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ഫാറം നമര 7
[ചടം 18(1) കാണക]
വകപ് 11, ഉപ വകപ് (1) രകപ്രകാരം കളകര പറെപടവിേകണ

രകപ്രാരംഭ

വിജാപനം

വിജാപനം
2020 നവംബര 3.

ജി3-1638/19

േകരള സരകാര

09-12-2015 തീയതിയിെല വാളയം. IV

No.2753 SRO 835/2015 നമര വിജാപന

രകപ്രകാരം

ആലപഴ എല.എ.(ജനറല) െസഷയല തഹസിലദാെര ഭമി ഏെെറ്റടകലില നയായമായ നഷപരിഹാരതിനം സതാരയതയം പനരധിവാസതിനം
പനസാപനതിനമളള അവകാശ ആക്

2013 (േക(ന ആക് 30/2013) (പകാരമളള

നിയമിചിരികനതിനാലം;
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കളകറെട ചമതലകള

നിരവഹികാന

2

ഏെെറ്റടകല വിഭാഗം െഡപയടി കളകെറ പനരധിവാസതിനം, പനസാപനതിനമളള

ആയതിനാല, ഇേപാള ആലപഴ ഭമി
അഡിനിേെരകസ്ട്രറ്റര ആയി നിയമിചിരികനതിനാലം,;

ആയതിനാല, ഇേപാള താെഴ പടികയില വിവരം കാണിച ഭമി ഒര െപാത ആവശയതിന്, അതായത് മതയഗനി ജംഗഷന മതല
വാടെപാഴി
പാലം
വെരയള
േറാഡ്
നിരമാണതിനായി
ആവശയമെണേനാ,
ആവശയമണാേയകാെമേനാ
കളകരക്
േബാധയെപടിരികനതിനാലം;
ഇേപാള

അതിനാല ഇതമായി ബനെപട എലാ വയകികളകം ഭമി

ഏ െെറ്റടകേമാള

നയായമായ

നഷപരിഹാരതിനം സതാരയതയം പനരധിവാസതിനം പനസാപനതിനമള അവകാശ നിയമം, 2013 -െല വകപ് 11, ഉപ വകപ് 1
-െല വയവസകളകനസതമായി ഇകാരയതിലള അറിയിപ് ഇതിനാല ഉതരവാകന.
അതിനാല ഏെെറ്റടകലിന് നിരേദശികെപട ഭമിയില അവകാശ താലരയം ഉള എലാ വയകികളം ഈ വിജാപനം പസിദീകരിച

15 ദിവസതിനളിേലാ, അെലങില ഈ വിഷയതില ഒര പബിക് േനാടീസ് കിടിയതിനേശഷേമാ, ഇതില ഏതാണ് അവസാനം ലഭിചത് ആ
തീയതികളില ഏെെറ്റടകവാന നിരേദശികെപട ഭമിയെട റികാരഡകളെട നിജസിതി വരതനതിെന സംബനിേചാ അെലങില
ഏെെറ്റടകവാന നിരേദശികെപട ഭമിയെട അവകാശെത സംബനിേചാ വല എതിരപമെണങില ആയത് േരഖാമലം െസഷയല തഹസിലദാര,
എല.എ.(ജനറല), ആലപഴ മമാെക േബാധിപിേകണതാണ്.

േെസ്റ്ററ്റ
 ്െമനറകളം

നിശിത തീയതി കഴിഞ കിടന എതിരപ് പരാതികളം

ഇെലങില എതിരപ പരാതികാരക് ഈ ഭമിയില ഏത്

രീതിയിലളള അവകാശമാണ് ഉളത് എന് വയകമായി കാണികാത എതിരപകളം ഒനായി നിരസികനതാണ് .

പടിക

ജില- ആലപഴ.

താലക് - അമലപഴ.

(ഏകേദശ വിസീരണമാണ് നലിയിരികനത്)

കമ
നമര

സരെവ
നമര

ഇനം

െപാത
വിസീരണം ആവശയതിെന്ഴെറ
(െഹകറില)

1

2

പരയിടം 0.0410

2

4

പരയിടം 0.0480

സവഭാവം

ബാധികെപട
കടംബങെള മാറ്റെി

ൈകവശകാരെട / ഉടമസരെട
േപര് വിവരം

പ്രാരപ്പികനതിനള

കാരണം

മതയഗനി
സലം ഏെെറ്റടകല
ജംഗഷന മതല
വാടെപാഴി പാലം
വെരയള േറാഡ്
നിരമാണതിന്
സലം ഏെെറ്റടകല
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വിേലജ് - ആലപഴ െവെസ്റ്റ്

1.ബരണാഡ് S/o മാേവര,
ഈരേശരില, വാടയല
2. േഡാ.ഡാളി െജയിംസ്, W/o
സജി, അരയേശരില, കാടര മറി
3.ഇ.ബി.എ(ബഹാം,
S/o ബരണാഡ്, ഈരേശരില,
വാടയല
4. േജാേബായ്, S/o ബരണാഡ്,
ഈരേശരില, വാടയല
ഭാസരന, അഞൈതെവളിയില
വടയാല വാരഡ്

3

3

74

പരയിടം 0.0080

േജാസഫ് മാതയ S/o ആനറണി,
ആഞിലിപറമില, വാടയല
േജാസഫ് മാതയ S/o ആനറണി,
ആഞിലിപറമില, വാടയല

4

75

പരയിടം 0.0110

5

76

പരയിടം
0.0008
വഴി

6

7

8

99

100

101

മഹമദ് ബാവ ഹഫ ബിലഡിംഗ്,
െതകനാരയാട് മറി, ആരയാട് െതക്

പരയിടം 0.0030

െചറിയാന, S/o അരളപന,
മാേവലി തയില, വാടയല

പരയിടം 0.0090

ഡാളി െജയിംസ്, W/o സജി
എ.െജ. അരയേശരില കാടരമറി
1.ഡാളി െജയിംസ്, W/o സജി .
അരയേശരില കാടരമറി
2.േജകബ് S/o ആനറണി,
പാണയാലയല, വാടയല

പരയിടം 0.0100

1.എലിസബത് W/o സ്റ്റെീഫന്ഴെ
9

102

വടതില, വാടയല മറി,
2. സ്റ്റെീഫന്ഴെ വടതില,

പരയിടം 0.0030

1. േലാറനസ്S/o ആനറണി,
പാണയാലയല, വാടയല
2. വാടയല മറിയില മനയല
പരയല േമരി ബരണാഡ്,
േതവലകര തണതില േജാസഫ്,
െഫരണാണസ് മകന ദാസന
െഫരണാണസ്

10

103

പരയിടം 0.0320

11

104

പരയിടം 0.0060

േജകബ്, S/o ആനറണി,
പാണയാലയല, വാടയല

പരയിടം 0.0130

ഡാളി, െജയിംസ് W/o സജി .
അരയേശരില, കാടരമറി

12

107

ആെക വിസീരണം - 0.1848 െഹകര
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സാമഹയ പതയാഘാത വിലയിരതല പഠനതിെന്ഴെറ സംകിപ രപം
ആലപഴ ജിലയിെല അമലപഴ താലകിെല ആലപഴ പടിഞാറ് വിേലജിെല വിവിധ സരെവ നമരകളിലായി 18.48
ആരസ് ഭമിയാണ് മതയഗനി ജംഗഷന - വാടെപാഴിപാലം അ

േെരകപ്രാച്

വരനത്. സാമഹയ പതയാഘാത വിലയിരതല പഠന യണിറ്റൊയ രാജഗിരി

േറാഡ് നിരമാണതിനായി

ഔട്ട്റീച്,

ഏറ്റടേകണി

എറണാകളം സമരപിച റിേപാരട് പകാരം,

പദതി പേദശവാസികളക് യാത്രൊദരിതം ലഘകരികാന ഉതകനതമാണ്. ടി പേദശതിെന്ഴെറ െമാതതിലളള വികസനതിനം,
മതയെതാഴിലാളികളെട സഞാരം, മതയവിപണനം, ആലപഴ നഗരതിേലകം എന.എച്-66-േലകം ഉളള സഞാര മാരഗം
സഗമമാകല എനീ നിലയിെലാെക ഈ പദതി

പ്രൊധാനയമരഹികന.

ആയതിനാല ടി പദതി നടപിലാകനതിലെടയളള

പേയാജനങള വളെര വലതാെണനം നിരേദശികന. 21-10-2020-ല കടിയ വിദഗധ സമിതി ടി റിേപാരട് അംഗികരിച്
ശപാരശ സമരപിചിടളളതാണ്.

സാമഹയ പതയാഘാത വിലയിരതല പഠന റിേപാരടിെന്ഴെറയം ആയതിന് അംഗികാരം നലകിയ

വിദഗധസമിതി ശപാരശയെടയം ആയത് അംഗികരിചെകാണളള
ഔേദയാഗിക െവബ്ൈസറ്റൊയ www.alappuzha.nic.in

ഉതരവി

െന്ഴെറയം

പകരപകള ആലപഴ ജിലാ കളകറെട

ല പസിദീകരിചിടളളതം,

ജിലാകളകേററ്,

തഹസിലദാര, എല.എ (ജനറല), ആലപഴ എനിവിടങളിലം ലഭയമായിടളളതമാണ്.
(ഒപ്)
ജിലാ കളകര,
ആലപഴ.
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FORM NO.7
[See Rule 18(1)]

FORM OF PRELIMINARY NOTIFICATION TO BE ISSUED BY THE COLLECTR
UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11
NOTIFICATION
G3-1638/19

3rd November, 2020

WHEREAS, the Government of Kerala have as per Notification No.Vol.IV No.2753 SRO
835/2015 dated 9.12.2015 appointed the Special Tahsildar, L.A.(General), Alappuzha 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 here by appoint Deputy Collector(L.A.), Alappuzha as the
Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resetllement to the proposed acquisition;

AND WHEREAS, it appears to the Government that the land specified in the scheduled below
is needed or likely to be needed for public purpose to wit for the construction of approach road from
Mastya Gandhi Junction to Vadappozhi bridge;

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 of 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, L.A. (General), Alappuzha within 15 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
their objection, if any, regarding the updation of land records or title in respect of the land proposed for
acquisition. Any objections/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 of District Collector, Alappuzha.
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SCHEDULE
District - Alappuzha.
Taluk - Ambalappuzha.

Village : Alappuzha west.
(The extent given is approximate)

Sl. Survey
No.
No.

Extent
Description
(in
Hectres)

Nature of
public
purpose

Reasons for
displaceme
nt of
affected
families

Name of owners/interested persons

1. Bernad
S/o
Mavera,
Erasseriyil, Vadackal
2. Dr.Dali James W/o Saji
Aresseriyil,Kattoor Muri
1

2

Dry

0.0410

3. E.B.Abraham
S/o Bernad,
Vadackal

Eresseriyil,

4. Joboy
S/o
Bernad,
Erasseriyil, Vadackal

2

4

Dry

3

74

Dry

4

75

Dry

Construction
0.0480 of road
from Matsya
Due to land
Gandhi
0.0080 Junction to acquisition.
Vadappozhi
0.0110 bridge

Bhaskaran
S/o
Anchuthaiveliyil,
Vattayal Ward

Kunchu,

Joseph Mathew S/o Antony,
Anjiliparambil, Vadackal
Joseph Mathew S/o Antony,
Anjiliparambil, Vadackal

5

76

Path way.

0.0008

Mohammed Bava,
Hafsa Building,
Thekkenaryad Muri,
Aryad South

6

99

Dry

0.0030

Cheriyan
S/o
Arulappan,
Mavelithyayil, Vadackal

7

100

Dry

0.0090

Dali James W/o Saji,
Kattoor Muri and others
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8

101

Dry

1. Dali James W/o Saji
Aresseriyil,Katoor Muri and
others

0.0100

2. Jacob
S/o
Antony,
Pandyalackal,VAdakkel

1. Elizabeth W/o Steephan,
Vattathil,Vadakkal Muri
9

102

Dry

0.0030

2. Steephan S/o Arulappan,
Vattathil,Vadakkal Muri

1. Lawrance
S/o
Pandyalackal

Antony,

2. Mary Bernad, Manackal
Purackal, Vadackal Muriyil

10

103

Dry

0.0320

11

104

Dry

0.0060

Jacob S/o Antony, Pandyalackal,
Vadackal Muri.

12

107

Dry

0.0130

Dali
James
W/o
Saji.A.J.
Aresseriyil, Kattoor Muri

3. Dasan Fernandaz S/o Joseph
Fernandaz
and
others,
Thevalakkara Thundathil

Total - 0.1848 Hectare

Summary of Social Impact Assessment Report
For the construction of approach road from Matsyagandhi Junction to Vadapozhi bridge
approximately 0.1848 Hectares of land to be acquired which comes under Alappuzha West village of
Ambalappuzha Taluk, Alappuzha District. According to the Social Impact Assessment Report
submitted by Rajagiri Outreach, Ernakulam, construction of Road from

Matsyagandhi Junction to

Vadapozhi bridge can bring many positive changes.
1.

The construction of the approach road is expected to bring the development in the coastal areas.

When the project becomes reality, the people can have quick access to national Highway , Medical
College and Alappuzha town.
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2.

At present the traffic in the area is time consuming as there is a rai lcross in the road leads to

Alappuzha town.The proposed approach road will connect the region to National Highway and so this
will an alternative to reach town without waisting time.
3.

The present allignment of the project is prepared in such a way to avoid major impacts like

displacement of families, loss of livelihood etc.
4.

The SIA team came into a conclusion that the positive impacts of the project may overweigh

the negative impacts.
5.

The Social Impact Assessment report was approved by the expert committee held on

21.10.2020. The report of the Social Impact Assessment team and the expert committee has been
uploaded the website of District Collector, Alappuzha, www.alappuzha.nic.in, also the copies can be
availed from the office of the District Collector and the Special Tahsildar, L.A.General, Alappuzha.
(Sd.)

DISTRICT COLLECTOR,
Alappuzha.
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