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ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ
കളക്ടററേറ്റ്,തൃശ്ശൂർ
പിൻറകാഡ് -680003

ടടെലിറഫാൺ നമ്ർ-0487-2239530

Website-www.thrissur.nic.in

email-tsrcoll.ker@nic.in

തൃശ്ശൂർ ജി്ലാ ാ കലക്ടടടടെ നടെപടെിക്മക
(ഹാജർ:- അനുപമ ടെി.വി, ഐ.എ.എസ്.)
വിഷയക: RFCT LARR Act 2013- ഭൂമി ഏറടറ്ററെട- ചിറേങ്ങര ടറേയിടട് റമടപാലക നിർമാണക സാമൂഹിക പ്രതായാ് പഠന റേിറ്ാർർ് - സമുചി് ഗവട്മ് പരിറോാധിോ്
ഉത്തരവാകുന.
സൂചന:

1. 07/10/2017 ടല RBDCK മാറനജിങ് ഡയറേക്ടടടടെ LA./T 160/17/1369 നക കത്ത്
2. 30/01/2018 ടല ഈ കാരരതാലയത്തിടല ഇ 5-46853/2017 നമ്ർ നടെപടെിക്മക
3. 02/09/2018 ടല ഈ കാരരതാലയത്തിടല ഇ 5-2405/18(46853/17) നക നടെപടെിക്മക
4.14/03/2019 ടല ഈ കാരരതാലയത്തിടല DCTSR/2405/2018/E5 നക നടെപടെിക്മക
5. 02/03/2019 ടല റേവന്െ(ബി)വകു്ിടമ G.O(Rt.)No.736/2019/RD നക ഉത്തരവ്
ഉത്തരവ് നമ്ർ :DCTSR/2405/2018/E5
്ീയ്ി:12/06/2019

തൃശ്ശൂർ ജി്ലാ യിട ചാലടടെി ്ാകെ്, കിഴടമുറേി വിറ്ലാ ജ് സർട് നക 697,698,699,519,1165,400
എന്നിവയിട ഉൾപപട്ർ 22.55 ആർസ് ഭൂമി ചിറേങ്ങര ടറേയിടട് റമടപാലക നിർമാണവമായി
ബനട്ർ്
ഏറടറ്ററടന്ന്ിന്
സൂചന(1)
പകാരക
അർതനഥക
അനുബനറരധകരേഖക
സമർ്ിോിട്ടുള്ളതുക ആയ്ിടമ അടെിസ്ഥാനത്തിട സൂചന (2) പകാരക ടസഷരതട ്ഹസിടദാർ,
എട
എ
ജനറേട,
തൃശ്ശൂരിടന ലാമ്
അകിിസിഷൻ
ഓകഫീസറോയി
നിറയാഗിോ്
ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതുമാണ് .
RFCT LARR Act 2013 വകു്് 4 പകാരക ഏറടറ്ററടന്ന ഭൂമിടയ സകബനിോ് സാമൂഹിക
ആയാ്പഠനക നടെതന്ന്ിനായി, സാമൂഹിക ആയാ്പഠന യണിറ്റായ രാജഗിരി ഔർ് റേീോ്,
കളമറശ്ശേരി എറേണാകുളക എന്നവടര സൂചന (3) പകാരക നിറയാഗിോിട്ടുള്ളതുക, പസ് യണിറ്റിടന
നിയമിചടകാണള്ള, RFCT LARR ചർക 11(3) പകാരമുള്ള വിജാപനക (Form(4)), 28.09.2018
്ിയ്യ്ിയിടല 2473-ാാക നമ്റോയി അസാധാരണ ഗസറ്റിട പസിദട്റത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ് .
പദ്ിപറദോടത്ത സകബനിോ അന്തിമ പഠന റേിറ്ാർർ് , സാമൂഹികപ്രതായാ് പഠന
യണിറ്റ് സമർ്ിോിട്ടുള്ളതുക പസ് റേിറ്ാർർ് വിലയി്തന്ന്ിനായി സൂചന(4) പകാരക വിദാ
സമി്ി രപീകരിോ് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതുക, റഡാ . ചാറൊ റജാസ് പി . അറസാ . ടപാഫസർ
,സാമ്ത്തിക ോാസ്ത വിഭാഗക , റസക്ഡ് ഹാർർ് റകാറളജ് , ചാലടടെി , തൃശൂർ (സാമൂഹിക
ോാസ്തജൻ) എന്നവടര ടെി സമി്ിഥടടെ ടചയർറപ്ണാഥക , റഡാ . റജാർജ് അലക് , അറസാ .
ടപാഫസർ ചരിര വിഭാഗക , ടസമ് റ്ാമസ് റകാറളജ് , തൃശ്ശൂർ (സാമൂഹിക ോാസ്തജൻ), ശ്രീ.
റപകചന് ടക (ടസഷരതട ്ഹസിടദാർ, (എട എ)റകാർ്ററേഷൻ, തൃശ്ശൂർ (പുനരധിവാസ
പവർത്തന വിദാൻ)), ശ്രീ. പി.ടക. റഗാപാലൻ, റേിർ. ടഡപ്യൂർി കളക്ടർ, പാടെിറയടെത്ത് വീടെ്,
റ്ാന്നൂർെര പി.ഒ., തൃശൂർ (പുനരധിവാസ പവർത്തന വിദാൻ) ശ്രീ. ടക.എ. ചന്ദ്രൻ, റേിർ. ജനറേട
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മാറനജർ, KSCC ടകാണ്ടിയാറേ വീടെ് നനനക, വടൂെര (സാറങ്കേ്ിക വിദാൻ), ശ്രീ. ടക പി റ്ാമസ്
(റക്ഷേമകാരരത സാമിങ് കമിറ്റി ടചയർമാൻ, ടകാരർി ഗാമപമപഞായത്ത്)(ഗാമസഭ പ്ിനിധി), ശ്രീമ്ി.
ബിസി റജാസ് (വികസനകാരരത സാമിങ് കമിറ്റി ടചയർറപ്ൺ , ടകാരർി ഗാമപമപഞായത്ത്)
(ഗാമസഭ പ്ിനിധി) എന്നിവടര അകഗങ്ങളാഥക നിറയാഗിോിട്ടുള്ള്ാണ് .
വിദാ സമി്ി ടചയർറപ്ണിടമ അദരതക്ഷേ്യിട , കമിറ്റി അകഗങ്ങൾപപ 04/04/2019 ന്
രാവിടല 11 മണിെ് ടഡപ്യൂർി കളക്ടർ(എട എ)ഥടടെ റചകബറേിട വിദാ സമി്ി അവറലാകനക
റച്കഥണ്ടായി.
25/04/2019 ന് രാവിടല 11 മണിെ് ചിറേങ്ങര ടറേയിടട് റമട്ാലക
നിർമിടവാനുറദോിടന്ന സ്ഥലവക പഠനറേിറ്ാർട്ടുക വിോദമായി പരിറോാധിടകഥക തുടെർന്ന്
ചാലടടെി റസക്ഡ് ഹാർർ് റകാറളജിട അറന്ന ദിവസക 1 P M ന് റചർന്ന റയാഗത്തിട ആയ്്
വിലയി്ത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ് .
ചിറേങ്ങര ടലവട റക്ാസിങ് നമ്ർ 56 ന് പകരക റമടപാലക നിർമിടന്ന്് മൂലക
വാഹനയാരൊ്ടടെഥക കാടനടെ യാരൊ്ടടെഥക യാര സരക്ഷേി്മാവകഥക വാഹനങ്ങരേഖടടെ
എണത്തിട ഉണ്ടായ വർദനഥക ഗ്ാഗ് സൗകരരതങ്ങരേഖടടെ അപരരതാത്ഥക ചിറേങ്ങര
ടലവടറക്ാസിങ്ങിടല ഗ്ാഗ്കു്െിന്
കാരണമാകുന്ന്്
മൂലമുള്ള സമയന്ക
,
പരിസ്ഥി്ിമലിനീകരണക, ഇനന ന്ക തുടെങ്ങിയ പ്രതായാ്ങ്ങൾപപ കുറേടടമനക വിദാസമി്ി
വിലയി്ത്തിയിട്ടുള്ള്ാണ് .
ചിറേങ്ങര ടറേയിടടവ റമടപാലത്തിടമ നിർമാണത്തിനായി ഏറടറ്ററടന്ന ഭൂമിെ് 27
ഭൂവടെമകൾപപ ഉടണ്ടനക ഇ്ിട 3 കുറകബങ്ങരേഖടടെ വീറക സ്ഥലവക 20 കുറകബങ്ങരേഖടടെ ഉപജീവനമാർഗക
ന്ട്റടമനക വിദാസമി്ി വിലയി്ത്തിയിട്ടുള്ള്ാണ് . പദ്ിഥടടെ റനർങ്ങൾപപ ന്ങ്ങറളൊരേഖക
വളടര അധികമായ്ിനാട , ആയാ്ബാധി്മാകുന്ന കുറകബങ്ങൾപപെ് ഭൂമി ഏറടറ്ററടന്ന്്
മൂലമുണ്ടാകുന്ന എ്ലാ ാ ന്ങ്ങരേഖക പരിഗണിോ് 'RFCTLARR Act 2013' ടമ ടവളിോത്തിട റകരള
സകസ്ഥാനത്തിട നിലനിടടന്ന പസകനിയമങ്ങൾപപ അനുസരിോ് നരതായമായ ന്പരിഹാരവക
പുനഃസ്ഥാപനവക നടകി ചിറേങ്ങര ടറേയിടടവ റമടപാലത്തിന് സ്ഥലക ഏറടറ്ററൊവന്ന്ാടണന്ന്
വിദാസമി്ി ശപാർോ ടചയിട്ടുള്ള്ാണ് .
റമട സാഹചരരതത്തിട തൃശ്ശൂർ ജി്ലാ യിട ചാലടടെി ്ാകെ് , കിഴടമുറേി വിറ്ലാ ജ് സർട്
നക 697,698,699,519,1165,400 എന്നിവയിട ഉൾപപട്ർ 22.55 ആർസ് ഭൂമി ചിറേങ്ങര ടറേയിടട്
റമടപാലക നിർമാണവമായി ബനട്ർ് ഏറടറ്ററടന്ന്ിന് RFCTLARR Act 2013, വകു്് 8 ടല 1, 2
ഉപവകുപ്പുകൾപപ പകാരക അകഗീകാരക നടകി ഇ്ിനാട ഉത്തരവാകുന.
ഈ ഉത്തരവിടമ പകർ്് , വകു്് 8 ടല 3-ാാക ഉപവകുപ്പു പകാരക ബനട്ർ
സ്ഥലങ്ങളിട പസിദട്റതന്ന്ിനുക ചർക 17 ടല ഉപചർക 2 പകാരക, ബാധിെട്ർ പറദോത്ത്
പചാരത്തിതള്ള ഒ് മലയാളദിനപരത്തിട
പസിദീകരിടന്ന്ിനുക ,
തുടെർനടെപടെികൾപപ
സിീകരിടന്ന്ിനുമായി ടസഷരതട ്ഹസിടദാർ, എട എ ജനറേട, തൃശ്ശൂരിടന ചുമ്ലട്റതന.
DISTRICT COLLECTOR
സിീകർത്താവ്ഃ

Signature1)ടസഷരതട
Not Verified
്ഹസിടദാർ, എട എ ജനറേട, തൃശ്ശൂർ
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