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തീയതയതി:01/07/2019
മലപ്പുറം ജയതിാ കലക്ടറുടട ടടടയതി്മം
(ഹ ജർ :-ജ ഫർ മ ലയതിക്.ഐ.എ.എസ്)
*************************************************
വയതിഷയം:- ഭൂമയതി ഏറട്റെട - മലപ്പുറം ജയതിാ - തയതിരൂർ - ടട ന്ന യതി ത ലൂക്കു തയതിരു വ യ - തവനൂർ വയതിലാ്ലകു ഭ രതതപ്പുപു കുടകകെ
ട ലം,അനുബന്ധലറ ഡ്
യതിർ്മാ ണം-സ മൂഹ്യ പത്യ യാ ത ടഠ ം
പൂർത്തയതിയ െയതിയതയതിടന്റെ അടയതിാ ത്തയതിട ഭൂമയതി ഏറട്റൂക്ന്നതയതിനുെ
അനുമതയതി ടകയതി ടക ണ് സമുചയതിത സർെ ർ ഉത്തരതവ് പുറടപറവയതിൂക്ു.
സൂച :-

1)ജയതി.ഒ (ആർ.ടയതി) ം.2271/15/RD തീയതയതി: 30/04/2015
2)29/06/2016 തീയതയതിയയതിടല ജയതി.ഒ(ടയതി)376/2016 /ആർ.ഡയതി
ഉത്തരതവ്
3)12/04/2019 തീയതയതിയയതിടല വയതിദഗ സമയതിതയതി റയതിലപ ർട്ട്

മർ സർെ ർ

**********************

മലപ്പുറം ജയതിാ തയതിരൂർ, ടട ന്ന യതി ത ലൂക്കു തയതിരു വ യ, തവനൂർ വയതിലാ്ലകു
ഭ രതതപ്പുപു്
കുടകകെ തയതിരു വ യ
തവനൂർ
ട ലത്തയതിടന്റെകം
അനുബന്ധലറ ഡയതിടന്റെകം യതിർ്മാ ണത്തയതിനുലവണയതി ഭൂമയതി ഏറട്റൂക്ന്നതയതി ് ലറ ഡ്സ് &
ബ്രയതിഡ്ജസ് ഡവലപ്ടമന്റെ് ലക ർപലറഷഷ ലയതിമയതി്ഡ് ഡയറക്ടറർ അർഥ
സമർപയതിച്ചതയതിടന്റെ അടയതിാ ത്തയതിട
ഭൂമയതി
ഏറട്റെലയതിട
്യ യമ യ
ഷ്ടടരതയതിഹ രതത്തയതിനും പു രതിയതിവ സത്തയതിനും പു :ാ ട ത്തയതിനുമുെ അവക ത്ത
യതിയമം 2013 (RFCT LARR Act-2013)അദ്ധ്യ യം 2 എ പക രതമുെ സ മൂഹ്യ പത്യ യാ ത
ടഠ ം ടസന്റെർ ലഫ ർ മ ല ടജന്റെ് ഡവലപ്ടമന്റെ് ,തതെ ട് ,തയതിരുവ ന്തപുരതം -695
023 മുലഖേ ടഠ ം ടത്തയതി സമർപയതിച്ച റയതിലപ ർട്ട് ടയതി ആക്ടറയതിടല 7ാ ം വകപ് പക രതം
വയതിദഗ സമയതിതയതി വയതിലയയതിരുത്തയതി
6ാ ം ഉടവകപ് അനുത്ത സയതിൂക്ം വയതിിം
പസയതിദ്ധീകരതയതിച്ചയതിട്ടുെത ണ്. 200 ആർ വടരതകെ ഭൂമയതി ഏറട്റെട ടടടയതികിൽയതിട
സമുചയതിത
സർെ ർ
ആയയതി
ജയതിാ
കലക്ടറടറ ടരത മർത്തം
(2)പക രതം
ചുമതലടപറത്തയതിയയതിട്ടുണ്.
ഭൂമയതി ഏറട്റൂക്ന്നതയതിനുെ യതിർല്ത്തേശങ്ങം സ മൂഹയതിക പത്യ യാ ത ടഠ റയതിലപ ർട്ടും
വയതിദഗ സമയതിതയതികടട വയതിലയയതിരുത്തട റയതിലപ ർട്ടും 2013 ടല RFCT LARR ആക്ടറ് 8ാ ം
വകപ്
പക രതം
വയതിത്തദമ യയതി
ടരതയതിലത്ത ിയതിച്ചതയതിട
യതിർ്യതിഷ്ട ടദ്ധതയതികടട
പതീക്ഷയതിെടപറന്ന ല ട്ടേു ടദ്ധതയതി
ടപയതില ൂക്ന്ന ു മൂലമുണ കന്ന സ മൂഹ്യ
ടചലവയതില െ ശങ്ങം,പതയതികൂല
സ മൂഹ്യ ആയാ തേടിൽെ ശങ്ങം
കൂറതല ടണന്ന്
ലബ ി്യമ യയതിരതയതിൂക്ു. യതിർ്യതിഷ്ട ടദ്ധതയതി പലദത്തത്തയതിടന്റെ വയതികസ ത്തയതിട ഏറടറ
സഹ യകമ വുകകം ഗത ഗതം സഗമമ ൂക്കകം, ടക ച്ചയതിൂക്ം ലക പയതിലെ ടയതിനുമയതിടയയതിട
ഗണ്യമ യ രതീതയതിയയതിട ദരതം കറകകകം എഷ.എച്ച് 17 ട വട്ടപ റ വിൽവയതിടല അടകട
സ ി്യതകു ലഘകരതയതിൂക്കകം, ചരതയതിത്ര പി ്യമുെ പലദത്തടത്ത സ ംസ്ക രതയതിക
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ടൂറയതിസം,തീർഥ ട ടൂറയതിസം എന്നയതിവയയതിട കതയതിിച്ച്ച ട്ടമുണ വുകകം, 65 വർഷത്തയതിലലടറ
ടപെമുെ യതിലവയതിടല ക്യതിപ്പുറം ട ലത്തയതിടല ഗത ഗതത്തയതിരതെ് ക രതണമുെ
ബലക്ഷയം തടകകകം തയതിരു വ യൂക്ം തവനൂരതയതിനുമയതിടയയതിട ടട  ുജ േശങ്ങടടകം
വയതിദ്യ ർഥയതികശങ്ങടടകം യ ത്ര ലകത്തം ദരതീകരതയതിൂക്കകം,സർെ ർ ആഭയതിമുഖേ്യത്തയതിതെ
പത്തസ്തമ യ ക ർഷയതിക എചയതി ീയറയതിംഗ് ലക ലിൽജയതിലലൂക്െ ഗത ഗത സരകരത്യം
ടമച്ചടപറകകം, ചരതയതിത്രപസയതിദ്ധമ യ തയതിരു വ യ സർലവ്വ ദയ ലമിൽെ യയതി എാ
വർഷവും ത ടെ ലയതിക ട ലം യതിർ്മായതിൂക്ന്നതയതിനുെ ഭ രതയതിച്ച ടചലവ് പൂർണമ യയതി
ഇാ ത ൂക്കകം ടദ്ധതയതി സംബന്ധയതിച്ച പ ലയ ഗയതിക ബദട
യതിർല്ത്തേു
ഇാ ത്തതയതി തം 2013 ടല RFCT LARR ആക്ടറ് പക രതം 0.6785 ടഹക്ടറർ ഭൂമയതി
ഏറട്റൂക്ന്നതയതിനുെ ടടടയതി  ുടരുന്നതയതി ് തീരുമ യതിച്ചയതിരതയതിൂക്ു.
ഈ സ ഹചരത്യത്തയതിട ഭൂമയതി ഏറട്റെലയതിട ്യ യമ യ ഷ്ടടരതയതിഹ രതത്തയതിനും
പു രതിയതിവ സത്തയതിനും പു :ാ ട ത്തയതിനുമുെ അവക ത്ത യതിയമം 2013 അനുസരതയതിിച്െ
 ുടർ ടടടയതികുെ് അനുവ ദം ടകയതി ഇതയതി ട ഉത്തരതവ കു.
ജയതിാ കിൽക്ടറർ
ടകർപ്
1)ഗവ.പയതിഷസയതിപട ടസ്ട്ടറയതി,റവ ്യൂ വകപ് (ആമുഖേ കത്ത് സഹയതിതം)
2)തയതിരൂർ എട.എ(ജ റട) ടസ്പെഷ്യട തഹസയതിടദ ർ
(2013 ടല
RFCT
LARR
ആക്ടറ്
അനുത്ത സയതിൂക്ന്ന വയതിിത്തയതിട
ടരതസ്യടപറത്തുന്നതയതിനുെ
ടടടയതികു സ്ീകരതയതിലെണത ണ്)
3)ജയതിാ ഇഷഫർമ ്യതിെ് ഓഫീസർ (സർെ ർ ടവെബ്് തസ്യതിട അലപ്ല ഡ്
ടചലയണത ണ്)
4)മ ല ജയതിംഗ് ഡയറക്ടറർ,ലറ ഡ്സ് & ബ്രയതിഡ്ജസ് ഡവലപ്ടമന്റെ് ലക ർപലറഷഷ
ലയതിമയതി്ഡ്,ട ല രതയതിവട്ടം,ടക ച്ചയതി
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