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റഫ് നമ് : DCKNR/12568/2018-C6
കണ്ണൂ് ജില്ലാർ കളക്ടറുടട 30/12/2020 തീയ്യതിയിടലെ നടപടിരമം
(സർന്നിദ്ധ്യം- സുഭർഷ് ടി ിി ഐ 
സ് )
ൽ. -തലെശശ്ശേരി, കൂത്തുപ്പറമ സംശയർജിത കുടിടി പദ്ധതി -സമുചിത സ്ക്ർ്
ിിഷയം:തീരുമർനം പറടപ്പ്ിിടന്നത് സംബനിി്.
1.

സൂചന:-

ക്സി.
ഞ്ചിനിയ്, ിർട് അശതർറിറ് ടപർജക് ഡിിിഷറ, മടന്നൂരിടന
07.12.2018 ടലെ അ്ത്ഥന
2. റിന്യു (ബി) ികുപ്പിടന 29/06/2016 ടലെ G.O(P) No. 376/2016/RD നമ്
ഉത്തരി്
3. റിന്യു (ബി) ികുപ്പിടന 29/06/2016 ടലെ G.O(P) No. 377/2016/RD നമ് ഉത്തരി്
4. ടചയ്മർറ , കയ്ശറർസ് , കണ്ണൂരിടന്രെ 17/01/2020 ടലെ റിശപ്പർ്ട്
5. ടചയ്മർറ, ിിദഗ്ധസമിതിയടട 16.03.2020 ടലെ ശുപർ്ശ റിശപ്പർ്ട്
6. ക്സി.
ഞ്ചിനിയ്, ിർട് അശതർറിറ് ടപർജക് ഡിിിഷറ, മടന്നൂരിടന
15.12.2020 ടലെ KWA/PRDN/MTR/D2-1106/2016/L നമ് കത്ത്
*********************

RFCTLARR Act 2013 പകർരം തലെശശ്ശേരി - കൂത്തുപ്പറമ സംശയർജിത
ശുദ്ധജലെിിതരണ പദ്ധതിയടട ിിിിധ ഘടകങൾ നി്മിടന്നതിനർയി 77.5 ടസന് സ്കർര്യ
ഭമി ഏടറ്ടന്നതിനർയി സൂചന (1) പകർരം
ക്സിക്ടീി്
ഞ്ചിനിയ്, ിർട് അശതർറിറ്
ടപർജക് ഡിിിഷറ, മടന്നൂ് അ്ത്ഥന സമ്പ്പിിിരുന.
200 ആ് ിടര ഭമി ഏടറ്ശക്ണ സർഹചര്യത്തിൽ അതർത് ജില്ലാർ കലെറടറ
സമുചിത സ്ക്ർരർയി പഖ്യർപിച ടകർണ് സൂചന (2) പകർരം സ്ക്ർ് ഉത്തരി്
പറടപ്പ്ിിിിട തിനർൽ ഭമി ഏടറ്ടന്നതമർയി ബനടപ്പട സർമഹ്യർഘർത പഠനം നടത്തി
റിശപ്പർ്ട് സമ്പ്പിടന്നതിന് കയ്ശറർസ്, കണ്ണൂ്
ന്ന ഏജറസിടയ നിശയർഗിടകയം,
ടചയ്മർറ കയ്ശറർസ് , കണ്ണൂ് സൂചന (4) പകർരം റിശപ്പർ്ട് സമ്പ്പിിിടമുണ്.
സൂചന (3) സ്ക്ർ് ഉത്തരിിടന അടിസർനത്തിൽ സർമഹ്യർഘർത പഠന
റിശപ്പർ്ട് ിിലെയിരുത്തുന്നതിനർയി ജില്ലാർതലെ ിിദഗ്ധ സമിതിടയ രപീകരിിിരുന. സൂചന (5)
പകർരം ലെഭ്യമർയ ിിദഗ്ധസമിതിയടട റിശപ്പർ്ടിൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾടപ്പ്ത്തി 23 LL സംഭരണ
ശശഷിയ
ജലെസംഭരണി കനകമലെയിൽ സർപിടന്നത്
സംബനിി് പർരിസികർഘർത
പഠനം നടത്തുന്നതിന് ശുപർ്ശ ടചയിട തിനർൽ ആയതിന
നടപടികൾ സ്ീകരിടന്നതിനം
പസത സലെം ആിശ്യമിടല്ലാങിൽ റിശപ്പർ്ട് ടചയന്നതിനം
ക്സി.
ഞ്ചിനിയശറർട്
നി്ശദശിിിരുന.
കനകമലെയിൽ 23
LL
ജലെസംഭരണി
സർപിടന്നത്
മലെം
പർരിസികർഘർതമു തിനർലം ജനങളടട ശകമർയ പതിശഷധം നിലെനിൽടന്നതിനർലം
അതിന ശിണി മറ സലെങൾ കടണത്തുന്നതർടണനം തർടഴ പറയന്ന ഭമിക്ർണ് നിലെിിൽ
സലെം ഏടറ്ക്ൽ നടപടികൾ സ്ീകരിശക്ണതർയി്ട ത്
ന്ന ിിിരംം
ക്സിക്ടീി്
ഞ്ചിനിയ് സൂചന(6) പകർരം റിശപ്പർ്ട് ടചയിടണ്.
ിിശല്ലാജ് ,ശദശം, റി.സ

ിിസീ്ണം (ടസനിൽ)

1

ടപരിങത്, കരിയർട് , 162/1 ബി2

25

2

പ്ിിലെർയി, കല്ലാർയി, 52/2

2.5

രമ നമ്

ആടക

27.5

സംശയർജിത ശുദ്ധജലെിിതരണ പദ്ധതിക്ർയ
പസത 27.5 ടസന്
ഭമി
ഏടറ്ടന്നത്
ഒരു ടപർത ആിശ്യത്തിന്
ശിണിയർടണനം
ആടരയം
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കുടിടയർഴിപ്പിശക്ണതില്ലാർത്തതിനർൽ പനരധിിർസ പരമിടല്ലാനം ടതർഴിൽ സംബനമർശയർ,
ടപർതജനങൾശക്ർ, പരിസിതിശക്ർ, കൃഷിശക്ർ ആഘർതമിടല്ലാനം ഭമി ഏടറ്ക്ലമർയി മുശന്നർട്
ശപർകർംന്നതർടണനം ിിദഗ്ധസമിതി ശുപർ്ശ ടചയിടണ്.
ശമൽ സർഹചര്യത്തിൽ തലെശശ്ശേരി തർൂക്ിടലെ ടപരിങത്, പ്ിിലെർയി
ിിശല്ലാ്ലേജകളക്ടിൽ നിനം പസത 27.5 ടസന് ഭമി ഏടറ്ക്ലമർയി മുശന്നർട് ശപർകുന്നതിന് സമുചിത
സ്ക്ർ്
ന്ന നിലെയിൽ ഇതിനർൽ ഉത്തരിർകുന.

കണ്ണൂ് ജില്ലാർ കളക്ടറ്
പക്പ്പ്:
സബ് കലെറ്, തലെശശ്ശേരി
തഹസിൽദർ്, തലെശശ്ശേരി
ടസ്പെഷൽ തഹസിൽദർ്- ൽ. (ജനറൽ), തലെശശ്ശേരി
ടസരടറി, പർനൂ് നഗരസഭ / ശിങർട് ഗർമ പഞ്ചർയത്ത്
ിിശല്ലാജ് ഓഫീസ്, ടപരിങത് / പ്ിിലെർയി
ക്സിക്ടീി്
ഞ്ചിനിയ്, ിർട് അശതർറിറ് ടപർജക് ഡിിിഷറ, മടന്നൂ്
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