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ഭരണഭാഷ – മലയാളം
കകാല്ലം ജില്ലാ കളക്കറുട െറുടനറുടികമം
(ഹാജർ : ബി. അബ്ദുൾ ൊഐർ ".എ.എഐ്.)
തീയതി :18/02/2021
വിഷയം :

സലകമെടുപ് - RFCTLARR ആക്റ്റ് 2013 - കണ്ണെല്ലൂർ ഇലടി്ക കഐ്ഷൻിക
ഓഫീഐ് കകെിറുട െിർമാണം - ഐാമൂഹ്യ പത്യായാാത നഠെം , വിദഗ
ഐമിതി ശനാർശ എനിവയികമമക ഐമുിത ഐർ്ാർ അനിമ
ഉത്തരവാകുനത് ഐംബധിന്ന്.

സൂുെ:

1. കക.എഐ്.ഇ.ബി. മകാർനമറേ് ഓഫീഐ് കമെി കഐകെറിട്കറുട
22/11/2018 തീയതിയികല
BO(FTD)No.1940/2018(D(D&IT)/D/AEC/Land/5350/2018 െമർ ഉത്തരവ്.
2. ുാത്തന്നൂർ ഇലടി്ക കഐ്ഷൻിക എകിക്യൂടെീവ് എഷൻികജിെീയ്കറുട
15/12/2018 തീയതിയികല ജി .ബി/ഇ.ഡി.- ുാത്തന്നൂർ/2018-19/208 െമർ
കത്ത്.
3. റവെ്യൂട (ബി) ട്കറുട 24/06/2016 തീയതിയികല GO(P) No. 376/2016/RD, GO(P)
No.377/2016/RD െമർ ഉത്തരവക്ദുൾ.
4. 19/10/2020 തീയതിയികല ഇമത െമർ െറുടനറുടികമം.
5. 28/10/2020 തീയതിയികല 2551 െമർ ഗസ്സേ് വിഞാനെം.
6. കഐന്റർ മഫാർ ലാഷൻികഡ് ആന്റ് മഐാഷ്യക സഡീഐികന്റ 11/01/2021
തീയതിയികല ഐാമൂഹ്യ പത്യായാാത നഠെ റിമുപാർെ്.
7. വിദഗ ഐമിതിട്കറുട 16/02/2021 തീയതിയികല റിമുപാർെ്.
******************

ഭൂമി ഏറകേെട്ലിക െ്യായമായ െ്നരിഹാരത്തി€ം സുതാര്യതതയ്കം
പുെരധിവാഐത്തി€ം പുെസാനെത്തി€മനു അവകാശ ആക്റ്റ് 2013 പകാരം
കണ്ണെല്ലൂർ ഇലടി്ക കഐ്ഷൻിക ഓഫീഐ് കകെിറുട െിർമാണത്തിെ് കകാല്ലം ജില്ലയിക
കകാല്ലം താല്ിക തക്ാവികവെം വിമല്ലജിക മബാ്് െമർ 22 ക റീഐർമവ െമർ
624/7, 624/8, 624/9 െമരുകളികകുപെ 05.26 ആർ ഭൂമി ഏറകേെടെനതിൊയി സൂുെ (1)
പകാരം ഭരണാ€മതി ലഭിന്നതം റുടി ഭൂമി ഏറകേെടെനതിെ് മകരള മസേ് ഇലടിഐിേി
മബാർഡികന്റ ുാത്തന്നൂർ ഇലടി്ക വിഭാഗം എകിക്യൂടെീവ് എഷൻികജിെീയർ സൂുെ (2)
പകാരം മഫാറം െമർ 2 ക അർതെ ഐമർുപിന്നിരുനതമാണ് .
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200 ആർ വകര ഭൂമി ഏറകേെടമ്ു ഐാഹുര്യത്തിക അതാത് ജില്ലാ കളകകറ
ഐമുിത ഐർ്ാരായി സൂുെ (3) ഐർ്ാർ ഉത്തരവ് പകാരം പ്്യാനിന്നിിനുതിൊക
ഭൂമി ഏറകേെടെനത് ഐംബധിന്ന് ബാധി്കുപെ പമദശത്ത് ഐാമൂഹ്യ പത്യായാാത
നഠെം െറുടത്തി റിമുപാർെ് ഐമർുപിെനതിെ് കഐന്റർ മഫാർ ലാഷൻികഡ് ആന്റ് മഐാഷ്യക
സഡീഐികെ െിയമിെകട്ം റുടി ഏറജഷൻികഐി സൂുെ (6) പകാരം നഠെ റിമുപാർെ്
ഐമർുപിെകട്ം കുെ. സൂുെ (3) കല ഐർ്ാർ ഉത്തരവികന്റ അറുടിസാെത്തിക
ഐാമൂഹ്യ പത്യായാാത നഠെ റിമുപാർെ് വിലയിരു്തുനതിൊയി വിദഗ ഐമിതികയ
RFCTLARR ആക്റ്റ് 2013 വകുുപ് 7(1) പകാരം രൂപനീകരിന്നിരുു. വിദഗ ഐമിതി ഐാമൂഹ്യ
പത്യായാാത നഠെ റിമുപാർെ് വിലയിരുത്തി സൂുെ (7) പകാരം ശനാർശ
ഐമർുപിന്നിിു്.
കണ്ണെല്ലൂർ
ഇലടി്ക
കഐ്ഷൻിക
ഓഫീഐികന്റ സുഗമമായ
പവർത്തെത്തി€ ആവശ്യമായ സലഐൗകരകര്യമനു കകെിറുടം െിർമിെകകയന
കനാതആവശ്യം െിറമവേനതിമല്ായി ഏറേവം അ€മയാജ്യവം ഏറേവം കുററ
വിസ്തീർണ്ണത്തിലുനു ഭൂമിട്മാണ്
ഏറകേെടെനകതും
വ്യയക്ികകളമയാ
കുെടംബങ്ങകളമയാ കുറുടികയാ്പിുപി്ാകത ഏറകേെട്ാഷൻിക നേന ഇതര ഭൂമികകളാും
തകന ഐമീനപമദശങ്ങളിക ലഭ്യമല്ലാത്തതിൊക ഭൂമി ഏറകേെട്ാഷൻിക െിർമേശിന്ന
ഐാമൂഹ്യ പത്യായാാത നഠെ എജഷൻികഐിട്കറുട െിഗമെം ശരിയാകണും ഭൂമി
ഏറകേെട്ക െറുടനറുടികംമായി മമനാി മനാകാവനതാകണും വിദഗ ഐമിതി ശനാർശ
കുയ്യുു. ഈ നദതി പകാരം ഭൂമി ഏറകേെടെനത് മൂലം ഏറകതെിലും കുെടംബകത്ത
നാർുപിറുട കകെിറുടത്തിക െിമനാ കതാ്പികമമ്ലയിക െിമനാ കുറുടികയാുുപിെകമയാ
ആരുകറുടകയെിലും ഉനജീവെമാർംം െ്കുപെടകമയാ കുയാത്തതിൊക ഏറകേെടെന
ഭൂമിതയ്കം ആസ്തിക്ദുൾെം മതിയായ െ്നരിഹാരം െകകുനതിെ്റം പുെരധിവാഐ
പുെസാനെ നാമ്കേജമായി ബധകുപെ യാകതാരു െറുടനറുടികംം ആവശ്യമില്ല .
മമകഐാഹുര്യത്തിക റുടി ഭൂമി ഏറകേെടെനതിെ് താക്പുപറട്ം പകാരം ഉത്തരവാകുു.
ഉത്തരവ്
കണ്ണെല്ലൂർ ഇലടി്ക കഐ്ഷൻിക ഓഫീഐ് കകെിറുടം െിർമിെകകയന
കനാതആവശ്യം െിറമവേനതിമല്ായി കകാല്ലം ജില്ലയിക കകാല്ലം താല്ിക
തക്ാവികവെം വിമല്ലജിക മബാ്് െമർ 22 ക റീഐർമവ െമർ 624/7, 624/8, 624/9
െമരുകളികകുപെ 05.26 ആർ പുരയിറുടം ഭൂമി ഏറകേെട്ലികമമലുനു ഐാമൂഹിക
പത്യായാാതനഠെത്തി€മമലുനു വിദ് ഐമിതിട്കറുട
ശനാർശ അംഗീകരി്ം
െ്യായമായ
െ്നരിഹാരത്തി€ം
സുതാര്യതതയ്കം
പുെരധിവാഐത്തി€ം
പുെസാനെത്തി€മനു അവകാശ ആക്റ്റ് 2013 കല വകു്ക്ദുൾെം ുെങ്ങ്ദുൾെം
വിമധയമായി മമക വിവരിന്ന ഭൂമി ഏറകേെടെനതിെ് ഐമുിത ഐർ്ാർ എന െിലയിക
ഇതിൊക ഉത്തരവാകുു.
ഭൂമിമയകേെട്ലുമായി ബധകുപെ് RFCTLARR ആക്റ്റ് 2013 ഉനവകുുപ് (1) വകുുപ്
(11) പകാരമനു വിഞാനെം കപഷ്യക തഹഐികദാർ , എക.എ. െമർ 2, കുുറ,
കകാല്ലം തയാറാ്ി യഥാവിധി ഐമർുപിമ്ുതാണ്.

ജില്ലാ കളകർ
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നകർുപ്
1. കപഷ്യക തഹഐികദാർ, എക.എ. െമർ 2, കുുറ, കകാല്ലം.
2. എകിക്യൂടെീവ് എഷൻികജിെീയർ, ഇലടി്ക വിഭാഗം, ുാത്തന്നൂർ.
3. ഐബ്കളകർ, കകാല്ലം.
4.തഹഐികദാർ, കകാല്ലം.
5. കഐകെറി, ഗ്രാമനഞ്ചായത്ത്, തമ്ാവികവെം.
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