File No.DCTSR/2479/2018-E5

552

I/20090/2019

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- ഭൂമി ഏറടറ്ററെട ചാാല്ടെി താാൂെ് - വടെമ വിറ്ലാ ജ് മാള
സിനറഗാഗിറലെ് റനരിട് വഴി നിർമാണക - സാമൂഹിക പതാ്ാഘാതാ പഠന റേിറ്ാർാ് വിദഗ്ധ സമിതാി റേിറ്ാർാ് - സമുചാിതാ ഗവൺടമന് പരിറോധിച് ഉൺതരവാുന.
സൂചാന: 1. മുസിരീസ് റപാജക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് , ടകാറങ്ങല്ലൂർ മാറനജികഗ് ഡയറേക്ടടടടെ 13/04/2018 ടല
MHP No. 196/17 നമ്ർ കത്തുക അർത്ഥനയുക
2. ഈ കാര്ാലയതിടല 16/06/2018 ടല ഇ 5/7208/18 നമ്ർ നടെപടെിക്മക.
3. മുസിരീസ് റപാജക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് , ടകാറങ്ങല്ലൂർ മാറനജികഗ് ഡയറേക്ടടടടെ 06/05/2019 ടല
MHP No. 196/2017 നമ്ർ കത്തുക അർത്ഥനയുക
4. ഈ കാര്ാലയതിടല 02/02/2019 ടല ഇറതാ നമ്ർ നടെപടെിക്മക.
5. 20/05/2019 ടല വാല്ക നക.8, 1196 നമ്ർ റകരളഗസറ്റ് അസാധാരണക വിഞാാപനക
6. 15/07/2019 ട YSSO, റകാതാമകഗലക സമർ്ിച SIA അന്തിമ പഠന റേിറ്ാർാ്.
7. ഈ കാര്ാലയതിടല 24/08/2019 ടല ഇറതാ നമ്ർ നടെപടെിക്മക.
8. 23/09/2019 ടല വിദഗ്ധ സമിതാി റേിറ്ാർാ്.
ഉൺതരവ് നമ്ർ :-DCTSR/2479 /2018-E5

താീയതാി:21/11/2019

തൃശൂർ ജി്ലാ യിട ചാാല്ടെി താാൂെ്, വടെമ വിറ്ലാ ജിട ഉൺൾട്ാ 0.0215 ടഹക്ടർ ഭൂമി മാള
സിനറഗാഗിറല്് റനരിട് വഴി നിർമാണതിന് റവേി ഏറടറ്ററ്ടതാിന് സൂചാന (1) പകാരക
അർത്ഥനയുക അനുബന് റരേഖകകുംക സമർ്ിചിട്്ടക ആയതാിടന അടെിഥാനതിട സൂചാന (2)
പകാരക ടസഷ്ട താഹസിടദാർ എട.എ ജനറേട, തൃശൂരിടന ലാന് അകിിസിഷൻ ഓകഫീസറോയി
നിറയാഗിച് ഉൺതരവായിട്്ടമാണ് . സൂചാന(1) പകാരമു് അർത്ഥനയിട റരേഖകട്റതിയിട്
ഏറടറ്റററെേ ഭൂമിയുടടെ സർടവിയു
സുബന്ഡിവിഷൻ
നമ്റേിട
വ്താ്ാസമു്താായി
കടേതിയതാിനാട വടെമ വിറ്ലാ ജ് സർറവ നകപർ 575/1 ട ഉൺൾട്ാ 0.0215 ടഹക്ടർ ഭൂമി
ഏറടറ്ററ്ടതാിന് സൂചാന(3) പകാരക റഭദഗതാി വരതിയ അർത്ഥന സമർ്ിചിട്താാണ് .
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RFCTLARR Act 2013, വു്് പകാരമു് ഭൂമി ഏറടറ്ററെട നടെപടെികുംടടെ ഭാഗമായി ടെി
ആക്ട് വു്് (4) പകാരക ഏറടറ്ററ്ട ഭൂമിടയ സകുബന്ിച് സാമൂഹിക ആഘാതാപഠനക
നടെത്തുടതാിനായി, YSSO, റകാതാമകഗലക എട യണിറ്റിടന സൂചാന (4) പകാരക നിറയാഗിചിട്്ടക ടെി
യണിറ്റിടന നിയമിുടകാണ് , RFCTLARR ചാാക 11(3) പകാരമു് 4(1) വിഞാാപനക സൂചാന (5)
പകാരക റകരള അസാധാരണ ഗസറ്റിട പസിദട്റതിയിട്്ടമാണ് .
പദതാി പറദേടത സകുബന്ിച സാമൂഹിക ആഘാതാ പഠന റേിറ്ാർാ് , റമടപറേഞ
യണിറ്റ് സൂചാന (6) പകാരക സമർ്ിചിട്്ടക പസതാ പഠന റേിറ്ാർാ് വിലയിരത്തുടതാിനായി
സൂചാന (7) പകാരക വിദഗ്ധ സമിതാി രപീകരിച് ഉൺതരവായിട്്ടമാണ് . ടെി വിദഗ്ധ സമിതാിയിട
റഡാ. റജാർജ്് അല്്, അറസാസിറയറ്റ് ടപാഫസർ, ചാരിത്ര വിഭാഗക, ടസന് റതാാമസ് റകാറളജ്
തൃശൂർ(സാമൂഹിക ോസഞാൻ) എടവടര ടചായർറപേഴണായുക റഡാ. രമ് ആർ, അസി. ടപാഫ.
ഗവ.റകാറളജ്, ുാടനല്ലൂർ, തൃശൂർ (സാമൂഹിക ോസഞാ), ശ്രീ. പി.എസ്. സുറരന്ദ്രൻ, റേിാ. ടഡപ്യൂാി
കളക്ടർ(പുനരധിവാസപവർതന വിദഗ്ധൻ), ശ്രീ. രാമചാന്ദ്രൻ ടെി.സി., റേിാ. ടഡപ്യൂാി
കളക്ടർ(പുനരധിവാസപവർതന വിദഗ്ധൻ), ശ്രീ. എക.ടക. റജാസഫ്, റേിാ. ടഡപ്യൂാി കളക്ടർ
(അർത്ഥനാധികാരി നാമനിർറദേക ടചാെയ സാറങ്താിക വിദഗ്ധൻ ), ശ്രീ. പി.ടക. സുുമാരൻ
പസിഡന്, മാള ഗാമപമപഞായത്(പമപഞായത് പധിനിധി), രാധ ഭാസരൻ, ടമമ്ർ, മാള
ഗാമപമപഞായത്(പമപഞായത് പധിനിധി) എടിവടര സമിതാി അകഗങ്ങളായുക നിറയാഗിചിട്താാണ് .
വിദഗ്ധ സമിതാി സൂചാന (8) പകാരക സമർ്ിച റേിറ്ാർാിടല
പധാന
വിലയിരത്തലകൾ താാടഴ പറേയുക പകാരമാണ് .
1)ചാരിത്ര്രസാരകമായ മാള സിനറഗാഗിടന സകരക്ഷണതിനക സുരക്ഷിതാതാിതിനക അനുബന്സ
ടൂറേിസവികസനതിനക താ്ലക മാളയുടടെ സമഗപുറരാഗതാി്ക റവേി സിനറഗാഗിനക
കിഴ്ഭാഗത്തു് PWD ററോഡിനമിടെയി്തല് ഏറകറദേക 215 ചാ.മീ. (0.0215 ടഹക്ടർ) വിസീർണമു് ഭൂമി
ഏറടറ്ററ്ടതാ് ഒര ടപാ്ട ആവേ്യവുംക നിർദിട കു പദതാിൊവേ്മായ മിനിമക ഥലക (absolute bare
minimum for the project) മാത്രയവുംമാണിതാ് .
2)ഇന്ത്യിടല താടട ഏററ്റയവുംക പഴെമു് സിനറഗാകളകളിട ഒടായ മാള സിനറഗാഗ് മുൻവേത്
നിട് പറവേനകവാടെക ഇ്ലാ ാത ഇന്ത്യിടല ഏറക സിനറഗാഗ് ആടണട റപാരാ് ഇ്ടമായി
ുബന്ട്ാ ടൂറേിസ സാധ്താടയ പതാികൂലമലമായി ുബനാധിചിടടേനക മാളയിടല യഹദ സമുദായക
ഒടടെങ്ക ഇസ്രാറയലിറലെ് ുടെിറയറേിയതാിടന ്ടടെർട് അടെുുപൂാിയ മുൻപിടല പറവേനകവാടെക
നിർദിട കു പദതാിയിൂടടെ പുനനഥാപി്ടതാ് പപതൃക ടൂറേിസടത റപാടസാഹി്ി്ട
നടെപടെിയായ്ടടകാണക ഈ പദതാി ടപാ്ടആവേ്ക(Public Purpose) താടടയാണ്.
3)ചാാല്ടെി താാൂെ്, വടെമ വിറ്ലാ ജ് സർടവിയു നമ്ർ 575/1 ട ഉൺൾട്ാ ടെി ഥലക എാ് ഉൺടെമഥരടടെ
വകയായി അറതറത് കിടെ്ട 8 റപ്ലോടകളായി ഥിതാിടചാ്ടതാിട ഏറടഴണംയുക
കചവടെഥാപനങ്ങളാണ് . ഏറടറ്ററ്ട ഥലടത ടകാിടെങ്ങുംടടെ കചവടെടത ആശ്രയിു
കഴിയുട ഏറതാാനക വ്യികുംടടെ ഉൺപജീവന മാർഗടതയുക ഏറടറ്ററ്ട നടെപടെി പതാികൂലമലമായി
വ്ാപി്ടതാാണ് . ഥലറമടറ്ററെട മൂലമുോുട സാമൂഹിക ആഘാതാടത റനരിറടതാിന്
RFCTLARR Act 2013 നിഷർഷി്ട പകാരമു് നട കുപരിഹാരക മതാിയാുടമനക അതാ് യഥാസമയക
നടകണടമന് SIA റേിറ്ാർാിടല അഭിപായറതാടെ് വിദഗ്ധ സമിതാി റയാജി്ന.
മാളയിട ശ്രറദയമായ ടൂറേിസവികസനയവുംക വാണിജ്പുറരാഗതാിയുക അടെിഥാന
സൗകര്വികസനയവുംക ഉൺോുടമട SIA റേിറ്ാർാിടല അഭിപായറതാടെ് വിദഗ്ധ സമിതാി
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റയാജി്നടവനക ടെി പദതാിയുടടെ റനാങ്ങൾ നട കുറതൊൾ വളടര അധികമായതാിനാട
ആഘാതാുബനാധിതാർെ് ഭൂമി ഏറടറ്ററ്ടതാ് മൂലമുോുട എ്ലാ ാ നട കുങ്ങുംക പരിഗണിച് ‘ RFCTLARR
Act
2013’
പകാരക
ന്ായമായ
നട കുപരിഹാരയവുംക
പുനനഥാപനയവുംക
നടകി
ഭൂമി
ഏറടറ്ററൊയവുംടതാാടണട് വിദഗ്ധസമിതാി ന്നപാർേ ടചാെയിട്താാണ് .
റമട സാഹചാര്തിട തൃശ്ശൂർ ജി്ലാ യിട ചാാല്ടെി താാൂെ് വടെമ വിറ്ലാ ജ് സർടവിയുനക.
575/1 ട ഉൺൾട്ാ 0.0215 ടഹക്ടർ ഭൂമി മാള സിനറഗാഗിറലെ് റനരിട് വഴി്റവേി
ഏറടറ്ററ്ടതാിന് RFCTLARR Act 2013 വു്് 8 ടല 1, 2 ഉൺപവുപ്പുകൾ പകാരക അകഗീകാരക നടകി
ഇതാിനാട ഉൺതരവാുന.
ഈ ഉൺതരവിടന പകർ്് , വു്് 8 ടല 3-ാാക ഉൺപവുപ്പുപകാരക നിഷർഷിചിട്
ഥലങ്ങളിട പസിദട്റത്തുടതാിനക ചാാക 17 ടല ഉൺപചാാക 2 പകാരക ുബനാധിെട്ാ പറദേത്
പചാാരതി്തല് ഒര മലയാള ദിനപത്രതിട പസിദീകരി്ടതാിനമു് ്ടടെർനടെപടെികൾൊയി
ടസഷ്ട താഹസിടദാർ, എട.എ ജനറേട, തൃശൂരിടന ചുമതാലട്റത്തുന.
ഒ്്
DISTRICT COLLECTOR
സിീകർതാവ്ന
മാറനജികഗ് ഡയറേക്ടർ,മുസിരിസ് ടപാജക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് , ടകാറങ്ങല്ലൂർ- 680663
പകർ്്ന
ടസഷ്ട താഹസിടദാർ (എട.എ) ജനറേട, തൃശൂർ.(ുബന്ട്ാ ഥലങ്ങളിട
പസിദട്റതിയ താിയതാിവിവരക റേിറ്ാർാ് ടചാ്ടതാിനക മറ്റ് ്ടടെർനടെപടെികൾ്മായി)
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