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ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ
കളക്ടററേറ്റ്,തൃശ്ശൂർ
പിൻ്ടറകാഡ്റ്-680003

ടടെലി്ടറഫാൺ നമ്പർ-0487-2239530

Website-www.thrissur.nic.in

email-tsrcoll.ker@nic.in

തൃശ്ശൂർ ജിി ാ കലകടടടെ നടെപടെിംമു

(ഹാജിർ:- ഷാനവാസ്റ് എസ്റ്., ഐ.എ.എസ്റ്.)

വിഷയു:
സൂചന:

RFCT LARR Act 2013- ഭൂമി ഏറടേററെട പുതൊടെ്റ് ടറയിട്ടറവ ്ടറമട്ാലു
നിർമ്മാണു- സാമൂഹിക പ്രതായാ് പഠന റി്ടറ്ാർർ്റ്- വിദഗ്റ്ധ സമി്ി
റി്ടറ്ാർർ്റ് - സമുചി് ഗവൺടമന്റ് പരി്ടറോാധിW്റ് ഉത്രവാാക.
1. 09/10/2017 ടല RBDCK മാ്ടറനജിിങ്ങ്റ് ഡയറകടടടെ LA.2288/17/1377 നു.
ക്്റ്
2.30/01/2018 ടല ഈ കാരരതാലയ്ിടല െ 5-47020/2017 നു. നടെപടെിംമു.
3. 15/01/2019 ടല ഈ കാരരതാലയ്ിടല െ്ടറ് നു. നടെപടെിംമു.
4. 11/04/2019 ട YSSO, ്ടറകാ്മുഗലു ,എകിക്ർിവ്റ് ഡയറകർ സമർ്ിW
SIA പഠന റി്ടറ്ാർർ്റ്
5. 10/06/2019 ടല ഈ കാരരതാലയ്ിടല െ്ടറ് നു. നടെപടെിംമു.
6. 30/07/2019 ടല SIA വിദഗ്റ്ധ സമി്ി ടചയർ്ടറപപണിടന റി്ടറ്ാർർ്റ്
7. 09/04/2019 ടല റവന് (ബി) വാ്ിടന G.O.(Rt)No. 1021/2019/RD നു.
ഉത്രവ്റ്.
ഉത്രവ്റ് നമ്പർ DCTSR/4482/2018/E5

്ീയ്ി:26/08/2019

തൃശൂർ ജിി യിട മുാനപുരു ്ാകെ്റ് ട്ാറവ്റ് വി്ടറ ജി്റ് സർടവ നു .
351,537,539,540,541,542 എനിവയിട ഉതൾപപട്ർ 83.90 ആർസ്റ് ഭൂമി പുതൊടെ്റ്
ടറയിടടവ ്ടറമട്ാലു നിർമ്മാണ്ിനായി ഏറടേററെന്ിന്റ് സൂചന (1) പകാരു
അർത്ഥനയുു അനബ്്ടറരേകളു സമർ്ിW്ിടന അടെിഥാന്ിട തൃശൂർ
എട.എ ജിനറട, ടസ്പെഷരതട ്ഹസിടദാറിടന സൂചന (2) പകാരു ഥലടമറ്്റ്
ഓഫീസറായി നി്ടറയാഗിW്റ് ഉത്രവായിയി്ാണ്റ് .
RFCTLARR Act 2013 വാ്്റ് 4 പകാരു ഏറടേററെന ഭൂമിടയ സുബ്ിW്റ് സാമൂഹിക
ആയാ് പഠനു നടെതന്ിന്റ് YSSO, ്ടറകാ്മുഗലു എന യണിേറിടന സൂചന (3)
പകാരു നി്ടറയാഗിWിയിതു, പസ്തു് യണിേറിടന നിയമിൊടകാ്ി RFCT LARR ചർു
11(3) പകാരമുി ്ടറഫാറു നു. 4, 4(1) വിജ്ഞാപനു 06/02/2019 ്ിയ്ിയിടല വാലരതു നു
8, 298-ാാു നമ്പറായി അസാധാരണ ഗസേറിട പസിസട്റ്ിയിയിതമാണ്റ് .
പസ്ി പ്ടറദോട് സുബ്ിW സാമൂഹിക ആയാ്പഠന്ിടന
അന്തിമ റി്ടറ്ാർർ്റ്, ്ടറമടപറഞ പഠനയണിേറ്റ് സൂചന (4) പകാരു സമർ്ിWിയിതു
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ആയ്്റ് വിലയിരതന്ിനായി സൂചന(5) പകാരു വിദദ സമി്ി രൂപപീകരിW്റ്
ഉത്രവായിയിതമാണ്റ്. ടെി സമി്ിയിട ്ടറഡാ. ചാ്ടറൊ ്ടറജിാസ്റ്. പി, അ്ടറസാസി്ടറയേറ്റ്
ടപാഫ.
സാമ്പ്ിക
ോാസ്ത വിഭാഗു ,
്ടറസംഡ്റ്
ഹാർർ്റ്
്ടറകാ്ടറളജി്റ് ,
ചാലെടെി(സാമൂഹിക ോാസ്തജ്ഞൻ) എനവടര ടെി സമി്ിയുടടെ ടചയർ്ടറപപണായുു ,
്ടറഡാ. ്ടറജിാർജ്ജ്റ് അലക്റ്, അ്ടറസാ. ടപാഫസർ, ചരിത്രവിഭാഗു, ടസന്റ് ്ടറ്ാമസ്റ്
്ടറകാ്ടറളജി്റ് തൃശൂർ(സാമൂഹിക ോാസ്തജ്ഞൻ), ശീ. ്ടറപുചന്റ് ടക.(ടസ്പെഷരതട
്ഹസിടദാർ(എട.എ) ്ടറകാർ്്ടററഷൻ, തൃശൂർ(പുനരധിവാസ പവർ്ന വിദദൻ),
ശീ. പി. ടക. ്ടറഗാപാലൻ, റിർ. ടഡപ്ർി കളകർ, പാടെി്ടറയടെ്്റ് വീടെ്റ് , ്ടറ്ാനർെര. പി.
ഒ, തൃശൂർ (പുനരധിവാസ പവർ്ന വിദദൻ), ശീ. ടക. എ. ചന്ദ്രൻ, റിർ. ജിനറട
മാ്ടറനജിർ, KSCC, ടകാണിയാറ വീടെ്റ് , നനനു, വടൂെര (സാ്ടറങ്കേ്ിക വിദദൻ), ശീമ്ി.
അമ്പിളി ോിവരാജിൻ പസിഡന്റ്, പുതൊടെ്റ് ഗാമപ്ായ്്റ്, ശീമ്ി. ഫി്ടറലാമിന
ഫ്രാൻസിസ്റ്, ടമമ്പർ, പുതൊടെ്റ് ഗാമപ്ായ്്റ്(ബാധിെട്ർ ഥലട് രണ്റ്
പ്ായ്്റ് പ്ിനിധികൾപപ) എനിവടര അുഗങ്ങളായുു നി്ടറയാഗിWിയി്ാണ്റ് .
വിദഗ്റ്ധ സമി്ിയുടടെ റി്ടറ്ാർർ്റ് സൂചന (6) പകാരു ലഭരതമായിയി്ാണ്റ് .
വിദദസമി്ി ടചയർ്ടറപപണിടന അസരതധ്യക്്യിട കമ്മിേറി അുഗങ്ങൾപപ 24/06/2019 11
AM ന്റ് ടസ്പെഷരതട ്ഹസിടദാർ(എട.എ), ്ടറകാർ്്ടററഷൻ, തൃശൂർ കാരരതാലയ്ിട
അവ്ടറലാകന ്ടറയാഗു ്ടറചരകയുണായി. 03/07/2019 ്ിയ്ി രാവിടല 11 മണിെ്റ്
വിദദസമി്ി അുഗങ്ങൾപപ പസ്ി പ്ടറദോു സനർോിെകയുു സമി്ിയുടടെ
ആവോരതപകാരു RBDCK ഉത്ടറദരതാഗഥർ ഥല്്റ് ഹാജിരായി സമി്ിയുടടെ
സുോയങ്ങൾപപെ്റ് മടപടെി നടാകയുണായി. സാധരതമായ എ ാ അലലൻടമെകളു
പരിഗണിW്ിന്ടറോഷമാണ്റ് അന്തിമ അലലൻടമന്റ് ്ീരമാനിWിയിട്കു രണ്റ്
ടലവട ്ടറംാസിികൾപപെ മ്ടറധരതയാണ്റ് നിർ്ിി ടറയിടടവ ്ടറമട്ാലടമന്ിനാട
െ്ിന്റ് പരിമി്ികളടണകു ്ടറമട്ാല നിർമ്മാണ്ിന്ടറോഷു വീറകളി്ടറലെു
അവ്ടറോഷിെന ഭൂമിയി്ടറലെു ഗ്ാഗ് സൗകരരത്ിനായി സർവീസ്റ് ്ടററാഡകൾപപ
ഉതണാാടമന്റ് RBDCK അധിക്ർ സമി്ിടയ അറിയിെകയുമുണായി.
പുതൊടെ്റ് ടറയിടടവ ്ടറ്റഷൻ ടലവട ്ടറംാസിങ്ങിനു ട്ടെട്ാറവ്റ്
‘ചങ്ങല ടഗയ്റ്േറ്റ്റ്’ ടലവട ്ടറംാസിങ്ങിനു മ്ടറധരതയാണ്റ് നിർ്ിി ടറയിടടവ ്ടറമട്ാലു
നിർമ്മിെന്ിനാട െരടഗയ്റ്റകളിിു അനഭവട്റന ഗ്ാഗ്െരെിനു
അനബ് മലിനീകരണ പ്രങ്ങൾപപെു പരിഹാരമാാടമന്റ് വിദദസമി്ി
വിലയിര്ിയിയി്ാണ്റ് .
പുതൊടെ്റ് ടറയിടടവ ്ടറമട്ാലു നിർമ്മാണ്ിനായി ഏറടേററെന ഭൂമിെ്റ്
15 ഭൂവുടെമകൾപപ ഉതടണകു െ്ിട ഒര വരത്ിയുടടെ വീടെ്റ് , ടമഴുാ്ിരി വരതവസായ
യണിേറ്റ് എനിവ നിട്റടമകു കഷിൊയുി ജില്ടറസചന സൗകരരതങ്ങൾപപ ,
ജില്ടറസ്രാ്സ്സുകൾപപ എനിവ നിട്റനതമൂലു മിെ ാറുബങ്ങൾപപെു ഭൂമിയിട
നികി ആദായു നിട്റടമകു വിദദസമി്ി വിലയിര്ി . വീടെ്റ് നിട്റന
വരത്ിെ്റ് പുനരധിവാസ്ിന്റ് പ്ടറ്രതക പരിഗണന നട്ടറകണതു ്ടറമട്ാല
നിർമ്മാണ്ിന്ടറോഷു
ബാധി്രായ
വരത്ികളടടെ വീറകളി്ടറലെു
ഥലങ്ങളി്ടറലെു
സഗമമായ
ഗ്ാഗ്സൗകരരതു
ഉതടണന്റ്
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ഉതറപ്പുവര്ടറ്ണതമാടണകു വിദദസമി്ി ചണിൊർി. ്ടറമടപറഞവ പരിഗണിW്റ്
പുതൊടെ്റ് ടറയിടടവ ്ടറമട്ാലു നിർമ്മിെന്ിനായി ഭൂമി ഏറടേററ്ാട
സാമൂഹരതപ്രതായാ്ു ഏറേറവുു ാറവായിരിെു എന്റ് വിദദസമി്ി ശപാർോ
ടചയ്യുക.
്ടറമട സാഹചരരത്ിട തൃശൂർ ജിി യിട മുാനപുരു ്ാകെ്റ് , ട്ാറവ്റ്
വി്ടറ ജി്റ് സർടവ നു. 351, 537, 539, 540, 541, 542 എനിവയിട ഉതൾപപട്ർ 83.90 ആർസ്റ്
ഭൂമി പുതൊടെ്റ് ടറയിടടവ ്ടറമട്ാലു നിർമ്മാണവുമായി ബ്ട്ർ്റ് ഏറടേററെന്ിന്റ്
RFCTLARR Act 2013 വാ്്റ് 8 ടല 1, 2 ഉതപവാപ്പുകൾപപ പകാരു അുഗീകാരു നലി
െ്ിനാട ഉത്രവാാക.
ഈ ഉത്രവിടന പകർ്്റ് , വാ്്റ് 8 ടല 3-ാാു ഉതപവാപ്പു പകാരു
ബ്ട്ർ ഥലങ്ങളിട പസിസട്റതന്ിനു ചർു 17 ടല ഉതപചർു 2 പകാരു
ബാധിെട്ർ പ്ടറദോ്്റ് പചാര്ിിി ഒര മലയാള ദിനപത്ര്ിട
പസിസീകരിെന്ിനു
തടെർനടെപടെികൾപപ
സീീകരിെന്ിനമായി
ടസ്പെഷരതട
്ഹസിടദാർ എട.എ ജിനറട തൃശൂരിടന  ചമ്ലട്റതക.
ഒ്്റ്
DISTRICT COLLECTOR
സീീകർ്ാവ്റ്
1. ടസ്പെഷരതട ്ഹസിടദാർ എട.എ ജിനറട, തൃശൂർ
2. മാ്ടറനജിിങ്ങ്റ് ഡയറകർ, RBDCK Ltd, ടകാWി
3. െ 5 ്ടറ്റാെ്റ് ഫയട
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