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കകൊല്ലം ജില്ലൊ കളക്കറുട െറുടനറുടിക്ം
(ഹൊജർ: ബി അബ്െൊസർ ഐ എ എസ് )
വിഷയം : സ്ഥലക്ടുപ്പ്- RFCTLARR ആക്റ്റ് , 2013 - കവട്ടിയതതൊറുട് നൊലം െിർാൊംം
സൊമൂഹിക പതരതൊയൊത നഠെം വിദഗ്്ധസ്ിതി ശനൊർശ സമുചിത
്വൺക്ന്റ് അനി് തരു്ൊെം ഉത്വൊകുത് സംബധിച്് .
സൂുചെ : 1. GO (Rt) NO 1540/2018/PWD dtd 29/9/2018
2. GO (Rt) NO 282/2020 PWD dtd 6/3/2020
3. റവെ്യൂ (ബി) യകറുട 24/6/2016 കല GO(P)െമ്പർ 376/2016/RD,GO(P)
NO377/2016/RD ഉത്വുക്
4. 3/2/2020 കല LA3 130659/19 െമ്പർ െറുടനറുടിക്ം
5. 22/6/2020 കല 1521 െമ്പർ ്സറ് വിഞൊനെം
6. ഐഡിയൽ കൺസ്ട്ട്സിയകറുട 23/10/2020 കല ICK 18/2020 െമ്പർ
റിതപ്പൊർട്ട്
7. വിദഗ്്ധ സ്ിതിയകറുട 25/1/2021 കല റിതപ്പൊർട്ട്
എൽ എ ആർ ആർ ആക്-2013 (The Right to Fair Compensation and Tramperancy in
Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 )പകൊ്ം കകൊല്ലം ജില്ലയിൽ
കുത്തൂർ തൊ്കിൽർിൽ നറുടിഞൊകറ കല്ലറുട വിതല്ലജിൽ കവട്ടിയതതൊറുടിെ് ക്കകയയ
നൊലം പെനർെിർാിമുതിെ് നറുടിഞൊകറ കല്ലറുട വിതല്ലജിൽ റര സർതവ െമ്പർ 448/1 ,
448/2, 448/4, 456/2, 456/3, 456/6, 456/8, 456/9, 46/10, 456/17, 459/1 ൽകപ്പട്ട 23.32
ആർസ് സ്ഥലം ഏകറടുമുതിെൊയി സൂുചെ 1, പകൊ്ം ഭരണ്ംൊമ്തി ലഭരണിച്തികന്റ
അറുടിസ്ഥൊെതിൽ തഫൊറം െമ്പർ 2 ൽ എകിക്യൂട്ടരവ് എ്ജിെിയർ അർതെ
െൽകകയം കുചയിതയതൊം്
200 ആർ വക് ഭ്ി ഏകറടുതർു സൊഹുച്രതതിൽ അതൊത് ജില്ലൊ
കളകകറ സമുചിത സർർൊ്ൊയി സൂുചെ
3 പകൊ്ം സർർൊർ ഉത്വ്
പഖരതൊനിച്ിതയതിെൊൽ ഭ്ി ഏകറടുമുതികെ
സംബധിച്് ബൊധിർകപ്പട്ട
പതദഗശത് സൊമൂഹരത പതരതൊയൊത നഠെം െറുടതി റിതപ്പൊർട്ട് സ്ർപ്പിമുതിെ്
ഐഡിയൽ കൺസ്ട്ട്സി യംിറ് െമ്പർ 2 കെ െിയ്ിമകയം സൂുചെ 6 പകൊ്ം
നഠെ റിതപ്പൊർട്ട് സ്ർപ്പിമകയം കുചെ. സൂുചെ 3 കല സർർൊർ ഉത്വികന്റ
അറുടിസ്ഥൊെതിൽ സൊമൂഹരത പതരതൊയൊത റിതപ്പൊർട്ട് വിലയിു്തുുതിെൊയി വിദഗ്ധ
ഗ്രൂപ്പികെ RFCTLARR ആക്റ്റ് , 2013 വകപ്പ് 7(1) പകൊ്ം രൂപനരക്ിച്ിു് .വിദഗ്്ധ ഗ്രൂപ്പ്
സൊമൂഹരത പതരതൊയൊത നഠെ റിതപ്പൊർട്ട് വിലയിുതി സൂുചെ 7 പകൊ്ം ശനൊർശ
സ്ർപ്പിച്ിതു്.
പസ്തുത
ശനൊർശയിൽ
െരതൊയ്ൊയ
െട മാ ന്ിഹൊ്തിമം
പെനസ്ഥൊനെതിമമയ അവകൊശം െിലെിർതി RFCTLARR ആക്റ്റ് 2013 പകൊ്ം ഒരരു
കനൊതു ആവശരതം എു ്രതിയിൽ കവട്ടിയതതൊറുട് നൊലം െിർാൊംതിെ് നറുടിഞൊകറ
കല്ലറുട വിതല്ലജിൽ ഉ്കപ്പതവുു 23.32 ആർസ് ഭ്ി ഏകറടുർൊക്ു് സ്ിതി
ശനൊർശ കുചെ്. പസ്തുത നധതികതിർൊവശരത്ൊയ ഏറവും കറഞ വിസ്തരർംം
്ൊത്രത് ഏകറടുമവൊെൊയി െിർതദേശിർകപ്പട്ടിതയതുകകൊു്
വിദഗ്്ധ സ്ിതി
അതികെ ശനൊർശ കുചെ്. പസ്തുത നധതികതിർൊയി ഈദ് സ്ഥലക്ടുപ്പല്ലൊകത, ബദഗൽ
സ്ഥലക്ടുുപം നധതികതിയം പൊതയൊ്ിക്ല്ലൊതതൊകം്ം റുടി നധതികതിർൊയി ഏറവും
അമതയൊജരത്ൊയ സ്ഥല്ൊം് ഏകറടുമവൊ് െിർതദേശിച്ിതയകത്ം ആയത്
സ്ിതി ശനൊർശ കുചെ്.കവട്ടിയതതൊറുട് പതദഗശ്തും സ്രന പതദഗശ്തും സ്്വും
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െിർവിഗ്നവു്ൊയ ്തൊ്തവും അതി്കിൽകറുട റുടി പതദഗശദേശകറുട വികസെതിമം റുടി
നധതികതി വഴികയൊുമക്്ം സ്ിതി അഭരണിപൊയകപ്പടു്.െിലവികല അലലക്ന്റിൽ
െി്ം ്ൊറം വു്തുക അസൊധതികരത്ൊകം്ം ്റ് ്ൊർഗദേ് ന്ി്ംിമക എുത്
അഭരണികൊ്രത്കല്ല്ം ഭ്ി ഏകറടുമവൊ് െിർതദേശിച് നഠെ ഏജ്സിയകറുട െി്്െം
ശ്ിയൊകം്ം വിദഗ്്ധ സ്ിതി ശനൊർശ കുചെ്. ആകയൊൽ പസ്തുത ഭ്ി
ഏകറടുർൊക്് വിദഗ്്ധ സ്ിതി ഒരരറകർട്ടൊയി അഭരണിപൊയകപ്പടു്.
ത്ൽ സൊഹുച്രതതിൽ കവട്ടിയതതൊറുട് നൊലം െിർാൊംതിെ്
നറുടിഞൊകറ കല്ലറുട വിതല്ലജികല റര സർതവ െമ്പർ 448/1, 448/2, 448/4, 456/2, 456/3,
456/6, 456/8, 456/9, 456/10, 456/17, 459/1 ൽ കപ്പട്ട 23.32 ആർസ് ഭ്ി RFCTLARR ആക്റ്റ്
2013 കല വകുപക്മം ുചട്ടദേ്മം വിതധയ്ൊയി ഏകറടുമുതിെ് സമുചിത
സർർൊർ എു െിലയിൽ ഇതിെൊൽ ഉത്വൊക്
ഭ്ിതയകറടുർലു്ൊയി ബധകപ്പട്ട് RFCTLARR ആക്റ്റ് 2013 കല ഉനവകപ്പ് (1)
വകപ്പ് (11) പകൊ്മയ വിഞൊനെം ലൊന്റ് അകിിസിഷ് ഓഫീഫരസർ തയ്യൊറൊർി
യഥൊവിധി സ്ർപ്പിതർുതൊം് .
ജില്ലൊകളകർ
നകർപ്പ്ന 1.കസ്പെഷരതൽ തഹസിൽദഗൊർ
എൽ എ െമ്പർ 1
സിവിൽതസ്റ്റേഷ് കകൊല്ലം
2.എകിക്യൂട്ടരവ് എ്ജിെിയർ
കനൊതു്്ൊ്ത്
െി്ത് വിഭരണൊ്ം
കകൊല്ലം
3.ബധകപ്പട്ട വരത്ിക്ർ്
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