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റഫ് നമ് :DCKNR/3053/2020-C4
കണ് ജില്ലാ കퟐക്ടറുടട 09/11/2020 തീയതലയലടല നടപടലക്രമം
(സ ന്നലദ്ധ്യരമം- സുഭ ഷ് ടല ില ഐ 
സ്)
ൽ.
– കണ് ജില്ലാ - ധ്മ്മടരമം ്ണലതലടല മ്ല് കടി്
ിലഷയരമം:പ ലതലടന്റെ അനുബന്മറ നലന് അനീഷറൽ ല ന്റെ് ഏടറ്റെടന്നത് സമുചലതസ്ക്ക ് തീു് നരമം പീറട്്റെിലടന്നത് സരമംുബന്ലി്
സൂചന:- 1) ജില്ല.ഒ (ആ്.ടല) നമ് 2405/2019/ആ്നല തീയതല 30.08.19
2)ടപ തു്ര ്ത് ിക്് നലരത്കു ിലഭ ംരമം കലകക്ീി് ഞലനീയ്,
കണരലടന്റെ 26.2.20 ടല 2- മ്ല് കടി് /2018 നമ് അ്ത്ഥന പത്രരമം
3)08.07.16 ടല 1224 നമ് അസ ധ രറ ംസറ് ിലഞ പനരമം
4) ടചയ്് ൻ, ിലജില്ലൽ - ്്ന്നൂ് സ്്്ലി 4.9.20 തീയതലയലടല കരട്
റലമ് ്ട്ടുരമം 14.10.20 ടല അന്തല് റലമ് ്ട്ടുരമം
5) 27.10.20 തീയതലയലടലിലദഗ്ദ്ധ സ്ലതല റലമ് ്്്
*********************

കണ് ജില്ലാ തലമേരല ത ലക്കലൽ മ്ല് കടി് പ ലതലടന്റെ അനുബന്
മറ നലന് ധ്മ്മടരമം ിലമാജില്ലൽ 0.0482 ടഹെക് അനീഷറൽ ല ന്റെ് ഏടറ്റെത്
നൽകന്നതലന യല സൂചന (2) പ്രക രരമം അ്ത്ഥന പത്രരമം ലഭ്യ് യലുനംn. 2013 ടല
RFCTLARR ആക് പ്രക രരമം പ്ര്രസത അമപ്യലൻമ്ൽ സ ഹഹെ്യപ്രത്യ ാ ത
ിലലയലുതൽ പഠനരമം (social Impact Assessment Study) നടത്ന്നതലന് ിലജില്ലൽ ്്ന്നൂ്
ന്ന ഏജില്ൻസലടയ ച്തലടപ്റെത്ക്തരമം ടസ്ൻ (5) പ്രക രരമം ു ധലക്കടപ്റെന്ന
ക്റെരമംുങ്ങളുടട ആില തലകു
മകുടന്നതലന്
പ്ലലക്ക്
ഹെലയറലരമംം്
നടതലയലട്ടുള്ളതു് റ് . സൂചന (4) പ്രക രരമം പ്ര്രസത ഏജില്ൻസല അന്തല്റലമ് ്്്
സ്്്ലടക്തണ്ട യല. RFCTLARR ആക് ടസ്ൻ 7(1) പ്രക രരമം സ ഹഹെ്യപ്രത്യ ാ ത
പഠന
റലമ് ്്്
ിലലയലുത്ന്നതലന യല
ിലദഗ്ദ്ധ്്ലടന നലമയ ംലിതലടന്റെ
അടലസ്ഥ നതലൽ ിലദഗ്ദ്ധസ്ലതല പഠന റലമ് ്്് ിലലയലുത്ക്തരമം പദ്ധതല പ്രമദദദേരമം
മനരല്് സന്ദദേലടക്തരമം ടചെ് സൂചന (5) പ്രക രരമം ഭൂമ്ല ഏടറ്റെടന്നതലന് ശററപ ്ദദേ
ടചയ്യുക്തണ്ട യല. 200 ആ് ിലസീ്റരമം ിടര്തള്ള ഭൂമ്ല ഏടറ്റെടന്ന സരമംംതലകퟐലൽ
അത ത് ജില്ലാ കലക്് ടര സമുചലത സ്ക്ക ര യല സൂചന (3) സ്ക്ക ് ഉതരി്
പ്രക രരമം പ്രഖ്യ പലിലട്ടുള്ളത റ് .
മ്ൽസ ഹെചര്യതലൽ സ ഹഹെീക ാ ത പഠന റലമ് ്്്, ിലദഗ്ദ്ധസ്ലതല
ശററപ ്ദദേ
ന്നലി്തടട അടലസ്ഥ നതലൽ
ഭൂമ്ല ഏടറ്റെക്കൽ ഒു ടപ തു
ആിദദേ്യതലന ടറനംnരമം പകരരമം ഭൂമ്ല കടണ്ടമതണ്ടതലടന്റെ ആിദദേ്യകതയലടാനംnരമം
പദ്ധതലക്ക് അത്യ ിദദേ്യ് യ ഏറവരമം ചുങ്ങലയ സ്ഥലരമം ് ത്ര് റ് ഏടറ്റെടന്നടതനംnരമം
പരലസ്ഥലതലമക്ക
കഷലമക്ക
ടപ തുജില്നങ്ങുമക്ക
യ ടത ു ആാ തവരമം
ഉണ്ട വന്നലടാനംnരമം മു ധ്യടപ്തലന ൽ കണ് ജില്ലായലൽ തലമേരല ത ലക്കലൽ
ധ്മ്മടരമം ിലമാജില്ലൽ മ്ല് മദദദേത് 0.0482 ടഹെക് സ്ഥലരമം മ്ല്കടി് പ ലതലടന്റെ
അനുബന്മറ ന് നല്മ്മലടന്നതലന യല ഏടറ്റെടന്നതലന് RFCTLARR ആക് പ്രക രമുള്ള
നടപടലകളു് യല മുമന്ന ട്ടുമപ കന്നതലന് സമുചലതസ്ക്ക ് ന്ന നലലയലൽ ഇതലന ൽ
ഉതരി കനംn.
കണ് ജില്ലാ കퟐക്
പക്്്:
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ഞലനീയ്,
1. ടപകലകക്ീി്
തു്ര ്ത് ിക്് നലരത്കു ിലഭ ംരമം, കണ്
2. ടസ്പെഷ്യൽ തഹെസലൽദ ് ( ൽ. ),തലമേരല
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