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കകൊല്ലം ജില്ലൊകളക്കട െടനടപടിക്രമം
(ഹൊജർഃ ബി. അബ്ദുൾെൊസർ ഐ സ സസ്)
വിഷയം :
സൂുചെ : 1.
2.
3.
4.
5
6

സലക്രമെടുപ്- RFCT LARR ആക്റ്റ് , 2013 കൊട്ടിൽകടവ് നടപൊലം െിർമൊണം
സൊമൂഹിക പ്രതൊയൊ് നടപഠെം വിദഗ്്ധ സ്രമി്ി ശനടപൊർി സമുചി്
്വൺക്രമന്റ് അനി്രമ ്രു്രമൊെം ഉത്വൊുന്് സംബന്ിു്.
G.O(Rt) no.942/2017/PWD
റവെ്യൂ (ബി) യുകട 24/6/2016 കല GO(P) െമർ 376/2016/RD, GO(P) no
377/2016//RD ഉത്വുകൾ
ഈ കൊ്രതൊലയതികല 24/6/2020 കല ഇത് െമർ െടനടപടിക്രമം
7/7/2020 കല 1725 െമർ ്സറ്റ് വിജൊനടപെം
കസഡിയൽ കൺസൾട്ട്സിയുകട 20/10/2020 കല ICK/9/2020 െമർ
റിതുപൊർട്ട്
വിദഗ്ധ സ്രമി്ിയുകട 20/11/2020 കല റിതുപൊർട്ട്

സൽ സ ആർ ആർ ആക് -2013 (The Right to Fair Compensation and
Transperancy in Land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement Act 2013 ) പകൊ്ം
കകൊല്ലം ജില്ലയിൽ കുെൊ്ുപളി ്ൊൂക്കിൽ ടി സസ്് കെൊലിി ു്കക ആദഗിെൊട്
ആലുപൊട് വിതല്ല്ലേകകള ബന്ിുപിപകകൊച് നടപൊലം െിർമികന്ിെ് ആദഗിെൊട്
വിതല്ലജിൽ തബൊക്ക് െമർ 6 ൽ സർതവെമർ 405/3,405/4,405/5,405/7,405/8,
405/9,405/10,406/1,406/3,406/5,406/6, കളിലും ,ആലുപൊട് വിതല്ലജിൽ സർതവ െമർ
55/5, 55/6,58/1, 58/2,59/6,59/13,59/11,59/15 കളിലും ഉൾകുപ്വുന ആകക 28.33
ആർസ് വസ ഏകറ്റെടകന്ിെൊയി സൂുചെ (1) പകൊ്ം ഭരണ്ണൊി്രമ്ി ലഭരണിു്ികന്റ
അടിസൊെതിൽ തഫൊറം െമർ 2 ൽ അസിസകന്റ സകിക്യൂട്ടരവ് സ്ജിെിയർ
അർത്ഥെ െൽുകയും കുചയി്ള്ൊണ്
200 ആർ വക് ഭ്രമി ഏകറ്റെടതക്കച സൊഹുച്രതതിൽ അ്ൊ്് ജില്ലൊ കളകകറ
സമുചി്
സർക്കൊ്ൊയി
സൂുചെ
(2)
പകൊ്ം
സർക്കൊർ
ഉത്വ്
പഖരതൊനടപിുി്ള്ിെൊൽ ഭ്രമി ഏകറ്റെടക്കന്് സംബന്ിു് ബൊധിക്കകുപട്ട പതദഗിത്
സൊമൂഹരത പ്രതൊയ നടപഠെം െടതി റിതുപൊർട്ട് സ്രമർുപികന്ിെ് കസഡിയൽ
കൺസൾട്ട്സി യണിറ്റ് െമർ 2 കെ െിയ്രമികകയും സൂുചെ (6)പകൊ്ം നടപഠെ
റിതുപൊർട്ട് സ്രമർുപികകയും കുചെ.സൂുചെ 2 കല സർക്കൊർ ഉത്വികന്റ
അടിസൊെതിൽ സൊമൂഹരത പ്രതൊയ റിതുപൊർട്ട് വിലയിു്തുന്ിെൊയി വിദഗ്്ധ
ഗ്രൂുപികെ RFCT LARR ACT 2013 വുുപ് 7 (1) പകൊ്ം രൂപനടപരക്ിുിുു. വിദഗ്്ധ ഗ്രൂുപ്
സൊമൂഹരത പ്രതൊയ നടപഠെ റിതുപൊർട്ട് വിലയിുതി സൂുചെ (7) പകൊ്ം ശനടപൊർി
സ്രമർുപിുി്ച്
പസ് ശനടപൊർിയിൽ െരതൊയ്രമൊയ െട മാ നടപ്ിഹൊ്തിിം പെഃസൊനടപെതിിമള
അവകൊിം െിലെിർതി RFCT LARR ACT 2013 പകൊ്ം ഒരുു കനടപൊു ആവിരതം സന
്ര്ിയി കൊട്ടിൽ കടവ് നടപൊലം െിർമൊണതിെ് ആലുപൊട് ആദഗിെൊട് വിതല്ല്ലേകളിൽ
ഉൾകുപ്വുന 28.33 ആർസ് ഭ്രമി ഏകറ്റെടക്കൊക്രമന് സ്രമി്ി ശനടപൊർി കുചെു
പസ് നടപധതിക്ിക്ക് ആവിരത്രമരയ ഏറ്റവും ുററ വിസരർണം ്രമൊതത്രമ ഏകറ്റെടകവൊയി
െിർതദിിക്കകുപട്ടി്ളുകകൊച് വിദഗ്്ധ സ്രമി്ി അ്ികെ ശനടപൊർി കുചെു .
പസ് നടപധതിക്ിക്കൊയി ഈ സലക്രമെടുപല്ലൊക്, ബദഗൽ സലക്രമെടടം നടപധതിക്ിയും
പൊതയൊ്ിക്രമല്ലൊത്ൊകണും ടി നടപധതിക്ിക്കൊയി ഏകറ്റവും അിതയൊജരത്രമൊയ
സല്രമൊണ് ഏകറ്റെടക്കൊ് െിതദിിുി്ളക്ും ആയ്് സ്രമി്ി ശനടപൊർി കുചെു.
കൊട്ടിൽ കടവ് പതദഗി്തും സ്രമരനടപ പതദഗി്തും സ്്രമവും െിർവിനവു്രമൊയ ്്ൊൊ്്വും
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അ്ിൂകട ടി പതദഗിേശങകട വികസെതിിം ടി നടപധതിക്ി വഴികയൊുകക്രമും സ്രമി്ി
അഭരണിപൊയകുപെടു.
വരതൊനടപൊ് സൊനടപെവും ക്ൊഴിലും സലവും ്രമറ്ം െട മാകുപെടനവർക്ക് 2013 കല RFCT
LARR ACT പകൊ്മള പെ്ധിവൊസ നടപൊതക്ക്ലേകശങം അർഹികന െട മാനടപ്ിഹൊ്വും
െൽകി തവണം ഭ്രമിതയകറ്റെടക്കൽ െടനടപടി പർതിയൊതക്കച്് സന് സ്രമ്ി ശനടപൊർി
കുചെു. െിലവികല അലലക്രമന്റിൽ െിും ്രമൊറ്റം വു്തുക അസൊധതികരത്രമൊകണും
്രമറ്റ് ്രമൊർഗേൾ നടപ്ി്ണികക സന്് അഭരണികൊ്രമരത്രമകല്ലും ഭ്രമി ഏകറ്റെടകവൊ്
െിർതദിിു നടപഠെ ഏജ്സിയുകട െി്്രമെം ി്ിയൊകണും നടപധതിക്ി പതദഗികത
സ്രമഗ വികസെതിെ് വഴികയൊുകന്ൊണ് ഈ നടപധതിക്ികയും ആകയൊൽ
പസ് ഭ്രമി ഏകറ്റെടക്കൊക്രമന് വിദഗ്്ധ സ്രമി്ി ഒരുകറ്റകക്കട്ടൊയി അഭരണിപൊയകുപെടു.
ത്രമൽ സൊഹുച്രതതൽ കൊട്ടിൽ കടവ് നടപൊലം െിമൊണതിെ് ആദഗിെൊട് വിതല്ലജികല
സർതവ െമർ 405/3, 405/4, 405/5, 405/7, 405/8, 405/9, 405/10, 406/1, 406/3, 406/5,
406/6, കളിലും ആലുപൊട് വിതല്ലജികല സർതവ െമർ 55/5, 55/6, , 58/1, 58/2, 59/6,
59/11, 59/13, 59/15, കളിലും ഉൾകുപട്ട ആകക 28.33 ആർസ് ഭ്രമി RFCT LARR ACT 2013
കല വുടകൾകം ുചട്ടേൾകം വിതധയ്രമൊയി ഏകറ്റെടകന്ിെ് സമുചി് സർക്കൊർ
സന െിലയിൽ ഇ്ിെൊൽ ഉത്വൊുു.
ഭ്രമിതയകറ്റെടക്കലു്രമൊയി ബന്കുപട്ട് RFCT LARR ACT 2013 കല ഉനടപവുുപ് (1) വുുപ്(11)
പകൊ്മള വിജൊനടപെം ലൊന്റ് അകിഷ് ഓഫരസർ ്യൊറൊക്കി യഥൊവിധി
സ്രമർുപിതക്കച്ൊണ്.

ജില്ലൊകളകർ
നടപകർുപ് :-

1) അസിസ്റ്സകിക്യൂട്ടരവ് സഞിെരയർ, കനടപൊു്രമ്ൊ്രമത് ബിഡ്ജസ്
കുെൊ്ുപളി
2) കസ്പെഷരതൽ ്ഹസിൽദഗൊർ ,സൽ സ െമർ 1 സിവിൽ തസഷ് കകൊല്ലം
(
3) ബന്കുപട്ട വരതക്തികൾക്ക്

Signature Not Verified
Digitally signed by ABDUL
NASAR B
Date: 2020.12.28 17:46:33 IST
Reason: Approved

