File No.DCKLM/7595/2019-LA6

ഭരണഭാഷ – മലയാളം
കകാല്ലം ജില്ലാ കളക്കറുട െറുടനറുടികമം
(ഹാജർ :ബി. അബ്ദുൾ ൊഐർ ".എ.എഐ്.)
തീയതി :10/06/2021
വിഷയം :

സലകമെടുപ് - RFCTLARR ആക്റ്റ് 2013 - കണ്ണെല്ലൂർ ജംന്ഷൻഗണ വികഐെം ഐാമൂഹ്യ പത്യായാാത നഠെ്ിൻഗണമമേമ⼰퐸 വിദഗ ഐമിതിടകറുട ശനാശ ഐമുചിത ഐർ്ാർ അ്ിമ ്രവാാകത് ഐംബ്ിി്.

വായെ :

1. കനാതുമരാമ്് (ജി) വാുപികന് 10/07/2017 തീയതിയികല GO(Rt) No.
942/2017/PWD െമർ ്രവ്.
2. കകാല്ലം കനാതുമരാമ്് വാുപ് െിര്് വിഭാനം എകികയൂീവ്
എൻഗണജിെീയ്കറുട 08/11/2019 കല D2-3252/2019 െമർ ക്്.
3. റവെയ (ബി) ടകറുട 24/06/2016 തീയതിയികല GO(P) No. 376/2016/RD, GO(P)
No. 377/2016/RD െമർ ്രവക്ദുൾ.
4. 20/10/2020 തീയതിയികല ഇമമേത െമർ െറുടനറുടികമം.
5. 27/10/2020 തീയതിയികല 2534 െമർ നസ്സറ് വിഞാനെം
6. "ഡിയ⼰퐸
കൺഐ്ദുൾൂൻഗണഐിടകറുട
04/02/2021
തീയതിയികല
ICK/10/2020 െമർ ഐാമൂഹ്യ പത്യായാാത നഠെ റിമമേുപാർൂ്.
7. വിദഗ ഐമിതിടകറുട 17/03/2021 തീയതിയികല റിമമേുപാർൂ്.
******************

ഭൂമി ഏറകറെട്ലി⼰퐸 െ്യായമായ െ്നരിഹാര്ിwം സുതാര്യതതയ്കം
പുെരധിവാഐ്ിwം പുെഃസാനെ്ിwമുിനു അവകാശ ആക്റ്റ് 2013 പകാരം കകാല്ലം
ജില്ലയി⼰퐸 കകാല്ലം താലൂക്ി⼰퐸 തമമേ്ാവി⼰퐸വൂം വിമമേല്ലജി⼰퐸 മമേബാ്് െമർ 22 ⼰퐸
ഐർമമേവ്വേ 606/Part, 613/Part, 615/Part, 616/Part, 638/Part, മമേബാ്് െമർ 23 ⼰퐸 ഐർമമേവ്വേ
474/Part, 487/Part, 488/Part, 490/Part, 528/Part, 531/Part, 532/Part െമരുകളി⼰퐸കുപൂ
69.49 ആർ സലവം തഴ്ല വിമമേല്ലജി⼰퐸 മമേബാ്് െമർ 23 ⼰퐸 ഐർമമേവ്വേ 494/Part
െമരി⼰퐸കുപൂ 11.80 ആർ സലവം ്ദുൾുപകറുട ആകക 81.29 ആർ ഭൂമി കണ്ണെല്ലൂർ
ജംന്ഷൻഗണ വികഐെ്ിwമമേവുി ഏറകറെടറകതിൊയി തചെ (1) പകാരം ഭരണാwമതി
ലഭിിതും റുടി ഭൂമി ഏറകറെടറകതിെ് തചെ (2) പകാരം മമേകാറം െമർ 2 ⼰퐸 അർതെ
ഐമർുപിിിരുകതുമാണ് .
200 ആർ വകര ഭൂമി ഏറകറെടമമേ്ു ഐാഹചര്യ്ി⼰퐸 അതാത് ജില്ലാകളകകറ
ഐമുചിത ഐർ്ാരായി തചെ (3) ഐർ്ാർ ്രവ് പകാരം പ്്യാനിിിിിനുതിൊ⼰퐸
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ഭൂമി ഏറകറെടറകത് ഐംബ്ിി് ബാധി്കുപൂ പമമേദശ്് ഐാമൂഹ്യ പത്യായാാത
നഠെം െറുട്ി റിമമേുപാർൂ് ഐമർുപിറകതിെ് "ഡിയ⼰퐸 കൺഐ്ദുൾൂൻഗണഐികയ
െിയമിറകടം റുടി ഏറജൻഗണഐി തചെ (6) പകാരം നഠെ റിമമേുപാർൂ് ഐമർുപിറകടം കചം.
തചെ (3) കല ഐർ്ാർ ്രവികന് അറുടിസാെ്ി⼰퐸 ഐാമൂഹ്യ പത്യായാാത നഠെ
റിമമേുപാർൂ് വിലയിരു്തുകതിൊയി വിദഗ ഐമിതികയ RFCTLARR ആക്റ്റ് 2013 വാുപ് 7(1)
പകാരം രൂപനീകരിിിരുു. വിദഗ ഐമിതി ഐാമൂഹ്യ പത്യായാാത നഠെ റിമമേുപാർൂ്
വിലയിരു്ി തചെ (7) പകാരം ശനാർശ ഐമർുപിിിിു്.
സലനരിമിതിമൂലമുിനു നതാനതറരു്ിൊ⼰퐸
വീർപമുിക കണ്ണെല്ലൂർ
ജംന്ഷൻഗണ
പമമേദശക് നതാനതറരു്്
ഒഴിവാ്ി
റുടി
പമമേദശക്
ഐമഗ്രവികഐെ്ിെ് വഴികയാരുറക എക കനാതു ആവശ്യ്ിൊയിൂാണ് ഭൂമി
ഏറകറെടറകത്. പസ്തുത നധതിയതി്് ഏററവം അwമമേയാജ്യമായതും ഏററവം ാറ്
വിസ്തീർണ്ണ്ിലുിനുതുമായ ഭൂമിയാണ് ഏറകറെട്ാൻഗണ മമേദ്റശിറകത് . അലലൻഗണകമന്ി⼰퐸
മാറം വരു്ാമമേൊ ബദ⼰퐸 മാർഗങ്ദുൾ നരിനണി്ാമമേൊ ഐാധി്ാ്തിൊ⼰퐸 ഭൂമി
ഏറകറെട്ാൻഗണ െിർമമേദ്റശിി ഐാമൂഹ്യ പത്യായാാത നഠെ ഏറജൻഗണഐിടകറുട െിനമെങ്ദുൾ
ശരിയാകണും ഭൂമി ഏറകറെട്⼰퐸 െറുടനറുടികളുമായി മുമമേകാൂ് മമേനാകാവകതാകണും
വിദഗ ഐമിതി ശനാർശ കചെു . മമേമ⼰퐸ഐാഹചര്യ്ി⼰퐸 റുടി ഭൂമി ഏറകറെടറകതിെ്
താകഴുപറടം പകാരം ്രവാാു.
്രവ്
കകാല്ലം ജില്ലയി⼰퐸 കകാല്ലം താലൂക്ി⼰퐸 തമമേ്ാവി⼰퐸വൂം വിമമേല്ലജി⼰퐸 മമേബാ്്
െമർ 22 ⼰퐸 ഐർമമേവ്വേ 606/Part, 613/Part, 615/Part, 616/Part, 638/Part, മമേബാ്് െമർ 23
⼰퐸 ഐർമമേവ്വേ 474/Part, 487/Part, 488/Part, 490/Part, 528/Part, 531/Part, 532/Part
െമരുകളി⼰퐸കുപൂ 69.49 ആർ സലവം തഴ്ല വിമമേല്ലജി⼰퐸 മമേബാ്് െമർ 23 ⼰퐸
ഐർമമേവ്വേ 494/Part െമരി⼰퐸കുപൂ 11.80 ആർ സലവം ്ദുൾുപകറുട ആകക 81.29 ആർ ഭൂമി
ഏറകറെട്് കണ്ണെല്ലൂർ ജംന്ഷൻഗണ വികഐെം ഐാധ്യമാറകകയക കനാതുആവശ്യം
െിറമമേവേകതിമമേല്ായി റുടി ഭമി ഏറകറെട്ലിൻഗണമമേമ⼰퐸 െറുട്ിയ ഐാമൂഹ്യ പത്യായാാത
നഠെ
റിമമേുപാർൂികന് അറുടിസാെ്ി⼰퐸
ഭൂമി
ഏറകറെട്ലി⼰퐸
െ്യായമായ
െ്നരിഹാര്ിwം സുതാര്യതതയ്കം പുെരധിവാഐ്ിwം പുെഃസാനെ്ിwമുിനു
അവകാശ ആക്റ്റ് 2013 വാുപ് 8(1),(2) wം, 2015 കല റുടി ചൂം 17 wം വിമമേധയമായി വിദഗ
ഐമിതിടകറുട ശനാർശയിൻഗണമമേമ⼰퐸 റുടി െിയമ്ികന്ടം ചൂങളുകറുടടം അറുടിസാെ്ി⼰퐸
ഭൂമി ഏറകറെടറകതിെ് ഐമുചിത ഐർ്ാർ എക െിലയി⼰퐸 അ്ിമ തീരുമാെം
ലകക്ാണ്ടും, കൂറുടാകത ഐമുചിതഐർ്ാരികന് തീരുമാെം റുടി െിയമം വാുപ് 8(3), ചൂം
17 (2) െ് വിമമേധയമായി ഏറകറെട്⼰퐸 ബാധി്കുപൂ തമമേദ്റശ ഐ്യം ഭരണ സാനെങ്ദുൾ,
കളകർമാരുകറുടടം ഐബ് ഡിവിഷണ⼰퐸 മജിമമേടേമാരുകറുടടം, തഹഐി⼰퐸ദാർമാരുകറുടടം
ഓകീസുക്ദുൾ, ബാധി്കുപൂ പമമേദശ്് പചാര്ിലുിനു ഒരു മലയാള ദിെനതം
എകിവിറുടങളി⼰퐸 പഐിധതിയീകരിറകതിwം ഇതിൊ⼰퐸 ്രവാാു.
ഭൂമി ഏറകറെട്ലുമായി ബ്കുപൂ് RFCTLARR ആക്റ്റ് 2013 വാുപ് 11(1)
പകാരമുിനു പാരംഭ വിഞാനെം കകാല്ലം എ⼰퐸.എ(കിക്ബി) കസ്പെഷ്യ⼰퐸തഹഐി⼰퐸ദാർ
യഥാവിധി തയാറാ്ി ഐമർുപിമമേ്ുതാണ് .

ജില്ലാ കളകർ
നകർുപ്
1. ഐബ്കളകർ, കകാല്ലം.
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2. തഹഐി⼰퐸ദാർ, കകാല്ലം
3. കസ്പെഷ്യ⼰퐸തഹഐി⼰퐸ദാർ, എ⼰퐸.എ(കിക്ബി), കകാല്ലം.
4. എകികയൂീവ് എൻഗണജിെീയർ, കനാതുമരാമ്് വാുപ്, െിര്് വിഭാനം, കകാല്ലം.
5. എകികയൂീവ് എൻഗണജിെീയർ, കക.ആർ.എക്.ബി. - നി.എം.ട., കകാല്ലം ഡിവിഷൻഗണ.
6. കഐകൂറി, ഗ്രാമനഞ്ചായ്്, തമമേ്ാവി⼰퐸വൂം.
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