File No.DCEKM/5948/2017-C1

എറണാകളം ജിലാ കളകറടട നടപടികമം
(ഹാജർ: എസ് .സഹാസ് ഐ.എ.എസ് )
DCEKM/5948/2017/-സി 1

തിയതി 07/12/2020

വിഷയം : ടപാനംവില - തതപിളി - വളവളി പാലം നിർമാണം - വിദഗ് ധ സമിതി തയാറാകിയ
സാമഹ് പത്ാഘാത റിപപാർട് സമചിത സർകാർ പരിപശാധിച ഉതരവാകനത്
സംബനിച്
പരാമർശം :1) 03/07/2020 ൽ പസിദീകരിച 4(1) വിജാപനം
2) SIA യണിറായ രാജഗിരി പകാപളജ് ഓഫ് പസാഷ്ൽ സയൻസസ് 24.08.2020 ൽ
സമർപിച കരട് റിപപാർടം , 07.10.2020 ടല അനിമ റിപപാർടം
3) 02-11-2020 ടല വിദഗ് ധ സമിതി പയാഗം
4) വിദഗ് ധ സമിതി ടചയർമാനം ടസഷ്ൽ തഹസിൽദാർ (എൽ.എ) ,
എൻ .എച് 2 ആലവ യടട 17.11.2020 ടല റിപപാർട്
5) GO(P) 376/2016/RD dated 29/06/2016
തതപിളി - വളവളി പാലം നിർമാണതിനായി പറവർ താലക് , പകാടവളി വിപലജിടല
വിവിധ സർപവ നമറകളിൽടപട 13.36 ആർ (33 ടസന്) ഭമി LARR Act 2013 പകാരം
ഏടറടകനതിപലകായി സാമഹ് പത്ാഘാത പഠനം നടതനതിന് സചന 1 പകാരം വിജാപനം
പസിദീകരിചിടളതം , തടർന് സാമഹ് പത്ാഘാത പഠനം നടതി സചന(2) പകാരം റിപപാർട്
തയാറാകിയിടളതമാണ് . ടി റിപപാർടിപനൽ വിദഗ് ധ സമിതി ടചയർമാടന പനതത്തിൽ സചന (3)
പകാരം പമൽപരിപശാധന നടതിയിടളതം , സചന(4) പകാരം റിപപാർട് സമർപിചിടളതം , ടി
റിപപാർടകളടട പകർപ് LARR Act 2013 ടസകൻ 7(6) പകാരം ജിലാ കളകറടട ഔപദ്ാഗിക
ടവബ് സസറിലം മറ സലങളിലം പസിദീകരിചിടളതമാണ് .
LARR Act 2013 ടസകൻ 8(1) പകാരം ഭമി ഏടറടകനതിനള നിർപദശങളം
സാമഹ് പത്ാഘാത റിപപാർടം , സമചിത സർകാർ പരിപശാധിപകണതാണ് . 200 ആർ വടര
വിസീർണമള വസ ടപാനംവില നിയമ പകാരം ഏടറടകനതിന് ജിലാ കളകർക അനവാദം
നൽകിടകാണ് സചന (5) പകാരം സർകാർ ഉതരവായിടളതാണ് . ഇതിടന അടിസാനതിൽ സചന
(2),(4)
എനീ
റിപപാർടകൾ പരിപശാധിചതിൽ
പസത
ഭമി
ഏടറടപകണത് അത്നാപപകിതമായതിനാലം , പദതി നടപിലാകിയാൽ ഗതാഗത സൗകര്ങൾ
വർധിപിച പപദശടത ജനങളടട ജീവിത നിലവാരം ടമചടപടതം എനം ഭമി ഏടറടകപമാൾ
കടംബങളടട വീടകപളാ മറ അവശ് വസകടളപയാ ബാധികനില എനം പരിസിതിക പകടമായ
യാടതാര പത്ാഘാതങളം ഉണാകനില എനം വിലയിരതിയതിടന അടിസാനതിൽ പറവർ താലക്
,പകാടവളി വിലജ് സർപവ 44/1, 44/2A,394/13A,394/13B,394/13C, 403/5 ,404/1
എനിവയിൽടപട 13.36 ആർ വസ ടപാനംവില നടപടികൾ പകാരം ഏടറടകനതിന് LARR Act
2013 ടസകൻ 8(1) ,(2) എനിവ പകാരം അംഗീകരം നൽകി ഇതിനാൽ ഉതരവാകന.
അപതാടടാപം തടന ഈ ഉതരവിടന പകർപ് ടസകൻ 8(3) പകാരം ബനടപട സലങളിൽ
പസിദടപടതനതിന ലാൻഡ് അക്ിസിഷൻ ഓഫിസടറ ചമതലടപടതന .
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