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ഭരണഭാഷ - മാതഭാഷ
കളക്ടററേറ്റ്,തശ്ശൂർ
പിൻറകാഡ് -680003

ടടലിറഫാൺ നമർ-0487-2239530,
Website-www.thrissur.nic.in,email-tsrcoll.ker@nic.in
തശ്ശൂർ ില്ലി ാ കലക്ടടടട നടപടിംമ?
(ഹാില്ലർ:-ഷാനവാസ് എസ് , ഐ.എ.എസ് .)

വിഷയ?:

RFCTLARR Act 2013- തശ്ശൂർ താാക്് - മുളയ?, പീച്ചി വിറ േകു - ശ്രീധരി പാല?
അനുബന്ധററോഡ് നിർ്മാാണ്ിന് ഭമി ഏടറ്റട്് - സാമൂഹ്യ പതാ്യായാാതാ പഠന റേിറ്ാർട്ട്
സമുചിതാ ഗവവട്മ് പരിറോാധിച്ച് ഉത്രവാാക.

സൂചന:

1.ടപാതുമരാമ്് വാ്് തൃശർ (ററോഡ് സ് & ബിഡ് ില്ലസ് ) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയടടട
11/04/2018 ടല എ 2-13/2012 ന? ക്്
2. ടപാതുമരാമ്് വാ്് എറേണാാള?,പാലങ്ങു വിഭാഗവ? എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയടടട
22/11/2019 ടല എ 2-13/2012 ന? ക്്
3. ഈ കാര്യാലയ്ിടല 24.06.2019 ടല ഇറതാ നമർ നടപടിംമ?
4. 28/09/2019 ടല വാല്യ? നമർ 8, 2280-ാാ? നമർ റകരള അസാധാരണ ഗവസറ്റ് Form (4)
വിജ്ഞാപന?
5. സാമൂഹ്യ പതാ്യായാാതാ പഠന യൂണിറ്റായ യൂ്് റസാഷ്യ് സർ്ീസ് ഓർർഗവനൈസനറസഷൻ,
റകാതാമ?ഗവല? 05.12.2019 താിയതാിയി് സമർ്ിച്ച സാമൂഹ്യ ആയാാതാ വിലയിര്്
പഠന്ിടമ അനിമ റേിറ്ാർട്ട്
6. വിദഗവ് ധ സമിതാി രപീകരിിടകാുക ഈ കാര്യാലയ്ിടല 21.01.2020 ടല ഇറതാ ന? .
നടപടിംമ?
7. 04.03.2020 ടല വിദഗവ് ധ സമിതാി റേിറ്ാർട്ട്

ഉത്രവ് നമർ : DCTSR/122/2019-E4

താീയതാി:19/03/2020

ശ്രീധരി പാല? അറപാച്ച് ററോഡ് നിർ്മാാണ്ിനായി തശ്ശൂർ താാക്് മുളയ?, പീച്ചി വിറ േകളി്
വിവിധ സർട് നമടകളി്ട്ട്ട ഭമി ഏടറ്റടറെതാിന് സൂചന (1) പകാര? ടപാതുമരാമ്് വാ്് തൃശർ
(ററോഡ് സ് & ബിഡ് ില്ലസ് ) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറേി് നിക? അർഥനാപര? ലഭിച്ചിടുളളളതു? ആയതുപകാര?
ടസ്പെഷ്യ്

താഹസി്ദാർ

(എ്.എ)

ില്ലനറേ്

തൃശരിടന ലാമ്

അക്ിസിഷൻ

ഓർഫീസറോയി

നിറയാഗവിച്ചിടുളളളതുമാണ് . സൂചന (1) പകാരമുക അർഥനയി് റരപട്ട്ിയിടുളക ഏടറ്റടറ്ക ഭമിുടട
സർട് ന?, വിസ്തീർണ്ണ? എെിവയി് വ്യതാ്യാസമുളളതാായി കടക്ിയതാിനാ് ആയതു പകാര? പതു്ിയ
അർഥന സൂചന (2) പകാര? സമർ്ിച്ചിടുളളളതാാണ് .
RFCTLARR Act 2013-ടല ടസകൻ (4) പകാര? ഏടറ്റടറെ ഭമിടയ സ?ബന്ധിച്ച് സാമൂഹ്യ
പതാ്യായാാതാപഠന? നടതുെതാിനായി SIA യൂണിറ്റായ യൂ്് റസാഷ്യ് സർ്ീസ് ഓർർഗവനൈസനറസഷൻ,
റകാതാമ?ഗവല? എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറേക്ടടറേ നിയമിച്ചിടുളളളതു?, ടി യൂണിറ്റിടന നിയമിിടകാക് RFCT LARR ചട്ട?
11(3)

പകാരമുളള

Form

(4)

വിജ്ഞാപന?

സൂചന

(4)

പകാര?

അസാധാരണ

ഗവസറ്റി്
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പസിദ്ധട്ട്ിയിടുളളളതുമാണ് . പദ്ധതാി പറദോട് സ?ബന്ധിച്ച അനിമ പഠന റേിറ്ാർട്ട് സാമൂഹിക
പതാ്യായാാതാ പഠന യൂണീറ്റ് സൂചന(5) പകാര? സമർ്ിച്ചിടുളളളതു? പസ്തുതാ റേിറ്ാർട്ട് വിലയിരതുെതാിനായി
സൂചന (6) പകാര? വിദഗവ് ധ സമിതാിടയ രപീകരിച്ച് ഉത്രവായിടുളളളതുമാണ് .
ശ്രീധരി പാലം? അറപാച്ച് ററോഡും? നിർ്മാിറെതുമൂല? ഉതകാാെ സാമ്ിക റനട്ടങ്ങു
പസ്തുതാ ടപാില്ലക്ട് മൂല? ഉതകാാെ സാമൂഹ്യ ആയാാതാങ്ങറള്ാു വളടര വതായതതാായതാിനാ് RFCT LARR Act
2013 പകാര? ന്യായമായ നടപരിഹാര? ന്കി ഭമി ഏടറ്റട്ാംെതാാണ് എെ് വിദദസമിതാി ശുപപാർോ
ടചയിടുളകതാാണ് .
സാമൂഹ്യ ആയാാതാ പഠന റേിറ്ാർടുള? വിദദസമിതാി റേിറ്ാർടുള? പരിറോാധിച്ചതാി് നിർ്ിട
ഏടറ്റട്ലിറലേയ്

ുും?

വിോ്ാസറയാഗവ്യംമായ

ഒര ടപാതു ആവോ്യമുടകക?

അതാാണ്

നിർണ്ണയി്ട്ട്ട ഭമിുടട ഏടറ്റട്് നടപടി ആവോ്യമാ്ി്ീർ്ടതാക? പദ്ധതാിേയാവോ്യമായ
ചുരങ്ങിയ ഏരിയ മാരറമ ഏടറ്റടറകകടവക? ആ പറദോ്് റനരട് ഏടറ്റട്ിടുളകതു?
ഉതപറയാഗവിച്ചിട്ടി ാ്തുമായ ഭമി ഇട ക? കാനുംക.
റമ് സാഹചര്യ്ി് ശ്രീധരി പാല? അറപാച്ച് ററോഡ് നിർ്മാാണ്ിനായി തശ്ശൂർ ില്ലി

തശ്ശൂർ

താാക്് മുളയ? വിറ ില്ല് സർട് നമർ 64,73,74,79,80,81,83,84,87,88,98,348,513/1,513/2,514,627/1,627/2,627/3
പീച്ചി വിറ ില്ല് സർട് നമർ 2638/1, 2638/3 എെിവയി് ഉതുട്ട്ട 0.3766 ടഹക്ടർ സ്ഥല?, നിർ്ിട പാല?
അറപാച്ച് ററോഡ് നിർ്മാാണ്ിനായി ഏടറ്റടറെതാിന് RFCT LARR Act 2013 വാ്് 8 ടല 1, 2 ഉതപവാപ്പുകു
പകാര? അ?ഗവീകാര? ന്കി ഇതാിനാ് ഉത്രവാാക.
ഈ ഉത്രവിടമ പകർ്് വാ്് 8 ടല 3-ാാ? ഉതപവാപ്പു പകാര? നികർഷിച്ചിടുളക സ്ഥലങ്ങളി്
പസിദ്ധട്ടതുെതാിനു? ചട്ട? 17 ടല ഉതപചട്ട? 2 പകാര? ബാധി്ട്ട്ട പറദോ്് പചാര്ിതായതക ഒര
മലയാള ദിനപര്ി് പസിദ്ധീകരിറനതാിനുമുക തുടർനടപടികു്ായി ടസ്പെഷ്യ് താഹസി്ദാർ ,
എ്.എ ില്ലനറേ് തൃശരിടന ചുമതാലട്ടതുക.

ഒ്്
DISTRICT COLLECTOR

സ്ീകർ്ാവ് ഃ
1. ടസ്പെഷ്യ് താഹസി്ദാർ (എ്.എ) ില്ലനറേ്, തൃശർ.(ബന്ധട്ട്ട സ്ഥലങ്ങളി്
പസിദ്ധട്ട്ിയ താിയതിതാി വിവര? റേിറ്ാർട്ട് ടച്െതാിനു? മറ്റ് തുടർനടപടികുറമായി)
2.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ടപാതുമരാമ്് വാ്്, പാലങ്ങു വിഭാഗവ?, എറേണാാള?- 682021
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