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11- ാാാം വകുപപ്പ് 1- ാാാം ഉപവകുപപ്പ് പ്രകാരാം ജജിലാ കലക്ടര് പുറപപടുവജിക്കുന്ന
പ്ര ാഥമജിക വജിജാപനാം
ജജ.4/19825/2018

23 ഒഫകഫോബര 2021

കകരള സര്കാരജിപന്െറ 09.12.2015 തതീയതജിയജിപല വാലലാം. IV നാം.2753 SRO 835/2015 നമ്പര് വജിജാപന
പ്രകാരാം ആലപ്പുഴ എല.എ(ജനറല) പസ്പെഷലല തഹസജിലദാപര
ഭൂമജി ഏപറ്റെടുകലജില നലായമായ
നഷ്ടപരജിഹാരതജിനാം, സുതാരലതയാം ,പുനരധജിവാസതജിനാം, പുന:സാപനതജിനമുള്ള നജിയമാം 2013 (കകന്ദ്ര
ആക്ടപ്പ് 30/2013) - പല ആക്ടജിനപ്പ് വജികധയമായജി കളക്ടറുപടെ ചുമതലകള് നജിര്വ്വഹജിക്കുവാന്െ
നജിയമജിചജിരജിക്കുന്നതജിനാലാം,
ഈ പപാനാംവജില നടെപടെജിയുപടെ പുനരധജിവാസതജിനാം പുന:സാപനതജിനമുള്ള അഡജിനജികസ്ട്രേറ്റെര് ആയജി
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ആലപ്പുഴ പപാനാംവജില പഡെപപ്യൂടജി കളക്ടപറ കകരള സര്കാര് നജിയമജിചജിരജിക്കുന്നതജിനാലാം,
താപഴ പടജികയജില വജിവരജിചജിരജിക്കുന്ന ഭൂമജി ഒരു പപാതു ആവശലതജിനപ്പ് അതായതപ്പ് വാകയജില പാലാം
നജിര്മജിക്കുന്നതജിനപ്പ്
ആവശലമുപണ്ടെകന്നാ,
ആവശലമുണ്ടൊകയകാപമകന്നാ
കകരള
സര്കാരജിനപ്പ്
കബാധലപപടജിരജിക്കുന്നതജിനാലാം,
ഇകപാള് തന്മൂലാം ഇതുമായജി ബന്ധപപട എലാ വലകജികള്ക്കുാം 2013-പല ഭൂമജി ഏപറ്റെടുകലജില
നലായമായ നഷ്ടപരജിഹാരതജിനാം സുതാരലതയാം പുനരധജിവാസതജിനാം പുനസാപനതജിനമുള്ള അവകാശ
നജിയമാം 11-ാാാം വകുപപ്പ് 1-ാാാം ഉപ വകുപജിപല വലവസകള്കനസൃതമായജി ഇകാരലതജിലള്ള അറജിയജിപപ്പ്
ഇതജിനാല നലകുകയുാം പചെയ്യുന.
പപാനാംവജിലപയ്ക്കെടുക്കുന്നതജിനപ്പ് തതീരുമാനജിചജിടള്ള
ഭൂമജിയജില അവകാശ താല്പരലാം ഉള്ള എലാ
വലകജികളാം ഈ വജിജാപനാം പ്രസജിദതീകരജിച്ചു 15 ദജിവസതജിനള്ളജികലാ, അപലങജില ഈ വജിഷയതജില ഒരു
പബജികപ്പ് കനാടതീസപ്പ് കജിടജിയതജിനകശഷകമാ, ഇതജില ഏതാണപ്പ് അവസാനാം ലഭജിചതപ്പ് ആ തതീയതജിക്കുള്ളജില
ഏപറ്റെടുക്കുവാന്െ നജിര്കദ്ദേശജികപപട ഭൂമജിയുപടെ റജികാര്ഡുകളപടെ നജിജസജിതജി വരുത്തുന്നതജിപന സാംബന്ധജികചാ
അപലങജില ഏപറ്റെടുക്കുവാന്െ നജിര്കദ്ദേശജികപപട ഭൂമജിയുപടെ അവകാശപത സാംബന്ധജികചാ വല
എതജിര്പ്പുമുപണ്ടെങജില ആയതപ്പ് കരഖാമൂലാം ആലപ്പുഴ എല.എ.(ജനറല) പസ്പെഷലല തഹസജിലദാര് മുമ്പാപക
കബാധജിപജികകണ്ടെതാണപ്പ്.
നജിശജിത തതീയതജി കഴജിഞപ്പ് ലഭജിക്കുന്ന ആകക്ഷേപങ്ങളാം കസ്റ്റേറ്റെപ്പ്പമന്െറുകളാം ഇപലങജില എതജിര്പപ്പ്
പരാതജികാര്കപ്പ് ഈ ഭൂമജിയജില ഏതപ്പ് രതീതജിയജിലളള അവകാശമാണപ്പ് ഉളളതപ്പ് എന്നപ്പ് വലകമായജി കാണജികാത
എതജിര്പ്പുകളാം ഒന്നായജി നജിരസജിക്കുന്നതാണപ്പ്.
ഔകദലാഗജിക പവബപ്പ്സസറ്റെജില ലഭലമായ സാമൂഹജിക ആഘാത വജിലയജിരുതല റജികപാര്ടജിപന്െറ ചുരുകാം
ചുവപടെ കചെര്ക്കുന.
പടജിക
ജജില: ആലപ്പുഴ

താലൂകപ്പ്: കചെര്തല

വജികലജപ്പ് : തുറവൂര് പതകപ്പ്

(ഏകകദശ വജിസതീര്ണാം കചെര്തജിരജിക്കുന)
ക്രമ
നമ്പര്

സര്പവ്വ
നമ്പര്

ഇനാം /
തരാം

1.

250/1

നജിലാം

വജിസതീര്ണാം
പപാതു
ബാധജികപപട
താല്പരലകക്ഷേജികളപടെ /
(പഹക്ടറജില) ആവശലതജി കുടുാംബങ്ങപള മാറ്റെജി ഉടെമസരുപടെ കപരപ്പ്
പന്െറ
പാര്പജിക്കുന്നതജിനള്ള
വജിവരാം
സസ്വഭാവാം
കാരണാം
0.1135

വാകയജില സലാം ഏപറ്റെടുകല
പാലാം
നജിര്മാണ
തജിനള്ള
സലപമടുപപ്പ്
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1. ടെജിപജി.രാമചെന്ദ്രന്െ
പപാഴജിചജിറയജില
പളളജികതാടെപ്പ്
2. കുഞ്ഞുകുടജി
പപാഴജിചജിറയജില
പളളജികതാടെപ്പ്
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3. തുറവൂര് തജിരുമല
കദവസസ്വാം
2.

261/1

നജിലാം

0.0700

വാകയജില
പാലാം
നജിര്മാണ
തജിനള്ള സലാം ഏപറ്റെടുകല
സലപമടുപപ്പ്

3.

4.

268/1

269/1

നജിലാം

നജിലാം

0.0100

വാകയജില
പാലാം
നജിര്മാണ
സലാം ഏപറ്റെടുകല
തജിനള്ള
സലപമടുപപ്പ്

0.0871
വാകയജില
പാലാം
നജിര്മാണ
സലാം ഏപറ്റെടുകല
തജിനള്ള
സലപമടുപപ്പ്

5.

270/1

നജിലാം

0.0405

വാകയജില സലാം ഏപറ്റെടുകല
പാലാം
നജിര്മാണ
തജിനള്ള
സലപമടുപപ്പ്
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1. സഫജിയ ഷറഫപ്പ്
ഇലഞജിതറയജില
പളളജികതാടെപ്പ്
2. ബജിസജി ഷറഫപ്പ്
ഇലഞജിതറയജില
പളളജികതാടെപ്പ്
3. സജിന്െസജി ഷറഫപ്പ്
ഇലഞജിതറയജില
പളളജികതാടെപ്പ്
4. രാകജന്ദ്ര പ്രസാദപ്പ്
മാളജികയജില വതീടെപ്പ്
പളളജികതാടെപ്പ്
തുറവൂര് തജിരുമല
കദവസസ്വാം

1 മധു വാവാപറമ്പജില
2. ബജിസജി ഷറഫപ്പ്
ഇലഞജിതറയജില
പളളജികതാടെപ്പ്
3. സജിന്െസജി ഷറഫപ്പ്
ഇലഞജിതറയജില
പളളജികതാടെപ്പ്
4. രാകജന്ദ്ര പ്രസാദപ്പ്
മാളജികയജില വതീടെപ്പ്
പളളജികതാടെപ്പ്
1. അനരാധ
വജികനാദപ്പ് ഭവന്െ
പളളജികതാടെപ്പ്
2. സജതീവപ്പ് & ജയശതീ
ആഞജിലജികാടപ്പ്
പളളജികതാടെപ്പ്
3. ബതീനാകുമാരജി
ഷാപ്പുതറയജില
പളളജികതാടെപ്പ്
4. ദജിനമണജി
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ആഞജിലജികാടപ്പ്
പളളജികതാടെപ്പ്
ആപക വജിസതീര്ണാം

-

0.3211 പഹക്ടര്

സാമൂഹല പ്രതലാഘാത വജിലയജിരുതല പഠനതജിപന്െറ സാംക്ഷേജിപ്ത രൂപാം
ആലപ്പുഴ ജജിലയജില വാകയജില പാലാം നജിര്മാണതജിനപ്പ് കവണ്ടെജി 0.32.98 പഹക്ടര് വസ്തു ഏപറ്റെടുക്കുന്നതജിനപ്പ്
സര്കാര് ഉതരവായജിരുന. ടെജി പദതജിയ്ക്കെപ്പ് കവണ്ടെജി കചെര്തല താലൂകജില തുറവൂര് പതകപ്പ് വജികലജജിപല വജിവജിധ
സര്പവ്വ നമ്പരുകളജില നജിനാം ഏകകദശാം 0.32.11 പഹക്ടര് വസ്തുവാണപ്പ് ഏപറ്റെടുകകണ്ടെജി വരുന്നതപ്പ്. സാമൂഹല
പ്രതലാഘാത വജിലയജിരുതല പഠന യൂണജിറ്റെപ്പ് ആയജി നജിശയജിച ശതീമതജി. പ്രജിന്െസജി കജകബപ്പ്, പറമ്പത്തുകശ്ശേരജി വതീടെപ്പ്,
ബജി-7 സസൗമല നഗര്, 3rd
പലയപ്പ്ന്െ, ആലജിന്െചുവടെപ്പ്, ഇടെപള്ളജി എന്നവര് സമര്പജിച സാമൂഹലപ്രതലാഘാത
വജിലയജിരുതല പഠന റജികപാര്ടപ്പ് പ്രകാരാം , വാകയജില പാലാം നജിര്മാണാം ടെജി പ്രകദശതജിപന്െറ വജികസനതജിനപ്പ്
ഗുണപ്രദമാണപ്പ് . സാമൂഹല പ്രതലാഘാത പഠന റജികപാര്ടജികന്മേല ശതീമതജി.മതീന കുരുവജിള പചെയര്കപഴ്സണായജിടള്ള ജജിലാ
തല വജിദഗ്ദ്ധ സമജിതജിയുപടെ ശുപാര്ശ ബഹ. ആലപ്പുഴ ജജിലാ കളക്ടറുപടെ 29/07/2021 – പല ജജി4-19825/18-ാാാം നമ്പര്
നടെപടെജിപ്രകാരാം അാംഗതീകരജിചജിടള്ളതുമാണപ്പ്. ടെജി സമജിതജിയുപടെ വജിലയജിരുതല റജികപാര്ടജികന്െറയുാം അാംഗതീകാരാം
നലകജിയജിടള്ള ഉതരവജികന്െറയുാം പകര്പ്പുകള് ആലപ്പുഴ ജജിലാ കളക്ടറുപടെ ഔകദലാഗജിക പവബപ്പ്സസറ്റൊയ
www.alappuzha.nic.in ല പ്രസജിദതീകരജിചജിടള്ളതുാം ആയതജിപന്െറ പകര്പ്പുകള് ബഹമാനപപട ആലപ്പുഴ ജജിലാ കളക്ടര്,
പസ്പെഷലല തഹസജിലദാര്, എല.എ(ജനറല), ആലപ്പുഴ എന്നതീ കാരലാലയങ്ങളജില ലഭലമായജിടള്ളതുമാണപ്പ്.
(ഒപപ്പ്)
ജജിലാ കളക്ടര്
ആലപ്പുഴ
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Form No. 7
(See Rule 18 (1))
FORM OF PRELIMINARY NOTIFICATION TO BE ISSUED BY THE COLLECTOR
UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 11
NOTIFICATION
No. G.4/19825/2018

Date: 23rd October 2021

WHEREAS, the Government of Kerala have as per Notification No. Vol.IV No.2753 SRO
835/2015 dated 09.12.2015 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 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 Vakkayil 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 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 of District Collector, Alappuzha.
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SCHEDULE
District : Alappuzha

Taluk : Cherthala

Village : Thuravoor South

(The extent given is approximate)
Sl. Survey Description
No No.

1

250/1

Wet Land

Extent (H.
Are
Sq. Meter

Nature of
Public
Purpose

0.1135
Land
Acquisition
for
construction
of Vakkayil
Bridge

2.

261/1

Wet Land

4.

268/1

269/1

Wet Land

Wet Land

Land
Acquisition

0.0700

0.0100

0.0871

Name of owners /
interested persons

1. T.P.Ramachandra
n,
Pozhichirayil
Pallithode
2. Kunjukutty
Pozhichirayil
Pallithode
3. Thuravoor
thirumala devaswam
1.

Land
Acquisition
for
construction
of Vakkayil
Bridge

3.

Reasons for
displacemen
t of affected
families

Land
Acquisition
for
construction
of Vakkayil
Bridge
Land
Acquisition
for
construction
of Vakkayil
Bridge
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Land
Acquisition

Land
Acquisition

Land
Acquisition

Safiya Sheref
Elanjitharayil
Pallithode
2. Bisni
Sheref
Elanjitharayil
Pallithode
3. Sinci
Sheref
Elanjitharayil
Pallithode
4. Rajendra prasad
Malikayil Veedu
Pallithode
Thuravoor Thirumala
Devaswam

1.

Madhu
Vavaparambil
2. Bisni
Sheref
Elanjitharayil
Pallithode
3. Sinci
Sheref
Elanjitharayil

7

Pallithode
4. Rajendra prasad
Malikayil Veedu
Pallithode
5.

270/1

Wet Land

0.0405

1.

Land
Acquisition
for
construction
of Vakkayil
Bridge

Total Extent



Land
Acquisition

Anuradha
Vinod Bhavan
Pallithode
2.
Sajeev &
Jayasree
Anjilikkattu
Pallithode
3. Beenakumari
Shapputharayil
Pallithode
4. Dinamani
Anjilikkattu
Pallithode

0.3211 Hectare

Summary of Social Impact Assessment Report
For the construction of Vakkayil Bridge in Alappuzha District,the Government has given
sanction to acquire an extent of 0.32.98 Hectares of land. An approximate extent of 0.32.11
Hectares of land comprised in various Survey numbers of Thuravoor South Village, Cherthala
Taluk is required for the construction. Smt. Princy Jacob, Parambathusseri Veedu, B7 Soumya
Nagar, 3rd Lane, Alinchuvad, Edappally was appointed as the Social Impact Assessment Study
Unit. As per the SIA report, the construction of the Vakkayil bridge will helps the development
of the area. As per proceedings no. G419825/18 dated: 29/07/2021, the District Collector,
Alappuzha approved the recommendations of the expert committee chaired by Smt. Meena
Kuruvila, Rajagiri Outreach. The copies of recommendation of expert committee on the Social
Impact Assessment study Report and the approval orders for the same have been uploaded in
the official website of the District Collector, Alappuzha www.alappuzha.nic.in and the same
are available in the District Collectorate,Alappuzha and the Special Tahsildar LA (General),
Alappuzha.
Sd/
District Collector
Alappuzha
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