂമമിയമിഫന്മേലള്ള തഫോല്പരസ്യപമന്തെഫോപണനക്ട് ആഫക്ഷേപതമില് വസ്യക്തമഫോയമി
വമിശദതീകരമികപപടഫോത സഫോഹചരസ്യതമിലറം അതരതമിലള്ള പ്രസഫോവനകളറം/ആഫക്ഷേപങ്ങളറം പമഫോതതമില്
നമിരസമികപപടുനതഫോയമിരമികറം. ഏപറ്റെടുകന ഭൂമമിയുപട കകവശകഫോരഫോയ ആളകളപട വമിവരങ്ങള് ഇഫതഫോപടഫോപറം
ഫചര്തമിട്ടുണ്ടെക്ട്. നടമ്മല്കടവക്ട് പഫോലെറം അനുബന്ധഫറഫോഡമിനുഫവണ്ടെമി ഏപറ്റെടുകന ഭൂമമിയമിപലെ നമിലെവമിപലെ കകവശകഫോരുപട
വമിവരങ്ങള്.
സഫോമൂഹസ്യ പ്രതസ്യഫോഘഫോത പഠന റമിഫപഫോര്ടക്ട് ഒഫദസ്യഫോഗമിക പവബ്കസറ്റെഫോയ www.kozhikode.nic.in ല് ലെഭസ്യമഫോണക്ട്.
ആയതമിപന്റെ സറംക്ഷേമിപ്ത രൂപറം ഇഫതഫോപടഫോപറം ഫചര്തമിട്ടുണ്ടെക്ട്.
സഫോമൂഹസ്യഫോഘഫോത പഠന റമിഫപഫോര്ടമിപന്റെ സറംക്ഷേമിപ്തരൂപറം
ഫകഫോഴമിഫകഫോടക്ട് ജമില്ലയമില്, തഫോമരഫശ്ശേരമി തഫോലൂകമില് പുത്തൂര് വമിഫല്ലജമില് ഉള്പപട 0.2711 പഹകര് ഭൂമമിയഫോണക്ട്
നടമ്മല്കടവക്ട് പഫോലെറം അനുബന്ധ ഫറഫോഡക്ട് നമിര്മ്മമികനതമിനക്ട് ഫവണ്ടെമി ഏപറ്റെടുകവഫോന് തതീരുമഫോനമിചമിരമികനതക്ട് . നമിര്ദമിഷ്ട ഭൂമമി
ഏപറ്റെടുകനതുമൂലെറം ഭൂമമി കകവശകഫോരുപട പതഫോഴമിലെമിഫനഫോ, വരുമഫോനതമിഫനഫോ, അവമിടപത പരമിസമിതമിഫകഫോ, പപഫോതു
ഇടങ്ങള്ഫകഫോ വതീടുകള്ഫകഫോ സഫോപനങ്ങള്ഫകഫോ യഫോപതഫോരു തരതമിലള ആഘഫോതവുറം ഉണ്ടെഫോകുനമില്ലഫോപയനറം ആപരയുറം
കുടമി ഒഴമിപമിഫകണ്ടെതമില്ല എനറം RFCT LARR നമിയമറം 2013 പ്രകഫോരമുള്ള ഉചമിതമഫോയ നഷ്ടപരമിഹഫോരറം നല്കമി ഭൂമമി
ഏപറ്റെടുകല് നടപടമികളമഫോയമി മുഫനഫോടക്ട് ഫപഫോകഫോപമനക്ട് സഫോമൂഹസ്യ പ്രതസ്യഫോഘഫോത പഠനറം നടതമിയ സമമിതമി റമിഫപഫോര്ടക്ട്
പചയമിട്ടുണ്ടെക്ട്. വമിദഗ്ദ സമമിതമി റമിഫപഫോര്ടക്ട് ജമില്ലഫോകളകര് അറംഗതീകരമിചക്ട് ഉതരവഫോകുകയുറം പചയമിട്ടുള്ളതഫോണക്ട്.
സഫോമുഹസ്യ പ്രതസ്യഫോഘഫോത പഠന റമിഫപഫോര്ടമിമപന്റെയുറം സമുചമിത ഗവണ്പമന്റെക്ട് ഉതരവമിപന്റെയുറം പകര്പ്പുകള് ജമില്ലഫോ
കളകറുപട ഔഫദസ്യഫോഗമിക പവബക്ട് കസറ്റെമില് ലെഭസ്യമഫോണക്ട്.
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പടമിക
(ഏകഫദശ വമിസതീര്ണമഫോണക്ട് നല്കമിയമിരമികനതക്ട്)
ജമില്ല : ഫകഫോഴമിഫകഫോടക്ട്
തഫോലൂകക്ട് : തഫോമരഫശ്ശേരമി

വമിഫല്ലജക്ട് : പുത്തൂര്
ഫദശറം : പകഫോടമിയത്തൂര്

ക.നറം റതീ സര്ഫവ നറം വമിവരണറം

ഏകഫദശ
വമിസതീര്ണറം(
പഹകര്

ഏതക്ട്, പപഫോതു
ആവശസ്യതമിനക്ട്
എനക്ട്

ബഫോധമികപപട
കുടുറംബങ്ങപള
കുടമിപയഫോഴമിപമിഫക
ണ്ടെ കഫോരണറം

കകവശകഫോരുപട
വമിവരങ്ങള്

1

44/ഭഫോഗറം

ഫതഫോടറം

0.0301

2

45/ഭഫോഗറം

ഫതഫോടറം

0.0600

3

92/ഭഫോഗറം

ഫതഫോടറം

0.0635

3. പതഫക അപമണമില്
ആസസ്യ മുതല് ഫപര്,
അബൂബകര്, കൂടതമിങല്,
ഹമതീദക്ട് പുഴങര

4

25/ഭഫോഗറം

ഫതഫോടറം

0.0736

4. അബ്ദുള്ള നടമ്മല്,
അബൂബകര് വഫോലെമിയമില്

5

101/ഭഫോഗറം

ഫതഫോടറം

0.0439

5.ആലെമി കഹദര് നടമ്മല്
മുതല് ഫപര്

ആപക

നടമ്മല്കടവക്ട് കുടുപയഫോഴമിപമികല് 1. വടഫക അപമണമില്
പഫോലെവുറം
ഉല്ല
ആയമിഷ മുതല് ഫപര്
അനുബന്ധഫറഫോഡക്ട്
നമിര്മഫോണതനക്ട്
2. വടഫക അപമണമില്
ഹുകസ്സൈന്

0.2711

ഒപക്ട്
ജമില്ലഫോ കലെകര്
ഫകഫോഴമിഫകഫോടക്ട്
വമി ശ ദതീ ക രണകറമി പ ക്ട് .
ഇതക്ട്
വമിജഫോപനതമിപന്റെ
ഭഫോഗമഫോകുനതല്ല.
എനഫോല്
പപഫോതു
ഉഫദശറം
പവളമിപപടുനതമിനക്ട്
ഉഫദശമിച്ചുപകഫോണള്ളതഫോണക്ട്. ഫകഫോഴമിഫകഫോടക്ട് ജമില്ലയമില് തഫോമരഫശ്ശേരമി തഫോലൂകമില് പുത്തൂര് വമിഫല്ലജമില് നടമ്മല്കടവക്ട് പഫോലെറം
അനുബന്ധ ഫറഫോഡക്ട് നമിര്മ്മഫോണവുമഫോയമി ബന്ധപപടക്ട് 2013 പലെ ഭൂമമി ഏപറ്റെടുകലെമില് നസ്യഫോയമഫോയ നഷ്ടപരമിഹഫോരതമിനുറം
സുതഫോരസ്യതയറം പുനരധമിവഫോസതമിനുമുള്ള അവകഫോശ നമിയമതമിപലെ വസ്യവസകള്കക്ട് വമിഫധയമഫോയമി ഏകഫദശറം 0.2711
പഹകര് ഭൂമമി ഏപറ്റെടുകനതമിനു ഫവണ്ടെമി എകമികക്യൂടമിവക്ട് എഞമിനമിയര്, പപഫോതുമരഫോമതക്ട് വകുപക്ട് (പഫോലെങ്ങള്), ഫകഫോഴമിഫകഫോടക്ട്
സമര്പമിച അര്ത്ഥനയുപട അടമിസഫോനതമില് തുടര് നടപടമി സസതീകരമികവഫോന് തമിരുമഫോനമിചതമിനഫോല് 2013 പലെ ഭൂമമി
ഏപറ്റെടുകലെമില് നസ്യഫോയമഫോയ നഷ്ടപരമിഹഫോരതമിനുറം, സുതഫോരസ്യതയറം, പുനരധമിവഫോസതമിനുറം, പുന:സഫോപനതമിനുമുള്ള
അവകഫോശ നമിയമതമിപലെ ചടറം 18 പ്രകഫോരറം ഒരു വമിജഫോപനറം പ്രസമിദ്ധപപടുഫതണ്ടെതുണ്ടെക്ട്.
ഈ വമിജഫോപനറം മുകളമില് പരഫോമര്ശമിച ലെക്ഷേസ്യറം കകവരമികനതമിഫലെകഫോയമി മഫോതറം.
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