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കകോഴികകോക് ജിലോകാകലക്ടക 10/02/2021 ടാകല നകപകിക്രമം.
(ഹോജർ : സീറോം സോംബശിവ റോവ ഐ.എ.എസ്)
വിഷയം - എൽ.എ.ആർ.ആർ.അക് 2013 – കതോരോയികകവ് പോാകലം
അനുബന്ധ കറോഡു് നിർാോംം - ഭൂമി ഏറട്റകടമോയി
ബന്ധടപ്പെട്ട് നകതിയ ിയ സോ ആഘഹത ആAോത പ്ന റികപ്പെോർട്ട്
വിാകലയിരുതിയ ൽ - വിദഗ്ധ സമിതി ശപോർശ അംഗീകരിച ഭൂമി
ഏറട്റകൽ നകപകിക തകടങ്ങുനതിനുുു അനുമതി ഉതിയ രവ് സംബന്ധിച്
സൂചന –1. 4(1) കനോട്ടിടിഫികകഷകേഷൻ നം. DCKKD/3704/2019-B2 തീയതി
2.വി.ടക കൺസൽട്ടകേഷൻസി ടസനർ, സോ ആഘഹതോAോത പ്ന
ഏറജകേഷൻസി തയോറോകി സമർപ്പെിച പ്ന റികപ്പെോർട്ട്.
3. വിവിധ വിഷയ വിദഗ്ധ സമിതി സമർപ്പെിച വിാകലയിരുതിയ ൽ
റികപ്പെോർട്ട്.
കകോഴികകോക് ജിലയിൽ ടകോയിാകലോണി തോലകിൽ അകതിയ ോുി, കചമകഞ്ചേരി
വികല്കുിടാകല വിവിധ സർടവ്വെ നമ്കുിൽ ടപട്ട 0.2012 H ഭൂമി അകാകലോ്ഴു് പുഴു്
കു്ടക കതോരോയികകവ് പോാകലം നിർാോംതിയ ിനുകവണി ഏറട്റുുനതിനോയി
ടപോതമരോമതിയ ് വകുപ്പെ് പോാകലങ്
വിഭോഗം എകികകട്ടീവ് എഞ്ചേിനിയർ സമർപ്പെിച
അർത്ഥനയുടക അകിഥോനതിയ ിൽ സോ ആഘഹതോAോത പ്നം നകത്തുനതിന് സൂചന 1
പ്രകോരം വി.ടക കൺസ ട്ടകേഷൻസി ടസനർ എുന സോ ആഘഹതോAോത പ്ന ഏറജകേഷൻസിടയ
ചുമതാകലടപ്പെറതിയ ിയിരുന. 2013 ടാകല എൽ എ ആർ ആർ നിയമതിയ ിടാകല ടസകകേഷൻ 5
പ്രകോരം ബോധികടപ്പെറുന കുറംബങ്്ടക ആവാകലോതിക
കക ുുനതിന് പലിക്
ഹിയറിംഗ് നകതിയ ിയിയുുതം ടസകകേഷൻ 6 പ്രകോരം സോ ആഘഹതോAോത പ്നതിയ ിടന
അന്തിമ റികപ്പെോർട്ട് ജിലോ ഭരംടകതിയ ിന് ാകലഭതമോുകയും ജിലോ ഭരംടകതിയ ിടന ടവബ്
സസ്ിടം റികപ്പെോർട്ട് ഉ ടപ്പെറതിയ ിയിയുുതമോം് .
സോ ആഘഹതോAോത പ്നം വിാകലയിരുത്തുനതിനോയി 2013 ടാകല എൽ .എ.ആർ.ആർ
നിയമതിയ ിടാകല ടസകകേഷൻ 7 പ്രകോരം ജിലോ കുകർ വിദഗ്ധ സമിതി രൂപപീകരിുകയും
സൂചന (3) പ്രകോരം സോ ആഘഹതോAോത പ്ന റികപ്പെോർട്ട് വിാകലയിരുതിയ ി കി സമിതി റികപ്പെോർട്ട്
സമർപ്പെിുകയും ടചെിയണ്. പ്രകദശവോസിക നിരവധി ആവശതങ് ക് കകോഴികകോക്
നഗരതിയ ിടാകലതിയ ോകേഷൻ മുതമോയും കതോംിടയയോം് ആശയിുുനടതനം മഴകോാകലതിയ ്
കതോംിയോത അതതന്തം അപകകകരവോടംനം കി പദതി നകപ്പെിൽ വരുുനത ആഘാകലം രണ്
വികല്കടു ബന്ധിപ്പെിുടമനം യോതോടസൌകരതം ടമചടപ്പെറുനതവഴി വിപംന
സോദതത ടറതൽ ഉണോകുുനതിനോൽ കോർഷിക കോർഷികകതര ഉൽപ്പെനങ്്ടക
ഉല്പോദനം ത്വരരിതടപ്പെറത്തടമനം ഈ പോാകലം അനുബന്ധ കറോഡുിടന നിർാോംം
അതതന്തോകപകിതമോടംുന് കബോധതടപ്പെറനടവനം ടപോത സ ആഘഹതിയ ിന് ആടക
തടുന ഗംകരമോയ
പദതി
ആയതിനോൽ
പ്ര്ത
പദതി
ടപോത
ആവശതതിയ ിനുകവണി ഉുുത തടുനയോടംനം പദതി നകപ്പെിൽ വരുുനത്  ആഘാകലം
കകത്തകോരടന ജീവകനോപോധി നഷടപ്പെറുനതിന് കോരംമോവുനതിനോൽ ഇയോ്ടക
ഉപജീവന മോർഗതിയ ിടന പുനഥോപന പ്രവർതിയ നങ് ുുു നഷപരിഹോരം എതയും
ടപടട്ടുന് നൽകകണതോടംനം സൂചന റികപ്പെോർട്ടിൽ പറയുന.
ഭൂമി ഏറട്റുുനതിനുുു നിർകദശങ്്ം സോ ആഘഹിക പ്രതതോAോത
പ്നറികപ്പെോർയം വിദഗ്ധ സമിതിയുടക വിാകലയിരുതിയ ൽ റികപ്പെോർയം 2013 RFCT LARR ആക്
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(8)ാോം വകുപ്പെ് പ്രകോരം വിശദമോയി പരികശോധിചതിൽ നിർിിഷ പദതിയുടക
പ്രതീകികടപ്പെറുന കനട്ടങ്
പദതി നകപ്പെിാകലോുുനത  ആഘാകലമണോകുുന സോ ആഘഹത
ടചാകലവികനകോ്ം പ്രതിടാകല സോ ആഘഹത പ്രതതോAോതങ്ടുകോ്ം ടറതാകലോടംനം പോാകലം
അനുബന്ധ കറോഡു് എുനിവ നിർാിുുനതിന് ആവശതമോയ ഭൂമി മോതമോം്
ഏറട്കുുനടതനം ഈ ഭൂമി ഏറട്റകൽ ഒരു ടപോത ആവശതതിയ ിന്
കവണിയുുുതോടംനം ഈ ഭൂമി ഏറട്റുുനത്  ആഘാകലം സോ ആഘഹിക സോമതിയ ിക
പോരിഥിതികമോയ പ്ര്ങ്ടുോനം ഉണോകിടലനം ഈ ഭൂമി ഏറട്റകൽ ടപോത
ആവശതതിയ ിന് കവണിയുുുതോടംനം കബോധതമോയിരിുന.
സോ ആഘഹത പ്രതതോAോത പ്ന റികപ്പെോർട്ട് , വിദഗ്ധ സമിതി ശപോർശ എുനിവയുടക
അകിഥോനതിയ ിൽ കതോരോയികകവ് പോാകലം അനുബന്ധകറോഡു് നിർാോംതിയ ിനുകവണി
കകോഴികകോക് ജിലയിൽ ടകോയിാകലോണി തോലകിൽ അകതിയ ോുി, കചമകഞ്ചേരി
വികല്കുിടാകല വിവിധ സർടവ്വെ നമ്കുിൽടപ്പെട്ട
0.2012 H ഭൂമി 2013 ടാകല
എൽ.എ.ആർ.ആർ നിയമപ്രകോരം ഏറട്റുുനതിന് അനുമതി നൽകി ഇതിനോൽ
ഉതിയ രവോകുന.
ടസ്പെഷൽ തഹസീൽദോർ (എൽ.എ), കിടിഫ്ബി, കകോഴികകോക്.

ജിലോകാകലകർ

