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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:- ഷാനവാസ് എസ് , ഐ.എ.എസ്.)
വിഷയക: RFCTLARR Act 2013- ചാലക്കുടെി താലൂക്ക് - വരനരപിളി വിറ്ലാ ജ് - കറച്ചേരിൂക്കടെവ് പാലക
അനുബന്ധററോഡ് നിർമ്ാണതിന് ഭമി ഏടറ്ററെടൂക്കക- സാമഹ് പത്ായാാത പഠന
റേിറപാർട്ട് സമുചിത ഗവടണ്മെ് പരിറശശാധിച്ചേ് ഉതരവാകുനെ.
സൂചന: 1.ടപാതുമരാമത് വകപ് തൃൃശർ (ററോഡ്സ് & ബ്രിഡ്ജസ് ) എക്സിക്ട്ട്വ് എഞിന്യടടടെ ടല
24/04/2017 ടല എ 2-122/08 നക കത്
2. ടപാതുമരാമത് വകപ് ,പാലങ്ങൾ വിഭാഗതിട്മെ 13/12/2019 ടല എ 2-122/2008 നക കത്
3. 03/07/2019 ടല റകരള അസാധാരണ ഗസറ്റ് Form (4) വിജ്ഞാപനക
4. SIA യൂണിറ്റായ രാജഗിരി ഔടട്ട്റേ്ച്ചേ് 23/11/2019 തിയതിയിക സമർപിച്ചേ സാമഹ് ആയാാത
വിലയിരതക പഠനതിട്മെ അനിമ റേിറപാർട്ട്
5. വിദഗ്ധ സമിതി രപ്കരിിടകാുള ഈ കാര്ാലയതിടല 16/12/2019 ടല ഇറത നക.
നടെപടെിക്മക
6. 31/01/2020 ടല വിദഗ്ധ സമിതി റേിറപാർട്ട്
ഉതരവ് നമ്ർ :-DCTSR/4941/2018-E5
ത്യതി:15/02/2020
കറച്ചേരിൂക്കടെവ് പാലക അറപാച്ചേ് ററോഡ് നിർമ്ാണതിനായി ചാലക്കുടെി താലൂക്ക്
വരനരപിളളി വിറ്ലാ ജിക വിവിധ സർടവ നമ്റേികളികടപട്ട ഭമി ഏടറ്ററെടക്കുടതിന് സൂചന (1)
പകാരക ടപാതുമരാമത് വകപ് തൃൃശർ (ററോഡ്സ് & ബ്രിഡ്ജസ് ) എക്സിക്ട്ട്വ് എഞിന്യറേിക നിുനെക
അർത്ഥനാപത്രക ലഭിച്ചേിടളളതുക ആയതുപകാരക ടസഷ്ക തഹസികദാർ (എക.എ) ജനറേക
തൃൃശരിടന ലാ്മെ് അകിിസിഷൻ ഓകഫ്സറോയി നിറയാഗിച്ചേിടളളതുമാണ് . സൂചന (1) പകാരമുള
അർത്ഥനയിക റരഖടപറെടതിയിടള ഏടറ്ററെടറൂക്ക് ഭമിയടടെ സർടവ നക , വിസ്ത്ർണക
എടിവയിക വ്ത്ാസമുളളതായി കട്തിയതിനാക ആയതു പകാരക പതുൂക്കിയ അർത്ഥന
സൂചന (2) പകാരക സമർപിച്ചേിടളളതാണ് .
RFCTLARR Act 2013-ടല ടസകൻ (4) പകാരക ഏടറ്ററെടക്കുട ഭമിടയ സകബന്ധിച്ചേ്
സാമഹ് പത്ായാാതപഠനക നടെത്ടതിനായി SIA യൂണിറ്റായ രാജഗിരി ഔടട്ട് റേ്ച്ചേ് കളമറ്രിടയ
നിയമിച്ചേിടളളതുക, ടെി യൂണിറ്റിടന നിയമിിടകാ്് RFCT LARR ചട്ടക 11(3) പകാരമുളള Form (4)
വിജ്ഞാപനക 03/07/2019 തിയ്യതിയിടല 1468-ാാക നക റകരള അസാധാരണ ഗസറ്റിറക വരനരപിളളി
ഗ്രാമപഞായത്, ജി്ലാ ാ കളക്ടററേറ്റ്, തൃശ്ശൂർ, റേവന് ഡിവിഷണക ഓകഫ്സ് ഇരിങ്ങാലക്കുടെ, താലൂക്ക്
ഓകഫ്സ് ചാലക്കുടെി, ബാധിൂക്കടപട്ടപറദശശക എടിവിടെങ്ങളിറക ഔടറദ്ാഗിക ടവബ് സസറ്റിറക
പസിദടപറെടതിയിടളളതുമാണ് . ടെി യൂണിറ്റ് പദതി പറദശശടത സകബന്ധിച്ചേ സാമഹിക ആയാാത
പഠനതിട്മെ അനിമ റേിറപാർട്ട് സൂചന (4) പകാരക സമർപിച്ചേിടളളതാണ് . പസത റേിറപാർട്ട്
അവറലാകനക നടെത്ടതിനായി സൂചന (5) പകാരക വിദഗ്ധ സമിതിടയ രപ്കരിച്ചേ് റഡാ .
റജാർജ് അലക്സ്, അറസാ.ടപാഫസർ, ടസ്മെ് റതാമസ് റകാറളജ് തൃശ്ശൂർ എടവടര ടെി സമിതിയടടെ
ടചയർമാനായി ഉതരവായിടളളതാണ് .
SIA
റേിറപാർട്ട്
അവറലാകനതിട്മെയക
സലക
സന്ദർശശനതിട്മെയക
അടെിസാനതിക വിദഗ്ധ സമിതി സൂചന(6) പകാരക സമർപിച്ചേ റേിറപാർട്ടിടല
പധാന
വിലയിരതറകൾ താടഴ പറേയക പകാരമാണ് .
• വരനരപിളി പഞായതിടല മുുപിയക-വരനരപിളളി പറദശശങ്ങടള രു ഭാഗങ്ങളിലായി
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തിരിക്കുട കടമാലിപഴക്കു കടടകയള പാലവക അനുബന്ധററോ翶ക നിർമ്ിക്കുടതിനായി
ഭമി ഏടറ്ററെടക്കുടത് പറദശശതിട്മെ പറരാഗതിക്കുക വികസനതിനുക അത്നാറപകിതമായ
ഒര ടപാതു ആവശശ്മാണ് .
ടെി പദതി ടകാടെകരയിടല വിപണിപറദശശവക വരനരപിളിയക തമ്ിറള ദരക നിലവിടല 19
കി. മ്. ദരക 9 കി. മ്റ്ററോയി കറേയക. ഇത് യാത്രാറാശശതിന് പരിഹാരമാവകയക
പറദശശതിട്മെ വികസനതിന് കാരണമാവകയക ടച്യടമട SIA റേിറപാർട്ടിറനാടെ് വിദഗ്ധ
സമിതി റയാജിക്കുുനെ.
വിറനാദസഞാരറമഖലയായ
അതിരപിളി
-വാഴച്ചോക
ഭാഗവമായി
ബന്ധിപിക്കുടമടതിനാക പറദശശടത ടറേിസക റമഖലയടടെ സമഗ്രപറരാഗതിക്കുക
ഉപകരിക്കുടതാടണട SIA റേിറപാർട്ടിറനാടെ് വിദഗ്ധ സമിതി റയാജിക്കുുനെ.
ടെി പദതിൂക്കാവശശ്മായ മിനിമക സലക മാത്രമാണിത് എട് വിദഗ്ധ സമിതി വിലയിരത്ുനെ.
എട കറെടകബങ്ങളികടപട്ട ഒൻപതു ഭവടെമകടടടെ വകയായി അറെടതറെടത് കിടെക്കുട 0.0721
ടഹക്ടർ സികാര് ഭമിയാണ് പദതിക്കു റവ്ി ഏടറ്ററെടറൂക്ക്ടതുനെക ആരടടെയക വ്റെടകൾ
പദതിബാധിതമാകടി്ലാ ാതതിനാക കടെിടയാഴിപിറൂക്ക്ി വരടി്ലാ  എട് വിദഗ്ധ സമിതി
വിലയിരത്ുനെ.
ഏടറ്ററെടക്കുട സലത് ടപാതു ഭമി , ടപാതു സാപനങ്ങൾ , മതസാപനങ്ങൾ, വ്റെടകൾ,
കൃഷിഭമി എടിവ നിലനികക്കുടി്ലാ  എട് വിദഗ്ധ സമിതിൂക്ക് റബാധ്ടപട്ടിടളതാണ് .
നിർദിഷ പദതിക്കുറവ്ി നിർറദശശിൂക്കടപട്ട 0.0721 ടഹക്ടർ ഭമി ഏടറ്ററെടക്കുടത് സാമഹിക
ആയാാതക കറേവക ടെി പദതി മലക സമഹതിനു്ാകട റനട്ടങ്ങൾ അതു മലമു്ാകട
നഷറതൂക്കാൾ വളടരയധികമാണ് . ടെി ഭമി ഏടറ്ററെടക്കുടതിനുക ഇതിടന തുടെർട് സലക
നഷടപറെടടവർൂക്ക് RFCTLARR Act 2013 പകാരക ന്ായമായ നഷപരിഹാരക
നകകടതിനുമുള സാമഹ് ആയാാത പഠന റേിറപാർട്ടിറനാടെ് വിദഗ്ധ സമിതി റയാഗക
റയാജിച്ചേിടളതുക ശുപാർശശ ടചയ്തിടളതുമാണ് .

റമക സാഹചര്തിക കറച്ചേരിൂക്കടെവ് പാലക അറപാച്ചേ് ററോഡ് നിർമ്ാണതിനായി
തൃശ്ശൂർ ജി്ലാ  ചാലക്കുടെി താലൂക്ക് വരനരപിളളി വിറ്ലാ ജ് സർടവ നമ്ർ 1079/12, 1080/11, 1080/10, 1089/1,
1090/1, 1090/1 എടിവയിക ഉൾടപട്ട 0.0721 ടഹക്ടർ സലക ഏടറ്ററെടക്കുടതിന് RFCT LARR Act 2013
ടസകൻ 8(1),(2) എടിവ പകാരക അകഗ്കാരക നകകി ഇതിനാക ഉതരവാകുനെ.
ഈ ഉതരവിട്മെ പകർപ് ടസകൻ 8(3) പകാരക ബന്ധടപട്ട സലങ്ങളിക
പസിദടപറെടത്ടതിനുക ചട്ടക 17 (2) പകാരക ബാധിൂക്കടപട്ട പറദശശത് പചാരതിറള ഒര മലയാള
ദിനപത്രതിക പസിദ്കരിക്കുനതിനുമുള തുടെർനടെപടെികൾൂക്കായി ടസഷക തഹസികദാർ ,
(എക.എ) ജനറേക തൃൃശരിടന മതലടപറെടത്ുനെ.
ഒപ്
DISTRICT COLLECTOR
സി്കർതാവ്ഃ
1.ടസഷക തഹസികദാർ (എക.എ) ജനറേക, തൃൃശർ.(ബന്ധടപട്ട സലങ്ങളിക പസിദടപറെടതിയ
തിയ്യതി വിവരക റേിറപാർട്ട് ടച്യടതിനുക മറ്റ് തുടെർനടെപടെികൾക്കുമായി)
2.എക്സിക്ട്ട്വ് എഞിന്യർ, ടപാതുമരാമത് വകപ്, പാലങ്ങൾ വിഭാഗക, തൃൂക്കാൂക്കര, എറേണാകളക682021
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