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റഫ് നമ് : DCKNR/12929/2019-C8
കണ്ണൂ് ജില്ലാ കളക്ടറുടട 05/03/2021 തീയ്യതിയിടലെ നടപടിക്രമം
(സാന്നിദ്ധ്യം- സുഭാഷ് ടി ിി ഐ 
സ്)
ിിഷയം:-

സൂചന:-

ൽ. . - കണ്ണൂ് ജില്ല - ടതക്കി ബസാ് ഫഫ് ഓി് നി്ാാണം RFCT LARR Act, 2013 - ഭൂമി ഏറട്റെന്നത് - സമുചിത സ്ക്കാ്
തീരുമാനം പുറടപ്പെറിിെന്നത് സംബന്ധിച്.
1)മാനനജിംഗ് ഡയറക്ടറ്, ആ്.ബി.ഡി.സി.ടക. യടട 10.12.2019
തീയതിയിടലെ അ്തനാപാം.
2)ടപാതുമരാമത്ത്(ഡി)ികുപ്പെിടന്റെ
27.09.2016
തീയതിയിടലെ
G.O.
(Rt)No.1324/2016/PWD നമ് ഉത്തരി് .
3)റിന്യൂ (ബി) ികുപ്പെിടന്റെ 04.01.2020 ടലെ G.O.(Rt)No.45/2020/RD നമ്
ഉത്തരി്.
4)റിന്യൂ (ബി) ികുപ്പെിടന്റെ 29.06.2016 ടലെ G.O.(Rt)No.376/2016/RD നമ്
ഉത്തരി്.
5)ടചയ്മാൻ സാൂഹ്യാാാത പഠനനൂണി്് ടകയ്നറാസ് , കണ്ണൂരിടന്റെ
27.01.2021 ടലെ അന്തിമ റിനപ്പൊ്ർട്്.
6)റിന്യൂ (ബി) ികുപ്പെിടന്റെ 13.11.2019 ടലെ G.O.(Rt)No.4713/2018/RD നമ്
ഉത്തരി്.
7) ടചയ്മാൻ, ിിദഗ്ദ്ധസമിതിയടട 25.02.2021 യിടലെ റിനപ്പൊ്ർട്്.
*********************

കണ്ണൂ് ജില്ലയിൽ കണ്ണൂ്-1, കണ്ണൂ്-2 ന്നീ ിിനല്ലജകളിലൊയി ടതക്കി ബസാ് ഫഫ്
ഓി് നി്ാിെന്നതുമായി ബന്ധടപ്പെർട്് 82.79 ആ് ഭൂമി ഏറട്റെ നൽകുന്നതിനായി
സൂചന(1) പ്രകാരം മാനനജിംഗ് ഡയറക്ടറ്, ആ്.ബി.ഡി.സി.ടക. അ്തന
സമ്പ്പെിചിരുന്നതും, പ്രസ്തുത പദ്ധതിെനി്ി സൂചന(2),(3) പ്രകാരം സ്ക്കാരിൽ നിനം
ഉത്തരിായതുമാണ്.
200 ആ് ിടര ഭൂമി ഏറട്റനക്ക് സാഹചര്യത്തിൽ അതാത് ജില്ലാ
കലെക്ടറടറ സമുചിത സ്ക്കാരായി സൂചന (4) സ്ക്കാ് ഉത്തരി് പ്രകാരം
പ്രഖ്യാപിചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഭൂമി ഏറട്റെന്നത് സംബന്ധിച് ബാക്ിക്കടപ്പെർട് പ്രനദശത്ത്
സാൂഹ്യ പ്രത്യാാാത പഠനനം നടത്തി റിനപ്പൊ്ർട്് സമ്പ്പെിെന്നതിനായി 2013 ടലെ RFCT
LARR ആക്ടറിടലെ ികുപ്പെ് 4(1) പ്രകാരം ടകയ്നറാസ്, കണ്ണൂ്
ന്ന ഏറജൻസിടയ
നിയമിെകയം ഏറജൻസി സൂചന(5) പ്രകാരം റിനപ്പൊ്ർട്് സമ്പ്പെിെകയം ടച്ിരുന.
സൂചന(6) സ്ക്കാ് ഉത്തരിിടന്റെ അടിഥാനത്തിൽ സാൂഹ്യ പ്രത്യാാാത
പഠനന റിനപ്പൊ്ർട്് ിിലെയിരുെന്നതിനായി ിിദഗ്ദ്ധസമിതിടയ RFCT LARR Act, 2013 ടലെ
ികുപ്പെ് 7(1) പ്രകാരം രൂപീകരിചിരുന.
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ിിദഗ്ദ്ധസമിതി
സാൂഹ്യപ്രത്യാാാത
പഠനന
റിനപ്പൊ്ർട്്
ിിലെയിരുത്തി സൂചന(7) പ്രകാരം സമ്പ്പെിച റിനപ്പൊ്ർട്് പ്രകാരം 250 ഓളം ഥാപനങ്ം
അത് മുഖാന്തിരം 1000 നത്താളം നപരുടട ടതാഴിലെിടന ബാക്ിെന്നതായം , കണ്ണൂ്
ജില്ലയിടലെ കാൾടടടട്് ജംഗ്ഷനിടലെ ഗതാഗതെരുക്ക് പരിഹരിെക
ന്ന
ലെക്ഷ്യനത്താടട ആരംഭിച പദ്ധതിയായതിനാൽ ആയത് പ്ണ്ണമായം ടപാതു
ആിശ്യത്തിനുനി്ിയാടണനം, പകരം ഭൂമി കട്നത്ത്തിടല്ലനം, ഏറ്വും കുറവു
അളിിലള്ള ഭൂമിയാണ്
ഏറട്റെന്നടതനം ,
നി്ദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിയിൽ
താമസഗൃഹമില്ലാത്തതിനാൽ ആടരയം കുടിടയാഴിപ്പെിക്കടപ്പെറന്നിടല്ലനം, പുനരക്ിിാസം
ആിശ്യമിടല്ലനം, ബാക്ിക്കടപ്പെറന്നി്ക്ക് നിയമാനുസരണമുള്ള ആനുുലെ്യങൾടട
ായം ടപടർട്ന്ന് അനുിദിെന്നതിനും, സാൂഹ്യ പ്രത്യാാാതവുമായി താരതമ്യം
ടചയ്യുനമാൾടട പദ്ധതി ടകാളള്ള നനർട്ം ിലതാടണനം, ടതക്കി ബസാ് ഫഫ് ഓി്
നി്ാാണം സമയ ബന്ധിതമായി പ്ത്തീകരിച് നാടിനു സമ്പ്പെിെന്നതിനും
ിിദഗ്ദ്ധസമിതി ശപാ്ശ ടച്ിട്ടു്്.
നമൽ സാഹചര്യത്തിൽ ടതക്കി ബസാ് ഫഫ് ഓി് നി്ാിെന്നതിനായി
കണ്ണൂ്
ജില്ലയിടലെ കണ്ണൂ്
താ്ക്കിടലെ കണ്ണൂ്
-1,
കണ്ണൂ്-2
ന്നീ
ിിനല്ലജകളിൽടപർട് 82.79 ആ് (0.8279 ടഹക്ടറ്) ഭൂമി RFCT LARR Act , 2013 ടലെ
ികുപ്പുകൾടടെം ചർട്ങൾടടെം ിിനക്യമായി ഏറട്റെന്നതിനായി സമുചിത സ്ക്കാ്
ന്ന നിലെയിൽ ഇതിനാൽ ഉത്തരിാെന.
DISTRICT COLLECTOR
കണ്ണൂ്
പക്പ്പെ്:
1. മാനനജിംഗ് ഡയറക്ടറ്, ആ്.ബി.ഡി.സി.ടക., പാലൊരിിർട്ം, ടകാചി.
2. സബ്കളക്ടറ്, തളിപ്പെറമ
3. ടസ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാ്( ൽ. ) കിഫ്ബി,കണ്ണൂ്
4. തഹസിൽദാ്, കണ്ണൂ്.
5. ടചയ്മാൻ, കയ്നറാസ്, ബ്ണ്ണനശ്ശേരി പി.ഒ., കണ്ണൂ്.
6. ടസക്രർട്റി, മുനിസിപ്പെൽ നകാ്പ്പെനറഷൻ, കണ്ണൂ്
7. ിിനല്ലജ് ഓഫീസ്, കണ്ണൂ് -1
8. ിിനല്ലജ് ഓഫീസ്, കണ്ണൂ് -2
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