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തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കളക്ടറുടടെ നടെടിക്ടെിംില്ല
(സാനിദ്ധ്ല്ല : അനുടിക്ി.ടെി.വി., ഐ.എ.എസ്.)
വിഷയല്ലഃ-

RFCT LARR ACT 2013 - ഭൂിി ഏറട്റെട - ഗുരുവായൂർ ടെയയിടടവ മമിട്പാല
നിർമാണല്ല - സാമൂഹിക പത്ധ്ാഘാത ടിക്ഠന െയിമമ്പാർർ് - സമുചിത ഗവമടിന്
ടിക്രിമമശാധിച് ഉതരവാകു.

സൂചനഃ-

1.

03.11.2017 ടല RBDCK ിാമമനജില്ലഗ് ഡയെയക്ടറുടടെ LA/T 104/17/1523 നമ്പർ കത്

2.

25.11.2017 ടല ഈ കാര്ധ്ാലയതിടല ഇ 2 – 51186/2017 നമ്പർ നടെടിക്ടെിംില്ല

3.

07.08.2018 ടല ഈ കാര്ധ്ാലയതിടല ഇ 2 – 2410/18(2) നമ്പർ നടെടിക്ടെിംില്ല

4.

13.03.2019 ടല ഈ കാര്ധ്ാലയതിടല ഇ 2 – 2410/18(1) നമ്പർ നടെടിക്ടെിംില്ല

ഉതരവ് നല്ല. ഇ 2 – 2410/18, തീയതിഃ01/06/2019
തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിട ചാവൊടെ് താകെ്, തതൊടെ് വിമമല്ലജ് സർട്വെ 2,3,4 ഇരിങ്െയല്ല
വിമമല്ലജ് സർട്വെ 170,171,174 എനിവയിട ഉൾപപട്പർ 11.60 ആർ ഭൂിി ഗുരുവായൂർ ടെയയിടടവ മമിട്പാല
നിർമാണവിായി ബനട്പർ് സൂചന (1) പകാരല്ല അർതനഥല്ല, 15.12.2017 ടല ടടിക്ാുിരാിത് (ഡി)
വക്പിടന സ .ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 1869/2017/ടടിക്ാ.ി.വ. നമ്പർ ഉതരവ് പകാരല്ല പസത ഭൂിി
ഡയെയക്ട്/ടനമമഗാമമഷ്ധ്്ഡ് ടിക്ർമമചസ് മുമമഖന ഏറട്റടനതിന് ഭരണാനുിതി ലഭ്ധ്ിായി്ടുള്ളതുിാണ് .
സൂചന (2) പകാരല്ല ടസഷ്ധ്ട തൂഹസിടദാർ, എട. എ ജനെയട, തൃശ്ശൂരിടന ലാന് അകിിസിഷ{
ഓഫീസെയായി നിമമയാഗിച് ഉതരവായി്ടുളളളുിാണ് .
RFCT LARR ACT 2013 വക്പ് 4 പകാരല്ല, ഏറട്റടന ഭൂിിടയ സല്ലബനിച് സാമൂഹ്ധ്
പത്ധ്ാഘാത ടിക്ഠനല്ല നടെതനതിനായി, സാമൂഹ്ധ് പത്ധ്ാഘാത ടിക്ഠന യൂണി്ായ യൂത് മമസാഷ്ധ്ട
സർ്വെീസ് ഓർഗതനമമസഷ{ (YSSO), മമകാതില്ലഗലല്ല എനവടര സൂചന
(3) പകാരല്ല
നിമമയാഗിചി്ടുളളളുല്ല, പസത യൂണി്ിടന നിയിിുടകാ്ളള , RFCT LARR ചർല്ല 11(3) പകാരമുളള
വിജാടിക്നല്ല (Form (4)), 04.09.2018 തിയ്യതിയിടല 2474-ാാല്ല നമ്പെയായി അസാധാരണ ഗസ്ിട
പസിദട്പറതിയി്ടുളളളുിാണ് .
ടിക്ദതി പമമദശടത സല്ലബനിച അന്തിി ടിക്ഠന െയിമമ്പാർർ് , സാമൂഹ്ധ് പത്ധ്ാഘാത ടിക്ഠന
യൂണി്് സിർ്പിചി്ടുളളളുല്ല, പസത െയിമമ്പാർർ് വിലയിരുതനതിനായി സൂചന (4) പകാരല്ല, വിദഗ്ധ
സിിതി രടിക്ീകരിച് ഉതരവായി്ടുളളളുല്ല, മമഡാ. രി്ധ് . ആർ, (അസി. ടപാഫസർ, സാമ്പതിക ശാസ
വിഭാഗല്ല , ശ്രീ സി . അച്യുതമമിമമനാ{ ഗവ . മമകാമമളജ് , കർടനല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ( സാമൂഹിക ശാസജ{))
എനവടര ടെി സിിതിഥടടെ ടചയർമമടിക്േഴണാഥല്ല ,മമഡാ . ബിനു ടക . (സാമൂഹിക ശാസ വിഭാഗല്ല മമിധാവി
, ടസന് മമിരീസ് മമകാമമളജ് , തൃശൂർ( സാമൂഹിക ശാസജ{)), ശ്രീിതി. ടിക്ാർ്വെതി മമദവി. ഐ
(ടസഷ്ധ്ട ടഡ. കളക്ടർ, എട. എ, NH17, ടകാറങല്ലൂർ,(പുനരധിവാസ പവർതന വിദഗ്ധ)),ശ്രീ .
രാിചന{ ടിക്ി . സി ( െയിർ . ടഡടിക്്യൂർി കളക്ടർ , മമതവത് വീടെ് , കിാരടനല്ലൂർ ടിക്ി . ഒ . ഓ്ടുളടിക്ാെയ , തൃശൂർ
(പുനരധിവാസ പവർതന വിദഗ്ധ{)),ശ്രീ .ടക . ടക . അബ്ദുളളടർി (െയിർ. സൂപണ്ടില്ലഗ് എഞ്ിനീയർ,
KPWD; തൃശ്ശൂർ (സാമമങ്കേതിക വിദഗ്ധ{)),ശ്രീിതി. പിയ രാമമജന{, ((കൗമസിലർ ,വാർഡ് 23,
ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ)( നഗരസഭ പതിനിധി)),ശ്രീിതി. ശ്രീമമദവി ബാല{, ((കൗമസിലർ ,വാർഡ് 27,
ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ)( നഗരസഭ പതിനിധി)) എനിവടര അല്ലഗങളാഥല്ല നിമമയാഗിചി്ടുളളളതാണ് .
വിദഗ്ധ സിിതി ടചയർമമടിക്േഴടന അദ്ധ്ധതയിട , കമി്ി അല്ലഗങൾപപ 28.03.2019 ന്
രാവിടല 11 ിണിെ് ടഡടിക്്യൂർി കളക്ടർ(എട.എ) ഥടടെ മമചല്ലബെയിട വിദഗ്ധ സിിതി അവമമലാകന
മമയാഗല്ല കറകഥല്ല ുടെർന് 11.04.2019 ന് രാവിടല 9 ിണിെ് ഗുരുവായൂർ മമിട്പാലല്ല
നിർമിടവാനുമമദശിടന സലവല്ല ടിക്ഠന െയിമമ്പാർ്ടുളല്ല വിശദിായി വിലയിരുതിയി്ടുളളളുിാണ് .
RBDCK
തയ്യാെയാെിയ
രടിക്മമരഖയനുസരിു
11.60Are
ഭൂിി
ിാ്ിാണ്
ഏറട്റമമെണ്ടതാഥളളത് .
നിലവില്ളത
PWD
Road
മുഴുവനാഥല്ല
ഈ
ആവശ്ധ്തിന്
ഉടിക്മമയാഗിടനുടകാണ്ടാണ് ഏറട്റമമെണ്ട സലതിടന വിസീർീല്ല കെയറി്ടുളളളടതുല്ല , പുതിയ
allignment തയ്യാെയാടനടിക്ധല്ല 100 Are ഭൂിി ഈ ആവശ്ധ്തിനായി മമവണ്ടി വരുടിുല്ല ഇു
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സർൊരിന് അധികബാധ്ധ്തെിടെയാടടിനതിനാട മമിട്പാലതിടന നിർമാണതിനു്ളത
നിലവിടല നടെടിക്ടെികളുിായി
മുമമനാ്ടുള മമടിക്ാകാവനതാടണുല്ല
വിദഗ്ധ
സിിതി
വിലയിരുതിയി്ടുളളളതാണ് .
ഭൂിി ഏറട്റെട ബാധിടന 26 മമടിക്രിട ഉടിക്ജീവന ിാർഗല്ല നഷ്ട്പറനതായി ആരുല്ല
തടന ഇല്ലാടയുല്ല ിതിയായ നഷ്ടിക്രിൂഹാരല്ല ലഭ്ധ്ിാെണടിനതാണ് എല്ലാവരുടടെഥല്ല
ആവശ്ധ്ടിുല്ല മമയാഗല്ല വിലയിരുതിയി്ടുളളളതാണ് . നിർമാണമമതാടെനുബനിു ര്ഭാഗതല്ല നാല
ിീ്ർ വീതിയിട സർവീസ് മമെയാഡ് നിർമിടനത് ടകാണ്ട് ഭൂിി നഷ്ട്പറനവർ ഈ സർവീസ് മമെയാഡ്
ഉടിക്മമയാഗമമയാഗ്ധ്ിാൊവനതാടണുല്ല, നിർമാണതിന് മമശഷല്ല ലഭ്ധ്ിാകന ടിക്ാലതിടന
താടഴെഥളള ഭാഗല്ല വാൂഹനങൾപപ ടിക്ാർെ് ടചെനതിന് ഉടിക്മമയാഗിൊവനതാടണുല്ല, മമിട്പാല
നിർമാണതിമമനാടടൊ്പല്ല നിർമിടന സർവീസ് മമെയാഡ് ടടിക്ാുജനങളുടടെ ഗതാഗതതിനായി
ുെയു ടകാറൊനുല്ല, ഇരുവശവല്ല ഉ്ളത സാടിക്നങൾപപടല്ല വീറകൾപപടല്ല ഉടിക്മമയാഗിൊവനതാടണുല്ല
മമയാഗല്ല വിലയിരുതി.
ടലവട മമംാസിങിട കറങി നഷ്ട്പറന ജീവിതങളുടടെഥല്ല ടടിക്ാുജന ബദിമു്ടുളകളുല്ല
ഇനന നഷ്വല്ല ചർചാ വിഷയിാകകഥല്ല പശസിായ ഗുരുവായൂർ മമധ്തിമമലട്ളത പധാന
വഴെിയിട തടന ഉ്ളത ഈ ടലവട മമംാസ് ിാ്ി ടിക്കരല്ല ടെയയിടമമവ മമിട്പാലല്ല നിർമിമമെണ്ടത്
അത്ധ്ാവശ്ധ്ിാടണു മമയാഗല്ല ഏറകകണിായി വിലയിരുതി.
വിശദിായ ടിക്ഠനതിന് മമശഷല്ല തയ്യാെയാെിയ ഈ രടിക്മമരഖ സാമമങ്കേതികിാഥല്ല
സാമ്പതികിാഥല്ല
മമിേന് പുലർതനതാടണു കമി്ിയിടല സാമമങ്കേതിക
വിദഗർ
അഭിപായട്പർി്ടുളളളതാണ് . കടൊടത സാമൂഹ്ധ് പത്ധ്ാഘാത ടിക്ഠന യൂണി്് സിർ്പിച അന്തിി െയിമമ്പാർർ്
മമയാഗതിട ടിക്ടങ്കേറത എല്ലാ വിദഗ്ധ സിിതി അല്ലഗങളുല്ല അല്ലഗീകരിടകഥല്ല ുടെർന് ഈ
െയിമമ്പാർർിടന അടെിസാനതിട അകിിസിഷ{ നടെടിക്ടെികൾപപെ്  ടിക്ാർശ ടചെി്ടുളളളതാണ് .
മമിട സാൂഹചര്ധ്തിട തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിട ചാവൊടെ് താകെ് , തതൊടെ് വിമമല്ലജ് സർട്വെ
2,3,4 ഇരിങ്െയല്ല വിമമല്ലജ് സർട്വെ 170,171,174 എനിവയിട ഉൾപപട്പർ 11.60 ആർ ഭൂിി ഗുരുവായൂർ
ടെയയിടടവ മമിട്പാല നിർമാണവിായി ബനട്പർ് ഏറട്റടനതിന് RFCT LARR ACT 2013, വക്പ് 8
ടല 1,2 ഉടിക്വക്കൾപപ പകാരല്ല അല്ലഗീകാരല്ല നലി ഇതിനാട ഉതരവാകു.
ഈ ഉതരവിടന ടിക്കർ്പ് , വക്പ് 8 ടല 3-ാാല്ല ഉടിക്വക് പകാരല്ല ബനട്പർ
സലങളിട പസിദട്പറതനതിനുല്ല, ചർല്ല 17 ടല ഉടിക്ചർല്ല 2 പകാരല്ല, ബാധിയട്പർ പമമദശത്
പചാരതിലളള ഒരു ിലയാള ദിനടിക്്തിട പസിദീകരി്നതിനുല്ല , ുടെർനടെടിക്ടെികൾപപ
സിീകരി്നതിനുിായി ടസഷ്ധ്ട തൂഹസിടദാർ, എട. എ ജനെയട, തൃശ്ശൂരിടന ചുിതലട്പറതു.
ജില്ലാ കളക്ടർ

സിീകർതാവ് :
1) ടസഷട തൂഹസിടദാർ (എട എ) ജനെയട, തൃശ്ശൂർ (ുടെർനടെടിക്ടെികൾപപ സിീകരി്നതിനായി )
2) ിാമമനജില്ലഗ് ഡയെയക്ടർ, RBDCK Ltd, ടകാചി
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