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28/2021

Thiruvananthapuram,

WHEREAS, the Government of Kerala have as per G.O(P)No.649/2015/RD dated 04/12/2015,
appointed the Special Tahsildar (L.A), 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 (L.A), Kozhikode as the
Administrtor for the purpose of Rehabilitation and Resettlement to the proposed acquisition.
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AND WHEREAS, it appears to the Government that the land specified in the schedule below is
needed or likely to be needed for public purpose to wit for the acquisition of 680 cents of land in Eramala,
Purameri & Kottappalli villages for the construction of Karingalimukkil lock cum bridge, Vengola bridge,
Kaliyamvalliyil bridge, Thayyil bridge and additional land for construction of Kottapplliyil bridge and
approach road across Vadakara mahi canal with regard to the widening of Vadakara-Mahe canal.
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), Koyilandy within 60 days from the date of publication of the above notification, or after giving public
notice regarding this whichever is later, a statement in writing of the 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 and which does not clearly explain as 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 www.kozhikode.nic.in.

04/12/2015 തതിയ്യതതിയതിലലെ ജതി.ഒ.(പതി)നന.649/2015 ആര.ഡതി നമ്പര ഉത്തരവവ് പ്രകകാരന ലസ്പെഷല് തഹസതില്ദകാര
(എല്.എ), ലകകായതിലെകാണതി- ലന
ഭൂമതി ഏലറ്റെടുക്കലെതില് നനകായമകായ നഷ്ടപരതിഹകാരത്തതിനന സുതകാരനതകന
പുനരധതിവകാസത്തതിനന പുനസകാപനത്തതിനമുള്ള അവകകാശ നതിയമന 2013 വനവസകള്ക്കനസരതിചവ് ഭൂമതി ലപകാനനവതിലെ
നടപടതിപ്രകകാരന ഏലറ്റെടുകന്നതതിനകായതി കളക്ടറുലട ചുമതലെ നതിരവഹതികന്നതതിനവ് നതിയയകാഗതിക്കലപ്പെട്ടതതിനകാലന;
ആയതതിന് പ്രകകാരന ലഡപപ്യൂട്ടതി കളക്ടര, (എല്.എ) യകകാഴതിയക്കകാടവ്
പുനനഃസകാപനത്തതിനമുളള കകാരനനതിരവകാഹകനകായതി നതിയയകാഗതിക്കലപ്പെട്ടതതിനകാലന;

-

ലന

പുനരധതിവകാസത്തതിനന

തകാലഴ പട്ടതികയതില് ലകകാടുത്തതിരതികന്ന ഭൂമതി ഒരു ലപകാതു ആവശനത്തതിനവ്, അതകായതവ് കരതിങകാലെതിമുക്കവ് യലെകാക്കവ്
കന ബതിഡവ്ജവ്, വടകര - മകാഹതി കനകാലെതിനവ് കുറുലക നതിർമതികന്ന ലവയങകാലെ പകാലെന, കകാളതിയനവള്ളതിയതിൽ പകാലെന, തയ്യതിൽ
പകാലെന, യകകാട്ടപ്പെള്ളതിയതിൽ പകാലെവന അനബന്ധ യറകാഡന നതിർമകാണത്തതിനകായതി യകകാഴതിയക്കകാടവ് ജതില്ലയതിലലെ ഏറകാമലെ, പുറയമരതി,
യകകാട്ടപ്പെള്ളതി വതിയല്ലജുകളതിൽ നതിനന ഏലറ്റെടുകന്ന 680 ലസനവ് ഭൂമതി, വടകര – മകാഹതി കനകാല് വതിപുലെലീകരണത്തതിനയവണതി
ആവശനമുലണയന്നകാ, ആവശനമുണകാകകാനതിടയുലണയന്നകാ യകരള സരക്കകാറതിനവ് യബകാധനലപ്പെടുന്നതുലകകാണന;
ആയതുലകകാണവ്, ഇയപ്പെകാള് ഇതവ് സനബന്ധതിചവ് ബന്ധലപ്പെട്ടവരുലട അറതിവതിയലെക്കകായതി ഭൂമതി ഏലറ്റെടുക്കലെതിനവ്
നനകായമകായ നഷ്ടപരതിഹകാരത്തതിനന സുതകാരനതകന പുനരധതിവകാസത്തതിനന പുനനഃസകാപനത്തതിനമുള്ള അവകകാശ നതിയമന,
2013 വകുപ്പെവ് 11 ഉപവകുപ്പെവ് (1) പ്രകകാരമുളള ഒരറതിയതിപ്പെവ് ഇയതകാലടകാപ്പെന പുറലപ്പെടുവതികന.
യമല് പ്രസകാവതിച പ്രകകാരന പട്ടതികയതില് ലകകാടുത്തതിരതികന്ന ഭൂമതിയതില് തകാല്പരനമുള്ള ഏലതകാരകാളന ഈ
വതിജകാപനന പുറലപ്പെടുവതിച തതിയ്യതതി മുതല് അറുപതു ദതിവസത്തതിനള്ളതിയലെകാ അലല്ലങതില് ഇതവ് സനബന്ധതിച ലപകാതു
അറതിയതിപ്പെവ് നല്കതിയ യശഷന അറുപതു ദതിവസത്തതിനള്ളതിയലെകാ ഏതകായണകാ അവസകാനന സനഭവതികന്നതവ് അപ്രകകാരമുള്ള
സമയ പരതിധതികള്ളതില് ലപകാനനവതിലെലക്കടുകന്ന ഭൂമതിയതിന്യമല് ഭൂയരഖയുലട നകാളതലീകരണന സനബന്ധതിയചകാ പ്രമകാണന
സനബന്ധതിയചകാ തങള്കള്ള ആയക്ഷേപന എലന്തെങതിലമുലണങതില് യരഖകാമൂലെമുള്ള പ്രസകാവന സഹതിതന ലസ്പെഷല്
തഹസതില്ദകാര (എല്.എ.) ലകകായതിലെകാണതി മുമ്പകാലക സമരപ്പെതിയക്കണതകാണവ്. നതിശതിത കകാലെപരതിധതികയശഷന സമരപ്പെതികന്ന
പ്രസകാവനകളന/ആയക്ഷേപങളന, ആയക്ഷേപകനവ് ഭൂമതിയതിയന്മേലള്ള തകാല്പരനലമന്തെകാലണന്നവ് ആയക്ഷേപത്തതില് വനക്തമകായതി
വതിശദലീകരതിക്കലപ്പെടകാത്ത സകാഹചരനത്തതിലന അത്തരത്തതിലള്ള പ്രസകാവനകളളന/ആയക്ഷേപങളന നതിരുപകാധതികന
നതിരസതിക്കലപ്പെടുന്നതകായതിരതികന.
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സകാമൂഹന പ്രതനകാഘകാത പഠന റതിയപ്പെകാരട്ടവ് ഔയദനകാഗതിക ലവബബ്സൈറ്റെകായ www.kozhikode.nic.in ല് ലെഭനമകാണവ്.
ആയതതിലന സനക്ഷേതിപ്ത രൂപന ഇയതകാലടകാപ്പെന യചരത്തതിട്ടുണവ്.

പട്ടതിക – 1
(ഏകയദശ വതിസലീരണ്ണമകാണവ് യചരത്തതിരതികന്നതവ്)
ജതില്ല : യകകാഴതിയക്കകാടവ്

തകാലൂക്കവ് : വടകര

1. കരതിങകാലെതിമുക്കവ് യലെകാക്കവ് കന ബതിഡവ്ജവ്
(എല്ലകാ സലെങളന ഗകാമപ്രയദശങളതില് ഉള്ലപ്പെടുന)
ക്രമ സരലവ
വതിവരണന
നമ്പര നമ്പര

ഏകയദശ
വതിസലീരണ്ണന
(ആരസവ്)

വതിയല്ലജവ് : ഏറകാമലെ

യദശന

1

83

നഞ/ യതകാട്ടന 15.20

2

84

നഞ

3.86

3

86

യതകാട്ടന

0.03

4

95

നഞ/ യതകാട്ടന 1.07

വതിയല്ലജവ് : എടയചരതി

ലപകാതു
ആവശനത്തതി
ലന യപരവ്

കുടതിലയകാഴതിപ്പെതി
ഭൂമതി ഉടമസരുലട/ തല്പര കക്ഷേതികളലട
ക്കലപ്പെടുന്ന
യപരവ് വതിവരന
കുടുനബങള്

: ആദതിയൂര
1. ബകാലെന് എടത്തതികണതി,
വടകര –
മകാഹതി കനകാല്
വതിപുലെലീകരണന ഇല്ല

2. കുയഞ്ഞേക്കന്, വതിയനകാദന്, ചന്ദ്രന്,
യമപ്പെറമ്പത്തവ്
3. ബകാലെന് ബകക്കണത്തതില്
4. കുമകാരന് യമപ്പെറമ്പത്തവ്

യദശന

: തുരുത്തതി

5. കുമകാരന്, ശകാന്തെ, കതിഴയക്ക എടവലെത്തവ്
6. ബകാലെകൃഷ്ണന് ഒറ്റെകണത്തതില്

5

41

നഞ/യതകാട്ടന

21.84

7. കുമകാരന് പടതിഞ്ഞേകാലറ എടവലെത്തവ്

6

45

നഞ/യതകാട്ടന

16.12

8. കുമകാരന്എടവലെത്തവ് 9.കുമകാരന്
കണപ്പെകാട്ടതില്

7

46

നഞ/യതകാട്ടന

വടകര –
മകാഹതി കനകാല് ഇല്ല
വതിപുലെലീകരണന

5.29

10. ശലീധരന് പുതതിയയകാട്ടുനകുനതി
11. മയനകാജന് ബകകണത്തതില് 12.
രകാജലീവന്, രകായജഷവ് തതിരുമനഗലെത്തവ്
13. ജമലീലെ, സലീനത്തവ് യകകാമത്തവ് വലീടവ്
14. ചന്ദ്രന് വകാഴയതില് പലീടതികയതില് 15.
മയഹഷവ് തകാലഴ ലകകാട്ടകാരത്തവ് 16. സമലീറ
ലകകാട്ടകാരത്തവ്
17. ആസന, ജസലീന പുത്തലെത്തവ്
തകാലഴകുനതി

2. തയ്യതില്പകാലെന
(എല്ലകാ സലെങളന ഗകാമപ്രയദശങളതില് ഉള്ലപ്പെടുന)
വതിയല്ലജവ് : എടയചരതി

യദശന

: എടയചരതി
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1

135

യതകാട്ടന

10.072

1.ശലീമതതി ഇല്ലയങകാലെത്തവ്

2

144

നഞ/യതകാട്ടന

31.291

2.റനലെ മയലെകാല് വലീടവ്

വതിയല്ലജവ് : ഏറകാമലെ
3

118

യതകാട്ടന

യദശന

: ആദതിയൂര

47.168

3.രകാജന് പറമനകര
4.മുഹമദവ് കകാഞ്ഞേതിരകാട്ടവ്
5.ലമകായ്തുഹകാജതി ലചറതിയകകാട്ടതില്
6.നകാസര ഹകാജതി കണ്ണനകുറ്റെതി

4

123

7.പക്ക്രന് ഹകാജതി ഇല്ലത്തവ് മലീത്തല്

നഞ/ യതകാട്ടന 41.55

8.ഫഫൗസതിയ യകണകാരതകാഴകുനതിയതില്

3. കളതിയകാനവള്ളതി പകാലെന
(എല്ലകാ സലെങളന ഗകാമപ്രയദശങളതില് ഉള്ലപ്പെടുന)
വതിയല്ലജവ് : എടയചരതി

യദശന

: എടയചരതി

1

217

നഞ/യതകാട്ടന

4.116

1.ശലീധരന് കുറുയങകാട്ടവ്,

2

218

നഞ/യതകാട്ടന

11.14

2.ശങരന് മൂസ്സതവ് നതിരമല് ഭവന്,

വതിയല്ലജവ് : ഏറകാമലെ

യദശന

3

1.521

65

നഞ

: ഓരക്കകായട്ടരതി

3.യഹമചന്ദ്രന് സഫൗപരണ്ണതിക,
4.അസലീസവ് യമകാറകണത്തതില്,
5.ബഫസല് ബതലവചപറമ്പത്തവ്,
6.കുഞ്ഞേതിയകശവന് മൂസ്സതവ്

യശയസവ്, രകാമന് കുളങര,

7.ലെലീലെ ആശകാരതികണതി പറമ്പത്തവ്,
8.അഷവ്റഫവ്, നകാസര, യപകാക്കര
ഹകാജതി,

9.ഉദയന് എരതിചകാനലപകായതില്,
4

67

നഞ

0.9

10.ശകാരദ മുതല് യപര,
11.കൃഷ്ണന് മൂസ്സതവ്,
12.സകാമ്പതിയ എടയചരതി,
13.ജകാഫര എടയചരതി,
14.യഗകാപകാലെന് ടതി.എന,
15.എ.പതി നകാണുവതിലന
അവകകാശതികള്
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4. ലവയങകാളതി പകാലെന
(എല്ലകാ സലെങളന ഗകാമപ്രയദശങളതില് ഉള്ലപ്പെടുന)
വതിയല്ലജവ് : ഏറകാമലെ
1

41

നതിലെന

വതിയല്ലജവ് : എടയചരതി

യദശന : കകാരത്തതികപളളതി

യദശന

2

2

യതകാട്ടന

0.09

3

8

യതകാട്ടന

3.26

4

9

യതകാട്ടന

6.67

വതിയല്ലജവ് : പുറയമരതി

1.രകാധകാകൃഷ്ണന്, കൃഷ്ണകൃപ, യവയങകാളതി,

3.20

യദശന

2.ആയതിഷ പടതിഞ്ഞേകാറയതില്,
3.നകാരകായണതി, സുനതില്കുമകാര

: ലവയങകാളതി

യവയങകാളതി,

4.ഭകാസ്ക്കരന് നമ്പൂതതിരതി, കയമകാളതി
ഇല്ലത്തവ്,

5.മുരളതി വട്ടകണതി,
6.യദവതി യവയങകാളതി ലെക്ഷേന വലീടവ്,

: മുതുവടത്തൂര

7.കമലെ തകാലഴ മയലെകാല്,
8.അയശകാകന് മലീത്തലലെ,
5

6

പറമ്പവ്

9.ചകാത്തു കല്ലുളളതതില്,

6.33

10.കുഞ്ഞേതിരകാമന്, ഒറ്റെപ്പുരക്കല്
തകാഴകുനതി,

11.രകാജതിവന് വട്ടകണതിയതില്.
5. യകകാട്ടപ്പെളളതി പകാലെന
വതിയല്ലജവ് : യകകാട്ടപ്പെളളതി

യദശന

: യകകാട്ടപ്പെളളതി

(എല്ലകാ സലെങളന ഗകാമപ്രയദശങളതില് ഉള്ലപ്പെടുന)
1

38

പുരയതിടന

1.70

2

64

പുരയതിടന

2.96

3

65

പുരയതിടന

0.02

1. ബകാലെന് ചകായത്തകാത്തവ് ലപകായതില്
2. ടഫൗണ് ജുമകാമസവ്ജതിദവ്, യകകാട്ടപ്പെളളതി
3. അമദവ് ചലീരയങകാത്തവ് തകാഴകുനതി
4. രയയരകാത്തവ് അബ്ദുള് കരലീന
5. കദലീശ, ആയതിശ തകാലഴപതിലെകായചരതി

സകാമൂഹന പ്രതനകാഘകാത പഠന റതിയപ്പെകാരട്ടതിലന സനക്ഷേതിപ്തരൂപന

യകകാഴതിയക്കകാടവ് ജതില്ലയതിലലെ വടകര തകാലൂക്കതിലലെ എറമലെ, എടയശ്ശേരതി, പുറയമരതി, യകകാട്ടപ്പെള്ളതി എന്നലീ
ഗകാമങളതിൽ നതിനള്ള 54 സരയവ നമ്പരുകളതിൽ നതിന്നതി 680 ലസനവ് സലെന നതിർദതിഷ്ട പദ്ധതതിയകായതി
ഏലറ്റെടുയക്കണതകായതിട്ടുണവ്. പദ്ധതതി നതിർമകാണത്തതിനള്ള സലെന കരതിനഗകാലെതിമുക്കതിൽ യലെകാക്കവ് കന ബതിഡവ്ജവ്,
വടകര മകാഹതി കനകാലെതിനവ് കുറുലകയുള്ള യവയങകാലെതിയതിൽ പകാലെന വടകര മകാഹതി കനകാലെതിനവ് കുറുലകയുള്ള
കലെതിയകാനവല്ലതിയകാൽ പകാലെന, കനകാലെതിനവ് കുറുലകയുള്ള തയ്യതിൽ പകാലെന, യകകാട്ടപ്പെള്ളതിൽ പകാലെന വടകരയവ് സമലീപമുള്ള
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പകാലെത്തതിലന അയപ്രകാചവ് യറകാഡവ് എന്നതിവ ലമചലപ്പെടുത്തതിലകകാണവ് വടകര മകാഹതി കനകാൽ വതിപുലെലീകരതികന്നതകാണവ്
നതിർദതിഷ്ട പദ്ധതതി. 40 കുടുനബങളലട ഉടമസതയതിലള്ള ഭൂമതിയകാണവ്. നതിർദതിഷ്ട പദ്ധതതി നടപ്പെതിലെകാകന്നതതിനകായതി
ഈ ഭൂമതി ഏലറ്റെടുകന്നതതിലൂലട ഉടമസരുലട ഭൂമതി നഷ്ടലപ്പെടുന്നതതിനന അവരുലട വരുമകാന യസകാതസ്സവ്
കുറയുന്നതതിനന കകാരണമകാകുന
ഭൂമതി ഏലറ്റെടുക്കലെതിലന ഗുണപരവന വതിപരലീതവമകായ ആഘകാതങൾ വതിശകലെനന ലചയ്യുയമ്പകാൾ യനരതിട്ടവ്
ബന്ധതിക്കലപ്പെട്ട ജനങളലട പുനരധതിവകാസവന ഉപജലീവനമകാർഗ്ഗ പുനർനതിർമതിക്കലന അനതിവകാരനമകാലണന്നവ്
കകാണുന. അതതിനകാൽ തതിരതിചറതിഞ്ഞേ പദ്ധതതി പ്രയദശന യപ്രകാജക്ടതിനവ് ഏറ്റെവന അനയയകാജനവന ഉചതിതവമകാലണന്നവ്
വലീണന സതികരതികന്നതതിനവ് മുമ്പയത്തതതിയനക്കകാൾ മുമ്പന്തെതിയതിലെകാലണന്നവ് നതിഗമനന ലചയ്യകാന. കകാരണന വടകര
മകാഹതി കനകാലെതിനവ് പ്രവർത്തനക്ഷേമത ലമചലപ്പെടുന.
പദ്ധതതി ബകാധതിത പ്രയദശലത്ത കുടുനബങൾക്കവ് മതതിയകായതുന നനകാമകായതുമകായ നഷ്ട പരതിഹകാരവന
ശരതിയകായ പുനരധതിവകാസവന ആവശനമകാണവ്.
ഏലറ്റെടുക്കലെതിനകായതി പരതിഗണതികന്ന പ്രയദശന പ്രധകാനമകായുന
കകാർഷതിക ആവശനങൾക്കകായതി ഉപയയകാഗതികന അതതിനകാൽ കകാർഷതിക പ്രവർത്തങള്ക്കകായതി പദ്ധതതി പ്രയദശന
മകാതന ആശയതികന്ന ആളകൾക്കവ് ഉണകാകുന്ന ആഘകാതന കുറകന്നതതിനവ് അധതികകാരതികൾ ശരതിയകായ കർമ
പദ്ധതതി തയ്യകാറകാക്കണന. എടുത്തുകകാണതിച ഫലെപ്രദമകായതുന പ്രസക്തവമകായ ലെഘൂകരണ നടപടതികളന
തന്ത്രങളന ഉപയയകാഗതിചവ് പലെ ലനഗറ്റെലീവവ് ഇമ്പകാക്റ്റുകളന കുറയവ്ക്കകായനകാ പരതിഹരതിക്കകായനകാ കഴതിയുലമന്നവ്
നലീരലീക്ഷേതിക്കലപ്പെടുന.
ഈ പദ്ധതതി നടപ്പെതിലെകാവന്നയതകാലട പകാലെക്കകാടവ് ജതില്ലയതിലലെ യറകാഡവ് ഗതകാഗത സഫൗകരനങൾ
ലമചലപ്പെടുന. ദുരതിതമനഭവതികന്ന കുടുനബങൾക്കവ് മതതിയകായതുന നനയമകായതുമകായ നഷ്ട പരതിഹകാരന
ആവശനമകാണവ്. അതതിനകാൽ വരുമകാനത്തതിനകായതി പദ്ധതതി യമഖലെലയ മകാതന ആശയതിചതിരുന്ന ജനങളലട
ഉപജലീവന അവസരങൾ പുനർനതിർമതിക്കകാൻ അധതികകാരതികൾ ശരതിയകായ കർമ പദ്ധതതി തയ്യകാറകാക്കണന .
എടുത്തുകകാണതിച ഫലെപ്രദമകായതുന പ്രസക്തവമകായ ലെഘൂകരണ നടപടതികളന തന്ത്രങളന ഉപയയകാഗതിചവ് പലെ
ലനഗറ്റെലീവവ് ഇമ്പകാക്റ്റുകളന കുറയവ്ക്കകായനകാ പരതിഹരതിക്കകായനകാ കഴതിയുലമന്നവ് നലീരലീക്ഷേതിക്കലപ്പെടുന.
ഗവരണ്ണറുലട ഉത്തരവതിന് പ്രകകാരന,
ലക ബതിജു ഐ എ എസവ്
ലസ്പെഷനല് ലസക്രട്ടറതി (റവനപ്യൂ)

വതിശദലീകരണ കുറതിപ്പെവ്
(ഇതവ് വതിജവ്ഞകാപനത്തതിലന ഭകാഗമകാകുന്നതല്ല. എന്നകാല് ലപകാതു ഉയദശന ലവളതിപ്പെടുത്തുന്നതതിനവ് ഉയദശതിചവ്
ലകകാണളളതകാണവ്.)
ദ ബററ്റെവ് ടു ലഫയര യകകാമ്പന്യസഷന് ആനവ് ടകാന്സ്പെരന്സതി ഇന് ലെകാനവ് അകകതിസതിഷന്, റലീഹകാബതിലെതിയറ്റെഷന് &
റലീലസറ്റെതില്ലമനവ് ചട്ടങള് 19.09.2015 ല് പ്രകാബലെനത്തതില് വന്നതിട്ടുളളതുന, പ്രസ്തുത ചട്ടത്തതിലലെ റൂള് 18 പ്രകകാരന
ഏലറ്റെടുകവകാന് ഉയദശതികന്ന ഭൂമതി ഗകാമലീണ നഗര പ്രയദശങളകായതി തരന തതിരതിചവ് വതിശദവതിവരങള്
പ്രസതിദ്ധലപ്പെടുയത്തണതകാണവ്.
യമല് ആവശനന ബകവരതികവകാന് ഉയദശതിചകാണവ് വതിജവ്ഞകാപനന പുറലപ്പെടുവതിചതിരതികന്നതവ്.
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