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കകൊല്ലം ജില്ലൊകളക്കട െടനടപടിക്രമം
(ഹൊജർ : ബി. അബ്ദുൾ െൊ罄ർ ഐ എ എ罄്)
വിഷയം : അഡിഷണൽ സലക്രമെട്- RFCTLARR ആക്റ്റ് , 2013 അഞ്ചൽ
ബബനടപൊ罄് 罄ൊമഹിക പ്രൊയൊ് നടപഠെം വിദഗ്്ധ 罄്രമി്ി ശനടപൊർശ
罄മുചി് ഗ്വമക്രമന് അന്ി്രമ ്തീ്രമൊെം ഉത്തവൊാക്് 罄ംബ്ിി്.
സൂചെ : 1. 罄ർക്കൊർ ഉത്തവ് (ആർ റി)1180/2018/നടപി ഡ ബ് ഡി -്തയ്ി
30/7/2018
2. 26/08/2019 ്തയ്ിയികല ഈ കൊതരൊലയ്ികല ലെ ് െമർ
െടനടപടിക്രമം.
3 റവെ് (ബി) വാടികന 29/06/2016 കല GO(P) NO 376/2016/RD GO(P) NO
377/2016 RD ഉത്തവുക്ദുൾ
4. െ കതള ഗ്罄റ് വിജൊനടപെം െമർ 2365,്തയ്ി 9/10/2019
5. എ罄് ഐ എ യണിറ് െമർ 2,ഐഡിയൽ കമ罄്ദുൾട്ടൻ罄ി 21/12/2019
്തയ്ിയിൽ 罄്രമർടിി റിെ ടൊർട്ട്.
6 വിദഗ്്ധ 罄്രമി്ിയകട 1/07/2020 കല റിടൊർട്ട്
7 ഈ കൊതരൊലയ്ികല 20/10/2020 കല ലെ ് െമർ െടനടപടിക്രമം
8 കസ്പെഷരൽ ്ഹ罄ിൽദൊർ എൽ എ െമർ 1 കന 16/12/2020 കല A31932/18 െമർ റിെ ടൊർട്ട്
എൽ എ ആർ ആർ ആക് 2013 (The Right to Fair Compensation and Transperancy
in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013) പകൊതം കകൊല്ലം
ജില്ലയിൽ പെലർ ്ൊലക്കിൽ അഞ്ചൽ ബബനടപൊ罄് െിർമ്മൊണ്ിെൊയി അഞ്ചൽ
വിെ ല്ലജിൽ െ ബൊക്ക് െമർ 34 റത罄ർെ വ്വേ െമർ 326/27, 326/29, 368/27, 368/28, 368/29,
390/21, 390/22, 394/27, 394/28, 394/29, 394/30, 394/32, 394/34, 394/35 കളിൽ ഉത്ദുൾകടട്ട
സലങ്ങളം ലടമുളകൽ വിെ ല്ലജിൽ െ ബൊക്ക് െമർ 29 ൽ റത 罄ർെ വ്വേ െമർ 359/24,
359/26, 359/28 ഉത്ദുൾകടട്ടുവീക സലമു്ദുൾകടകട ആകക 33.93 ആർ罄് വസ
ഏകറെക്കുക്ിെൊയി
സൂചെ
(1)
പകൊതം
ഭരണതണൊമ്രമ്ി
ലഭരണിി്ികന
അടിസൊെ്ിൽ െ ഫൊറം െമർ 2 ൽ എകിക്ട്ടതവ് എൻജിെിയർ അർതെ
െൽാകയം കചയിട്ടുിട്ൊണ്.
200 ആർ വകത ഭ്രമി ഏകറെെ ക്കു 罄ൊഹചതര്ിൽ അ്ൊ്് ജില്ലൊ കളക്കറ
罄മുചി്
罄ർക്കൊതൊയി
സൂചെ
(3)
പകൊതം
罄ർക്കൊർ
ഉത്തവ്
പഖരൊനടപിിിട്ടുിട്ിെൊൽ ഭ്രമി ഏകറെക്കുക്് 罄ംബ്ിി് ബൊധിക്കകടട്ട പെ ദശ്്
罄ൊമഹര പ്രൊയൊ് നടപഠെം െട്ി റിെ ടൊർട്ട് 罄്രമർടിക്കുക്ിെ് കഎഡിയൽ
കമ罄്ദുൾട്ടൻ罄ി െമർ 2 കെ െിയ്രമിക്കുകയം സൂചെ (5) പകൊതം നടപഠെ റിെ ടൊർട്ട്
罄്രമർടിക്കുകയം
കചെ.
സൂചെ
(3)
罄ർക്കൊർ
ഉത്തവികന
അടിസൊെ്ിൽ 罄ൊമഹര പ്രൊയൊ് നടപഠെ റിെ ടൊർട്ട് വിലയിീ്തുക്ിെൊയി
വിദഗ്്ധ ഗടികെ RFCTLARR ആക്റ്റ് , 2013 കല വാട്
7(1) പകൊതം
രൂനടപതകതിിിീന.വിദഗ്്ധ ഗട് 罄ൊമഹര പ്രൊയ നടപഠെ റിെ ടൊർട്ട് വിലയിീ്ി
സൂചെ (6) പകൊതം ശനടപൊർശ 罄്രമർടിിിട്ടുു് .
പസ് ശനടപൊർശയിൽ ഈ ബബനടപൊ罄് െിർമ്മൊണം പൂർർ്ികതിിൊൽ അഞ്ചൽ
നടപട്ടണ്ികല ഗ്്ൊഗ്് ാീക്ക് ഒഴിെൊക്കുക്ിെ് നടപതിഹൊത്രമൊപക്രമനം ,ഈ നടപദ്ി
കനടപൊതുജെ്ിെ് ഏകറവും ഉതനടപകൊതപദ്രമൊകണനം 33.93 ആർ ഭ്രമി പസ് നടപദ്ിക്ക്
ആവശര്രമൊയ ഏറവും ചീങിയ വിസതർണ്രമൊകണനം വിദഗ്്ധ 罄്രമി്ി ശനടപൊർശ
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കചെ.
പസ്
നടപദ്ിക്കൊയി
ഏകറവും
അമെ യൊജര്രമൊയ
സല്രമൊണ്
ഏകറെക്കുവൊൻെിർെ ദ്ദേശിിിട്ടുിടക്നം
ടി നടപദ്ിക്ക് അമെ യൊജര്രമൊയ ്രമറ
സലങളില്ല എനം 罄്രമി്ി ശനടപൊർശ കചയിട്ടുിട്ൊണ് . ടി നടപദ്ിക്ക് െിലവിളിട
െിയ്രമ്രമമ罄തിി് െഷനടപതിഹൊതം െൽകി ഭ്രമി ഏകറെക്കൊക്രമനം െ ്രമൽ നടപദ്ിയകട
ഗുണവശങ്ദുൾ നടപതിഗ്ണിക്കുെ മൊ്ദുൾ 罄ൊമഹരപ്രൊയൊ്ങ്ദുൾ ാറവൊയ്ിെൊൽ
പസ് ഭ്രമിെ യകറെക്കൽ നടപദ്ിെ യൊട് െ യൊജിക്കുക്ൊയിട്ടുിട വിദഗ്്ധ 罄്രമി്ി
ശനടപൊർശയകട അടിസൊെ്ിൽ സൂചെ 7 പകൊതം െ ്രമൽ 罄ർെ വ്വേെമീകളികല ഭ്രമി
ഏകറെക്കക്ിെ് 罄മുചി് 罄ർക്കൊർ അംഗ്തകൊതം െൽകിയിട്ടുിടതു്രമൊണ് .
എകൊൽ 罄ർക്കൊർ ഉത്തവിളം , അർതെയിളം , 4 (1) വിജൊനടപെ്ിളം ,റവെ്
(ബി) വാടികന ഉത്തവിളം
എല്ലൊം െ തഖകടെ്ിയിതിക്കുക്് അഞ്ചൽ
ബബനടപൊ罄ികന ഒകൊം യട്ട െിർമ്മൊണവു്രമൊയി ബ്കടട്ടുിട 罄ർെ വ്വേ െടനടപടിക്ങളകട
ഭരണൊഗ്്രമൊയി അഡതഷണൽ അക്ി罄ിഷെ് െ വുി െൽകിയ യഥൊർത 罄ർെ വ്വേ
െമീകളിൽകടട്ട സലം 罄ർെ വ്വേ െട്ി എൽ എ 罄ബ് ഡിവിഷൻ െൽകിയ
െമീകളൊകണനം ടി 罄ബ്ഡിവിഷമക്ദുൾക്ക് എൽ എ എൻ എി് കസ്പെഷരൽ
്ഹ罄ിൽദൊീം ജില്ലൊ 罄ർെ വ്വേ സൂപപം അംഗ്തകൊതം െൽാകയം കചയിീക്ൊയം
എകൊൽ ആദര യട്ട അക്ി罄ിഷെിൽ ടി 罄ർെ വ്വേ െമീക്ദുൾ ഉത്ദുൾകടട്ട് വകിട്ടില്ല
എനം ടി 罄ബ്ഡിവിഷൻ െമർ റദ്ദേ് കചയൊക്യൊണ് അഡതഷണൽ
അക്ി罄ിഷമെ വുി എൽ എ 罄ബ് ഡിവിഷൻ െ തഖകടെ്ി അർതെ
罄്രമർടിിിട്ടുളക്നം സൂചെ 8 പകൊതം കസ്പെഷരൽ ്ഹ罄ിൽദൊർ എൽ എ െമർ 1
റിെ ടൊർട്ട് കചയിട്ടുു് .
അഞ്ചൽ ബബനടപൊ罄് അഡതഷണൽ അക്ി罄ിഷമെ വുി ഏകറെെ ക്കു
ഭ്രമിയകട യഥൊർ്ത 罄ർെ വ്വേ െമീക്ദുൾ അഞ്ചൽ വിെ ല്ലജിൽ െ ബൊക്ക് െമർ 34 ൽ
326/12, 326/17, 368/10, 368/12, 368/15, 390/12, 390/14, 394/6, 394/11, 394/13, 394/14, 394/15,
394/16, 394/17, എകത 罄ർെ വ്വേ െമീക്ങളം ലടമുളകൽ വിെ ല്ലജികല െ ബൊക്ക് െമർ
29 ൽ 359/7, 359/8, 359/9 എകത 罄ർെ വ്വേ െമീക്ങള്രമൊകണനം . അഞ്ചൽ വിെ ല്ലജ്
െ ബൊക്ക് െമർ 34 ൽ 罄ർെ വ്വേ െമർ 326/1 കന ഫതൽഡിൽ ചില അനടപൊക്ക്ദുൾ
ഉതിട്ൊയം എൽ എ ഒ റിെ ടൊർട്ട് കചയിട്ടുിടതു്രമൊണ് .
െ ്രമൽ 罄ൊഹചതര്ിൽ അഞ്ചൽ ബബനടപൊ罄് അഡിഷണൽ അക്ക്ി罄ിഷൻ
െടനടപടിക്ദുൾ പൂർർ്തകതിക്കുക്ിെ് െ വുി അഞ്ചൽ വിെ ല്ലജിൽ LA 罄ർെ വ്വേ
罄ബ്ഡിവിഷൻ െമ്ക്ദുൾകക്കൊടം അഞ്ചൽ വിെ ല്ലജിൽ െ ബൊക്ക് െമർ 34 ൽ
罄ർെ വ്വേ െമർ 326/12, 326/17, 368/10, 368/12, 368/15, 390/12, 390/14, 394/6, 394/11,
394/13, 394/14, 394/15, 394/16, 394/17 എകത 罄ർെ വ്വേ െമീക്ങളം ലടമുളകൽ വിെ ല്ലജിൽ
LA 罄ർെ വ്വേ 罄ബ്ഡിവിഷൻ െമ്ക്ദുൾകക്കൊടം െ ബൊക്ക് െമർ 29 ൽ 359/7, 359/8,
359/9 എകത 罄ർെ വ്വേ െമീകളിളം കടി ഉത്ദുൾകടട്ടുവീക ആകക 33.93 ആർ罄് ഭ്രമി
RFCTLARR ആക്റ്റ് , 2013 കല വാപക്ദുൾക്കും ചട്ടങ്ദുൾക്കും വിെ ധയ്രമൊയി
ഏകറെക്കുക്ിെൊയി 罄മുചി് 罄ർക്കൊർ എക െിലയിൽ ചവുകട പകൊതം െിർെ ദ്ദേശം
െൽകികകൊപം സൂചെ 7 പകൊതമുിട 罄മുചി് 罄ർക്കൊതികന െടനടപടിക്രമം റദ്ദേ് കചെ
കകൊപം ല്ിെൊൽ ഉത്തവൊാന.
ഉത്തവ്
അഞ്ചൽ ബബനടപൊ罄് അഡതഷണൽ അക്ി罄ിഷമ്രമൊയി ബ്കടട്ട്
RFCTLARR ആക്റ്റ് , 2013 കല വകട് 11 ഉതനടപവാട് 1 പകൊതമുിട പൊഥ്രമിക
വിജൊനടപെ്ിളം, വാട് 19 പകൊതമുിട പഖരൊനടപെമു്ദുൾകടകടയിട എല്ലൊ
െടനടപടിക്രമങളിളം ഏകറെെ ക്കു യഥൊർത 罄ർെ വ്വേെമീക്ങളം അമബ്്രമൊയി
അർതെ പകൊതമുിട LA 罄ബ്ഡിവിഷൻ െമീം െ തഖടെ്ി െടനടപടി
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罄്തകതിെ ക്കുതും ,അർതെൊധികൊതി ബകവശക്കൊീകട യഥൊർത 罄ർെ വ്വേ െമർ
െ തഖകടെ്ിയ ഭരണതണൊമ്രമ്ിയം പ്ിയ അർതെയം 罄്രമർടിെ ക്കു്ൊണ് .
കടൊക് അഞ്ചൽ വിെ ല്ലജികല െ ബൊക്ക് െമർ 34 ൽ 326/1 罄ർെ വ്വേ ഫതൽഡികല
അനടപൊക് ജില്ലൊ 罄ർെ വ്വേ സൂപപം കസ്പെഷരൽ ്ഹ罄ിൽദൊീം 罄ംയു നടപതിെ ശൊധെ
െട്ി ശതിയൊയ 罄ർെ വ്വേ െമർ െിലെിർ്ിയം ക്റൊയ്് കറദ്ദേ് കചയ് അനടപൊക്
നടപതിഹതിെ ക്കുതു്രമൊണ്. കടൊക് ഭ്രമിെ യകറെക്കള്രമൊയി ബ്കടട്ട് യഥൊർത 罄ർെ വ്വേ
െമീക്ദുൾ െ തഖകടെ്ി RFCTLARR ആക്റ്റ് , 2013 കല ഉതനടപവാട് (1) വാട് (11)
പകൊതമുിട വിജൊനടപെം ലൊന് അക്ിഷൻ ഓഫത罄ർ ്യൊറൊക്കി യഥ്ൊവിധി
罄്രമർടിെ ക്കു്ൊണ്.

ജില്ലൊകളക്ർ
നടപകർട് :-

1)
2)
3)
4)

എകിക്ട്ടതവ് എഞ്ചിെതയർ, കനടപൊതു്രമതൊ്രമ്് െിത്് വിഭരണൊഗ്ം കകൊല്ലം
കസ്പെഷരൽ ്ഹ罄ിൽദൊർ ,എൽ എ, െമർ 1 罄ിവിൽ െ സ്റ്റേഷൻ.കകൊല്ലം
ജില്ലൊ 罄ർെ വ്വേ സൂപു്
ബ്കടട്ട വരുിക്ദുൾക്ക്

Signature Not Verified
Digitally signed by ABDUL
NASAR B
Date: 2021.01.12 18:00:56 IST
Reason: Approved

