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എ.ൄെ.ജി. സ്മൃതി മയൂസിയം- ഭൂമി ഏൄെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച
സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം- െരട് റിപാർട്ട്.
കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ൽ, കണ്ണൂർ തഺലാക്ക഻ൽ മുകര഻ ഄംശം ുദശത്തഽ എ.ീക.ജ഻.
സ്മിത഻ മൿാസ഻യം ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻ന്, ുകഺട്ടം ുദശീത്ത മഽുന്ന തീന്ന
ഏീെടഽക്കീെട്ട 311.75 ീസൻറ് (3.1175 ഏക്കർ) സവകഺരൿവൿക്ത഻കളുീട
ഭാമ഻ കാടഺീത റ഼ സ 7/4 ൽീെട്ട 9.25 ീസൻറ് സവകഺരൿ വൿക്ത഻യഽീട
സ്ഥലം കാട഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത഻ന് 2013 ീല ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കല഻ൽ നൿഺയമഺയ
നഷ്ടെര഻ഹഺരത്ത഻നഽം

സഽതഺരൿതയ്കക്കഽം

െഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽം

െഽനഃസ്ഥഺെനത്ത഻നഽമഽള്ള

ഄവകഺശന഻യമത്ത഻ീല

ഄനഽസിതമഺയ഻

അഘഺത

കയ്കുറഺസ്,

സഺമാഹൿ

കണ്ണൂർ

െസ്തഽത

െഠനം

വകഽെുകൾക്ക്

നടത്തഺൻ

െഠനം

നടത്ത഻

ചഽമതലീെട്ട
തയഺറഺക്ക഻യ

റ഻ുെഺർട്ട഻ന്ീറ കരട് രാെം.

Detailed project description
Background of the project, including developer’s background and
governance/management structure
1927 മഽതൽ ആന്ത്ൿൻ നഺഷണൽ ുകഺൺഗസ഻ന്ീറ സജ഼വെവർത്തകനഺയ഻
സവഺതന്ത്ൿ സമരെസ്ഥഺനത്ത഻ന്ീറ

മഽന്നണ഻യ഻ൽ െവർത്ത഻ച്ചു നടന്നഽ

1939 മഽതൽ ആന്ത്ൿൻ കമ്മൿാണ഻സ്റ്റ് െസ്ഥഺനത്ത഻ലാീട വളർന്നഽ തന്ുറതഺയ
വൿക്ത഻മഽദ െത഻െ഻ച്ചു ജനുനതഺവഺണ് എ.ീക.ജ഻. 1930- ൽ

26 അം

വയസ്സ഻ൽ അദൿ ജയ഻ൽ വഺസം ആന്ത്ൿ സവഺതന്ത്മഺവഽന്ന 1947 ഒഗസ്റ്റ് 15 നഽ
ുെഺലഽം ജയ഻ല഻ൽക഻ടുക്കണ്ട഻ വന്ന എ.ീക.ജ഻ ജനക഼യ ുെഺരഺട്ടങ്ങളുീട
ീനടഽനഺയകതവം വഹ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.5 തവണ െഺർലീമൻറ് ഄംഗമഺയ഻രഽന്ന
ആുേഹം സവഺതന്ത്ൿ സമരകഺലത്തഽ ര഻ട്ട഼ഷ് അധ഻െതൿത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള
സവഺതന്ത്ൿത്ത഻ീനക്കാടഺീത
സവഺതന്ത്ൿത്ത഻നഽുവണ്ട഻യഽം

സഺമാഹൿ
ഄത഻ശക്തമഺയ഻

സഺമ്പത്ത഼ക

ുെഺരഺട഻യ഻രഽന്നഽ

ഄുേഹം കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ീല ീെരളുേര഻യ഻ൽ 1.10.1904 - ൽ
ആത഻ഹഺസതഽലൿമഺയ
മിത഻യ഻ുലക്കഽ

സമരങ്ങൾ

മടങ്ങ഻യ

ഇ

നയ഻ച്ച്

22

.03

വ഻പ്ലവനഺയകന്

.1977

നഽ

ഄത്.
ജന഻ച്ചു.
വ഻സ്

ഄുേഹത്ത഻ന്ീറ

ജന്ഩനഺട്ട഻ൽ, ജന഻ച്ചു വളർന്ന സ്ഥലത്തഽ തീന്ന ഈച഻തമഺയ രഽ സ്മഺരകം
ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻ന് 2018 - 2019 ീല രഡ്ജെ഻ൽ 10 ുകഺട഻ രാെ സർക്കഺർ

ന഼ക്ക഻ീവക്കഽകയഽം

ീചയ്കത഻രഽന്നഽ.

െര഻സ്ഥ഻ത഻

സൗഹിദമഺയ

രഽ

സ്മഺരകം എ.ീക.ജ഻ മൿാസ഻യം എന്ന ന഻ലയ഻ൽ സ്ഥഺെ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻
ീെരളുേര഻യ഻ൽ, ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ െഽഴയഽീട സമ഼െത്തഽള്ള 311.75 ീസൻറ്

(3.1175 ഏക്കർ) സവകഺരൿ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഺനഽള്ള നടെട഻ കമങ്ങൾ
ഏകുദശം

ൊർത്ത഻യഺയ഻

വര഻കയഺണ്.

എന്നഺൽ

ഡ഻.െ഻.അർ

െകഺരമഽള്ള ന഻ർമ്മഺണ െവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏീെടഽക്കീെട്ട ഭാമ഻യഽീട
ഈള്ള഻ൽത്തീന്നയഽള്ള റ഼ സ 7/4 ൽ ീെട്ട 9.25 ീസൻറ് സവകഺരൿ വൿക്ത഻യഽീട
ഭാമ഻

കാട഻

ഏീെടഽക്കീെുടണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.

ഏീെടഽക്കഺനഺണ്

ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്.

ഇ

ഭാമ഻

ുകഺട്ടം

ുദശത്തഽ

ഏീെടഽത്തഽ

situational

designing എന്ന െര഻സ്ഥ഻ത഻ സൗഹിദമഺയ സഺുേത഻ക വ഻ദൿ ഈെുയഺഗ഻ച്ച്
രഽ മൿാസ഻യം ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഺണ് സർക്കഺർ മഽുന്നഺട്ടു വന്ന഻ര഻ക്കഽന്നത്.
െള്ള഻യത്ത്- - ക഼ഴത്താർ ഭഺഗങ്ങീള
രന്ധ഻െ഻ക്കഽന്ന

താക്കഽെഺലം

ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻

ആുെഺൾത്തീന്ന

െഽഴക്ക് കഽറഽീക

സഞ്ചഺര഻കീള

ഇ

ഭഺഗുത്തക്ക് അകർഷ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. െഴയകഺലത്തഽ ആവ഻ടഽീത്ത നഺട്ടുകഺർ
മുകര഻-

ക഼ഴത്താർ

ഭഺഗങ്ങീള

രന്ധീെടഺൻ

അശയ഻ച്ച഻രഽന്നത്

െഽഴുയഺരത്തഽള്ള നടെഺതയഺയ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ െുദശത്ത഻ന്ീറ ീതക്കഽെട഻ഞ്ഞഺറഽ

ഭഺഗത്തഺയ഻

വഺഹനഗതഺഗത

സൗകരൿമഽള്ള

ുറഺഡഽകൾ

വന്നുെഺൾ ഇ വഴ഻ ഈുെക്ഷ഻ക്കീെടഽകയഺണഽണ്ടഺയത്.. വരഺന഻ര഻ക്കഽന്ന
തലമഽറയ്കക്ക്

എ.ീക.ജ഻

െടത്തലവന്ീറ
മൿാസ഻യവഽം

ഄധവഺന഻ക്കഽന്ന

ജ഼വ഻തീത്തക്കഽറ഻ച്ചു

ആത഻ന്ീറ

െശസ്തമഺയ

എന്ന

ഭഺഗമഺയ഻

ീെരളുേര഻

സ്ഥ഻ത഻ീചയ്യുന്നഽ.

ഄടഽത്തറ഻യഺനഽള്ള

ഈണ്ടഺകഽം.

സഽരഹ്മണൿ

നഺഗഺരഺധന

വളീര

ജനവ഻ഭഺഗത്ത഻ന്ീറ
വടുക്ക

സവഺമ഻

മലരഺറ഻ീല

ുക്ഷതം

െധഺനമഺയ

ഡ഻ജ഻െൽ

ഇ

ആവ഻ീട

ുക്ഷതത്ത഻ൽ

കഺസർുഗഺഡ്, കണ്ണൂർ, ുകഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലലകള഻ൽന഻ന്നഺയ഻ ഭക്തർ ധനഽ
മഺസത്ത഻ീല

8 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ നടക്കഽന്ന വഺർഷ഻ക ഈത്സവത്ത഻ൽ

െേഺള഻കളഺകഺൻ

വരഽന്നഽ.

െത഻ഷ്ട഻തമഺയ഻ട്ടുള്ള

ഭഗവഺൻ

സഽരഹ്മണൿൻ സർെരാെത്ത഻ൽ

ുക്ഷതെര഻സരത്തഺണ്

എ.ീക.ജ഻

മൿാസ഻യം

സ്ഥഺെ഻ക്കീെടഺനഽള്ള സ്ഥലം. ഄത഻നഺൽ തീന്ന ഏീറക്കഽീറ സഞ്ചഺര഻കീള
അകർഷ഻ക്കഺൻ

ഈതകഽന്നത഻നഺൽ

ഄത഻നനഽസര഻ച്ചുള്ള

ന഻ർമ്മ഻ത഻യഺയ഻ര഻ക്കഽം

ആവ഻ീട

ഇ

വടക്കഽ

െട഻ഞ്ഞഺറഽ

ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്.

ഭഺഗത്തഽകാട഻

ീടംര഻ൾ

സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ

ീവസ്റ്റ്

ുറഺഡ്

കടന്നഽുെഺകഽന്നഽ. ആത഻നഽ ഄല്െം െട഻ഞ്ഞഺറഽഭഺഗത്തഺയ഻ സഽരഹ്മണൿ
ുക്ഷതവഽമഺയ഻ രന്ധീെടഽന്ന കലശ െറമ്പഽം സ്ഥ഻ത഻ീചയ്യുന്നഽ.
ഗഽരഽവഺയാർ സതൿഺഗഹം, കുണ്ടഺത്തഽ സമരം തഽടങ്ങ഻യ
ജനക഼യ

െുക്ഷഺഭത്ത഻ന്ീറ

മഽന്നണ഻ുെഺരഺള഻യഺയ഻രഽന്ന

ഭാരഹ഻തരഺയ഻രഽന്ന

കർഷക

മെുസഺധരണക്കഺരഽീടയഽം
വഹ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.

എ.ീക.ജ഻,

ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീടയഽം

ഄവകഺശസമരങ്ങൾക്ക്

തഽടർന്ന്

1951--

ൽ

ുനതിതവം

ഄഖ഻ുലന്ത്ൿഺ

ക഻സഺൻ

സഭ

ീെസ഻ഡന്റഺവഽകയഽം ീചയ്കതഽ. ര഻ട്ട഼ഷ് ഭരണകഺലത്തഽ ആന്ത്ൿൻ ുകഺഫ഼
ുരഺർഡ഻ൻീറ ക഼ഴ഻ൽ 1936 -- ൽ െവർത്ത഻ച്ചുവന്ന഻രഽന്ന ആന്ത്ൿൻ ുകഺഫ഼
ഹൗസ്

ന഻ലവ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന

നയമഺെീത്ത

തഽടർന്ന്

ഄടച്ചുൊട്ടൽ

ഭ഼ഷണ഻യഽയർന്നുെഺൾ ഄവ഻ടഽീത്ത ീതഺഴ഻ലഺള഻കീള സംഘട഻െ഻ച്ചു രഽ
സഹകരണ സംഘം രാെ഼കര഻ക്കഽകയഽം അ സംഘം
ഹൗസ്

ഏീെടഽക്കഽകയഽം

ീചയ്കതത്

തീന്നയഺയ഻രഽന്നഽ.

ആന്ന്

ത഻രഽവ഻തഺംകാർ

ീകഺച്ച഻

മലരഺർ

ുമഖലയ഻ീല

ഄന്നീത്ത

ുകരളത്ത഻ലഽടന഼ളം
ുമഖലയ഻ീല

കണ്ണൂർ

രഽ

വൻ

ഈദൿമം

രണ്ടഽുമഖലകള഻ലഺയ഻

തിശാർ

സഹകരണ

ആന്ത്ൿൻ ുകഺഫ഼

സഹകരണസംഘം,

സംഘവഽം

െവർത്ത഻ച്ചു

വരഽന്നഽ. മലരഺർ ുമഖലയ഻ലഺയ഻ 30 ശഺഖകൾ െവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നഽ,
തിശാർ സംഘത്ത഻ന്ീറ ക഼ഴ഻ലഺയ഻ 50 ശഺഖകൾ െവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നഽ.
ആത഻നഽ ുനതിതവം നൽക഻യത് എ.ീക.ജ഻യഺയ഻രഽന്നഽ. 1952 മഽതൽ 489
ഄംഗങ്ങളുണ്ടഺയ഻രഽന്ന

ുലഺകസഭയ഻ൽ

ഄംഗങ്ങീള

തന്ീറതഺയ

നയ഻ച്ചു

ുകവലം
വൿക്ത഻

16

സ഻.െ഻.ഐ

െഭഺവം

ീകഺണ്ട്,

െഺർലീമന്റ഻ൽ ഄംഗ഼കിത െത഻െക്ഷമലലഺത഻രഽന്ന഻ട്ടും, ുവറ഻ട്ട ശബ്ദമഺയ഻
ത഻ളങ്ങ഻യ

എ.ീക.ജ഻യഽീട

ജന്ഩുദശത്തഽ

തീന്ന

സ്മരണയ്കക്കഺയ഻,

അരംഭ഻ക്കഺൻ

എന്ത്ഽീകഺണ്ടഽം

ജനശദ്ധ

തീന്നയഺയ഻ര഻ക്കഽം.

ഇ

ഇ

മൿഽസ഻യം

അകർഷ഻ക്കഺനഽതകഽന്ന

െദ്ധത഻

മൿാസ഻യത്ത഻ന്

ുെഺകഽന്ന

ഄുേഹത്ത഻ന്ീറ

2021

ീഫരഽവര഻

13

അം

ത഼യത഻ രഹഽ. മഽഖൿമന്ത്഻ ശ഼ െ഻ണറഺയ഻ വ഻ജയൻ തറക്കലല഻ടഽകയഽം
ീചയ്കതഽ.

Rationale for project including how the project fits the public purpose criteria
listed in the act
ഭൂമി ഏൄെടുക്കുന്നത് ൄപാതു ആവശ്യത്തിനാ

ാ

എ.ീക.ജ഻യഽീട ജന്ഩസ്ഥലമഺയ ീെരളുേര഻യ഻ൽ എ.ീക.ജ഻
സ്മിത഻മൿാസ഻യം

സ്ഥഺെ഻ക്കഽന്നത഻നഺയഺണ്

മഽൻപ്

ഏീെടഽത്ത

ഭാമ഻

കാടഺീത 9¼ ീസൻറ് സവകഺരൿ വൿക്ത഻യഽീട ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത്. 2018
ീഫരഽവര഻ 3 അം ത഼യത഻ ീവള്ള഻യഺഴ്ചയ഻ീല രജെ് ചർച്ചയ്കക്ക഻ീട
എ.ീക.ജ഻യഽീട സ്മിത഻മൿഽസ഻യത്ത഻നഺയ഻ 10 ുകഺട഻ രാെ രഡ്ജെ഻ൽ
ന഼ക്ക഻ീവച്ചതഺയ഻

െസ്തഺവ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.

തഽടർന്ന്

മൿാസ഻യം

ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന്ീറ ചഽമതല ുകരള സർക്കഺര഻ന്ീറ ക഼ഴ഻ലഽള്ള മൿാസ഻യം,
മിഗശഺല

വകഽെ഻ന്

ഏീെടഽക്കഽന്നത഻നഽള്ള
സ്ഥലം

നൽകഽകയഽം

ീചയ്കത഻രഽന്നഽ.

ഄർത്ഥനഺധ഻കഺര഻യഺയ

മൿാസ഻യം

ഏീെടഽക്കഽന്നത്

ൊർത്ത഻യഺക്കഽന്നത഻നഽ

സംരന്ധ഻ച്ച

സർക്കഺര഻ീന

സ്ഥലം
ഡയറക്ടർ,

നടെട഻കമങ്ങൾ

സമ഼െ഻ക്കഽകയഽം

ീചയ്കത഻രഽന്നഽ.

എന്നഺൽ DPR ഄനഽസര഻ച്ചു െദ്ധത഻ ൊർത്ത഼കരണത്ത഻ന്, ഇീയഺരഽ സ്ഥലം
കാട഻

ഏീെടഽക്കഺൻ

ഭരണഺനഽമത഻

ഄഭൿർത്ഥ഻ക്കഽകയഽണ്ടഺയ഻.
സമരുസനഺന഻യഽം,

മൿാസ഻യം

ഄർത്ഥനഺധ഻കഺര഻

ന഻ർമ്മ഻ക്കീെടഽന്നത്

െഺവങ്ങളുീട

വ഻ുശഷ഻െ഻ക്കീെടഽകയഽംീചയ്യുന്ന
ഄുേഹത്ത഻ന്ീറ

ുവണീമന്ന്

ജന്ഩനഺട്ട഻ലഺണ്.

െടത്തലവീനന്നഽ

എ.ീക.ജ഻യഽീട
മൿാസ഻യം

സവഺതന്ത്ൿ

സ്മരണയ്കക്കഺയ഻

ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഽള്ള

തഽക

ഄനഽവദ഻ക്കീെടഽന്നത് ീെഺതഽ ഖജനഺവ഻ൽന഻ന്നഺണ്. ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഽള്ള
ൊർണ ചഽമതല സർക്കഺർ വകഽെഺയ മൿാസ഻യം വകഽെ഻നഺണ്. മൿാസ഻യം
ന഻ർമ്മ഻ക്കീെടഽന്നത്

സവഺതന്ത്ൿ

സമരചര഻തവഽം

മെും

െഠ഻ക്കഺൻ

അഗഹ഻ക്കഽന്ന ീെഺതഽ സമാഹത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻യഺണ്. ഄത഻നഺൽ തീന്ന ഇ
ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് ീെഺതഽ അവശൿത്ത഻ന് തീന്നയഺണ്.

Details of project size, location, capacity, output, production targets, costs, risks
ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ െഽഴയഽീട െട഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗത്തഺയ഻ര഻ക്കഽന്നതഽം കണ്ണൂർ
തഺലാക്ക഻ീല

മുകര഻

വ഻ുലലജ഻ീല

ുകഺട്ടം

ുദശത്തഽ,

ീെരളുേര഻

ഄമ്പലത്ത഻നഽ സമ഼െത്തഺയ഻ ക഻ടക്കഽന്ന 3.21 ഏക്കർ സ്ഥലമഺണ് എ.ീക.ജ഻
മൿാസ഻യം

ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺയ഻

ഏീെടഽക്കീെടഺൻ

ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്.

ീെരളുേര഻യ഻ൽ
കമ്മൿാണ഻സ്റ്റ്
കഽറ഻ച്ചും

സമരുസനഺന഻കീളക്കഽറ഻ച്ചും

െസ്ഥഺനത്ത഻ീല

െഠ഻ക്കഺൻ

അവശൿമഺയ
കലവറ

സവഺതന്ത്ൿ

ആത഻ഹഺസ

അഗഹ഻ക്കഽന്ന

വ഻ജ്ഞഺനെദവഽം

രഽക്കഺനഺണ്

മൿാസ഻യത്ത഻ീല

തഽലൿരഺയ

ആന്ത്ൿൻ

ുനതഺക്കന്ഩഺീര

ീെഺതഽസമാഹത്ത഻ന്

രസകരവഽമഺയ

മൿാസ഻യം

വ഻വരങ്ങളുീട

വകഽെ്

വ഻വരുശഖരണീത്ത

ഏെവഽം
രഽ

ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്.ഇ

െധഺനമഺയഽം

മാന്നഺയ഻

തരംത഻ര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.

a) സവഺതന്ത്ൿസമരത്ത഻നഽം കമ്മൿാണ഻സ്റ്റ് െസ്ഥഺനത്ത഻നഽംഎ.ീക.ജ഻യഽീട
ജ഼വ഻ത കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ നൽക഻യ സംഭഺവനകൾ.

b) അധഽന഻ക ആന്ത്ൿൻ ചര഻തത്ത഻ന്ീറ കമമഺയ വ഻കഺസവഽം ആന്ത്ൿൻ
കമ്മൿാണ഻സ്റ്റ് െഺർട്ട഻യഽീട ചര഻തവഽം.

c)

ആന്ത്ൿയഽീട

സവഺഭഺവ഻ക

ചര഻തമഽൾീെീടയഽള്ള

സവഺതന്ത്ൿ

സമരചര഻തം
ുകരളചര഻തത്ത഻നഽ മഽൻഗണന നൽക഻ ന഻ർമ്മ഻ക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന
ഇ മൿാസ഻യത്ത഻ന്ീറ ന഻ർമ്മ഻ത഻ക്കഽം െുതൿകത ഈണ്ട്. ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻
െഽഴുയഺട് ുചർന്ന് ക഻ടക്കഽന്ന ഇ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ െട഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗത്തഺയ഻
ീചമ്പകുേര഻ െറമ്പ഻ീനയഽം െള്ള഻യത് െറമ്പ഻ീനയഽം ുവർത഻ര഻ക്കഽന്ന
രഽ ീചറ഻യ ുതഺടഽണ്ട്. ഇ െറമ്പ഻നഽസമ഼െത്തഽള്ള കലശ െറമ്പ഻ന്ീറ
ീതക്കഽ-വടക്കഺയ഻
ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻
സവഺഭഺവ഻കത

ക഻ടക്കഽന്ന

െഽഴയ഻ൽ

ഇ

ീചന്ന്

ന഻ലന഻ർത്ത഻

ഗഺമ഼ണെകിത഻ീയയഽം
ഄതഽുെഺീലന഻ലന഻ർത്ത഻,

വഴ഻യ഻ലാീട
ുചരഽന്ന

ക഻ഴുക്കഺട്ടു

ഇ

ുതഺട഻ീന

സംരക്ഷ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽം

ഄത഻ന്ീറ

ചഽെുെഺടഽമഽള്ള

െച്ചെ഻ൻുറയഽം
െര഻സ്ഥ഻ത഻

ഴഽക഻

മരങ്ങീളയഽം

സഽഹിദമഺയ

ുതഺത഻ലഽള്ള

ന഻ർമ്മ഻ത഻യഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄവലംര഻ക്കഽക. ഄതഽുെഺീലതീന്ന സഺധഺരണ
ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള
ദിശൿഭംഗ഻ീക്കഺ

ഗൗണ്ട്

ീലീവല഻ന്

വ഻ഘഺതം

െകരം

,

ഈണ്ടഺക്കഺത്ത

െകിത഻ഭംഗ഻ീക്കഺ
ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള

സ്ഥ഻ത഻വ഻ുശഷത്ത഻നഽ ഄനഽസര഻ച്ചുള്ള (സ഻െുുവഷണൽ ഡ഻ൂസന഻ങ് )
രാെുരഖ

തയഺറഺക്ക഻യഺയ഻ര഻ക്കഽം

മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചു.

ന഻ർമ്മഺണം

നടത്തഽക

എന്ന്

Examination of alternatives
ഏക്കർ

ഭാമ഻

ഏീെടഽക്കഽന്നത഻നഽള്ള

നടെട഻കൾ

ഏകുദശം

ൊർത്ത഻യഺയ഻

വര഻കയഺണ്. എന്നഺൽ ഡ഻.െ഻.അർ െകഺരമഽള്ള ന഻ർമ്മഺണ െവർത്തനങ്ങൾ,
ഏീെടഽക്കീെട്ട ഭാമ഻ക്കഽം സമ഼െത്തഺയ഻ റ഼ സ

7/4

ആൽീെട്ട

9.25

ീസന്റ് ഭാമ഻

കാട഻ ഏീെടഽക്കീെുടണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.
എ.ീക.ജ഻ സ്മിത഻മൿാസ഻യം സ്ഥഺെ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ അദൿ ഘട്ടത്ത഻ൽ മുകര഻
വ഻ുലലജ഻ീല ുകഺട്ടം ുദശത്തഽള്ള

3.1175

ഏക്കർ സ്ഥലം ഏീെടഽത്തഽ കഴ഻ഞ്ഞഽ.

െദ്ധത഻ െുദശത്ത഻ന്ീറ ഈള്ള഻ൽ സ്ഥ഻ത഻ീചയ്യുന്ന റ഼ സ
സ്ഥലമഺണ്

ആന഻

ഏീെടഽക്കഺൻ

7/4 ആൽ ീെട്ട 9.25 ീസന്റ്

രഺക്ക഻യഽള്ളത്.വ഻ശദമഺയ

െദ്ധത഻

റ഻ുെഺർട്ട഻നനഽസിതമഺയ഻ ഇ ീെഺജക്െ് ൊർത്ത഼കര഻ക്കണീമേ഻ൽ ഇ സ്ഥലം
കാട഻

ഏീെടഽക്കീെടഽന്നത്

ഏീറ

ഈച഻തമഺണ്.

ഄങ്ങീനയലലഺീത

വന്നഺൽ

ഇീയഺരഽ സ്ഥലം മഺതം മഺെ഻ീവച്ചുീകഺണ്ടഽള്ള ന഻ർമ്മഺണ െവർത്തനങ്ങൾ
നടുത്തണ്ടതഺയ഻ വരഽം. ഄതഽീകഺണ്ടഽതീന്ന െകരം മീെഺരഽ സ്ഥലം എന്നത്
െര഻ഗണ഻ക്കഺൻ ുെഺലഽം െെഺത്തതഺണ്.

Phases of project construction
എ.ീക.ജ഻.യഽീട

ജന്ഩ

നഺട്ട഻ൽ

തീന്ന

ഈച഻തമഺയ

രഽ

സ്മഺരകം

ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻ന് 2018 ീഫരഽവര഻ 3 അം ത഼യത഻ ീവള്ള഻യഺഴ്ചയ഻ീല
രജെ്

ചർച്ചയ്കക്ക഻ീട

10 ുകഺട഻ രാെ

സർക്കഺർ

ന഼ക്ക഻ീവച്ചതഺയ഻

െസ്തഺവ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന്ീറ ചഽമതല ുകരള സർക്കഺര഻ന്ീറ
ക഼ഴ഻ലഽള്ള മൿാസ഻യം, മിഗശഺല വകഽെ഻ന് നൽകഽകയഽം ീചയ്കത഻രഽന്നഽ.
െര഻സ്ഥ഻ത഻ സൗഹിദമഺയ ഇ സ്മഺരകം എ.ീക.ജ഻ മൿാസ഻യം എന്ന
ന഻ലയ഻ൽ

സ്ഥഺെ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻

െഽഴയഽീട സമ഼െത്തഽള്ള 311.75
ഏീെടഽക്കഺനഽള്ള
വര഻കയഺണ്.

നടെട഻
എന്നഺൽ

ീെരളുേര഻യ഻ൽ,

ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻

ീസൻറ് (3.1175 ഏക്കർ) സവകഺരൿ ഭാമ഻

കമങ്ങൾ

ഏകുദശം

ഡ഻.െ഻.അർ

ൊർത്ത഻യഺയ഻

െകഺരമഽള്ള

ന഻ർമ്മഺണ

െവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏീെടഽക്കീെട്ട ഭാമ഻യഽീട ഈള്ള഻ൽത്തീന്നയഽള്ള റ഼ സ

7/4

ൽ

ീെട്ട

ീസൻറ്

9.25

ഏീെടഽക്കീെുടണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.
ീസൻറ്

ഭാമ഻യ഻ൽ

ചട്ടത്ത഻ലഽം

സവകഺരൿ
െദ്ധത഻ക്ക്

തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്ന

ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന

െഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽള്ള

െഺുക്കജഽം

വൿക്ത഻യഽീട
അവശൿമഺയ

കഽടഽംരത്ത഻ന്

ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള
തയഺറഺക്ക഻,

ഭാമ഻

കാട഻

ഇ

9.25

ന഻യമത്ത഻ലഽം

നഷ്ടെര഻ഹഺരവഽം
അ

സ്ഥലം

കാട഻

ഏീെടഽത്ത്,

സ്ഥലം

ആടെഺടഽകളും

ഏീെടഽക്കല഻ന്

ത഼ർത്ത്

സംരന്ധ഻ച്ച

ഏീെടഽത്തഺൽ

ഈള്ള

ഡ഻.െ഻.അർ

മഽഴഽവൻ

െകഺരമഽള്ള

ന഻ർമ്മഺണ െവർത്തനങ്ങൾ അരംഭ഻ക്കഽന്നതഺണ് .

Core design features and size and type of facilities
എ.ീക.ജ഻യഽീട സ്മരണയ്കക്കഺയ഻, ഄുേഹത്ത഻ന്ീറ ജന്ഩുദശത്തഽ തീന്ന
അരംഭ഻ക്കഺൻ

ുെഺകഽന്ന

അകർഷ഻ക്കഺനഽതകഽന്ന

ഇ

മൿഽസ഻യം

െദ്ധത഻

എന്ത്ഽീകഺണ്ടഽം

തീന്നയഺയ഻ര഻ക്കഽം.

ജനശദ്ധ

ീെരളുേര഻യ഻ൽ,

ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ െഽഴയഽീട സമ഼െത്തഽള്ള 3.21 ഏക്കർ സവകഺരൿ ഭാമ഻ ുകഺട്ടം
ുദശത്തഽ ഏീെടഽത്തഽ situational designing എന്ന െര഻സ്ഥ഻ത഻ സൗഹിദമഺയ
സഺുേത഻ക വ഻ദൿ ഈെുയഺഗ഻ച്ച് രഽ മൿാസ഻യം ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഺണ്
സർക്കഺർ

മഽുന്നഺട്ടു

വന്ന഻ര഻ക്കഽന്നത്.

സഞ്ചഺര഻കീള

അകർഷ഻ക്കഽന്ന

െള്ള഻യത്ത്- -- ക഼ഴത്താർ ഭഺഗങ്ങീള ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ െഽഴക്ക് കഽറഽീക
രന്ധ഻െ഻ക്കഽന്ന

താക്കഽെഺലത്ത഻നഽ

സമ഼െത്തഺയഺണ്

മൿാസ഻യം

വ഻ഭഺവനം ീചയ്കത഻ട്ടുള്ളത്. മൿാസ഻യം ന഻ർമ്മ഻ക്കീെടഽന്നത് സവഺതന്ത്ൿ
സമരചര഻തവഽം

മെും

സഞ്ചഺര഻കളും

െഠ഻ക്കഺൻ

ഄടങ്ങഽന്ന

അഗഹ഻ക്കഽന്ന

ീെഺതഽ

വ഻ദൿഺത്ഥ഻കളും

സമാഹത്ത഻നഽ

ുവണ്ട഻യഺണ്.

ുകരളചര഻തത്ത഻നഽ മഽൻഗണന നൽക഻ ന഻ർമ്മ഻ക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന ഇ
മൿാസ഻യത്ത഻ന്ീറ

ന഻ർമ്മ഻ത഻ക്കഽം

െുതൿകത

ഈണ്ട്.

ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻

െഽഴുയഺട് ുചർന്ന് ക഻ടക്കഽന്ന ഇ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ െട഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗത്തഺയ഻
ീചമ്പകുേര഻ െറമ്പ഻ീനയഽം െള്ള഻യത്ത് െറമ്പ഻ീനയഽം ുവർത഻ര഻ക്കഽന്ന
രഽ ീചറ഻യ ുതഺടഽണ്ട്. ഇ െറമ്പ഻നഽസമ഼െത്തഽള്ള കലശ െറമ്പ഻ന്ീറ
ീതക്കഽ-വടക്കഺയ഻
ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻

ക഻ടക്കഽന്ന

െഽഴയ഻ൽ

സവഺഭഺവ഻കത

ഇ

ീചന്ന്

ന഻ലന഻ർത്ത഻

ഗഺമ഼ണെകിത഻ീയയഽം

വഴ഻യ഻ലാീട
ുചരഽന്ന

ഇ

ക഻ഴുക്കഺട്ടു
ുതഺട഻ീന

സംരക്ഷ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽം

െര഻സ്ഥ഻ത഻

ഄത഻ന്ീറ

ചഽെുെഺടഽമഽള്ള

െച്ചെ഻ീനയഽം

ഄതഽുെഺീലന഻ലന഻ർത്ത഻,

ഴഽക഻

മരങ്ങീളയഽം

സൗഹിദമഺയ

ുതഺത഻ലഽള്ള

ന഻ർമ്മ഻ത഻യഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄവലംര഻ക്കഽക. ഄതഽുെഺീലതീന്ന സഺധഺരണ
ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള

ഗൗണ്ട്

ദിശൿഭംഗ഻ുക്കഺ

ീലീവല഻ംങ്ങ഻നഽ
വ഻ഘഺതം

െകരം

,

െകിത഻ഭംഗ഻ുക്കഺ

ഈണ്ടഺക്കഺത്ത

ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള

സ്ഥ഻ത഻വ഻ുശഷത്ത഻നഽ ഄനഽസര഻ച്ചുള്ള (സ഻െുുവഷണൽ ഡ഻ൂസന഻ങ് )
രാെുരഖ

തയഺറഺക്ക഻യഺയ഻ര഻ക്കഽം

മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചു.

ന഻ർമ്മഺണം

നടത്തഽക

എന്ന്

ആവ഻ീട

മൿാസ഻യുത്തഺീടഺെം

സൗകരൿങ്ങൾ,

ുകഺൺഫറൻസ്

എന്ന഻വയഽം

രഽക്കഺൻ

ഹഺൾ,റഫറൻസ്

മൿാസ഻യം

വകഽെ്

അുലഺച഻ക്കഽന്നഽ. െര഻സ്ഥ഻ത഻ുയഺടഽ ആണങ്ങ഻യ ര഼ത഻യ഻ൽ, മൿാസ഻യവഽം
ഄനഽരന്ധ സൗകരൿങ്ങളും വരഺന഻ര഻ക്കഽന്ന തലമഽറയ്കക്ക് എ.ീക.ജ഻ എന്ന
ഄധവഺന഻ക്കഽന്ന ജനവ഻ഭഺഗത്ത഻ന്ീറ െടത്തലവന്ീറ ജ഼വ഻തീത്തക്കഽറ഻ച്ചു
ഄടഽത്തറ഻യഺനഽള്ള

ഡ഻ജ഻െൽ

മൿാസ഻യവഽം

സഞ്ചഺര഻കൾക്കഽ

തഺമസ഻ക്കഺനഽള്ള സൗകരൿം, കൺീവൻഷൻ ീസന്റർ, ഒെൺ ത഼ുയെർ
എന്ന഻വയഽം

ആത഻ന്ീറ

ഈണ്ടഺകഽം.

ഭഺഗമഺയ഻

ഄതഽവഴ഻

ഈണ്ടഺകഽം.

കാടഽതൽ

ആത഻ന്ീറ

സഞ്ചഺര഻കീള

ഭഺഗമഺയ഻

ആവ഻ുടയ്കക്ക്

അകർഷ഻ക്കഺനഽം കഴ഻യഽം. CRZ രഺധകമഺകഺത്ത തരത്ത഻ൽ െഽഴയഽീട
സൗന്ദരൿവത്ക്കരണം,

ദ഼െഺലേഺരം,

നടെഺത,

ഄതഽവഴ഻

െഭഺതസവഺര഻ക്കഺീര അകർഷ഻ക്കഺനഽം െദ്ധത഻യഽണ്ട്.

Need of ancilliary infrastructural facilities
ഏീെടഽക്കീെടഺൻ ുെഺകഽന്ന 3.25 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് 9.25 ീസന്റ് സ്ഥലം ഴ഻ീക,
ന഻ലവ഻ൽ ീവറഽീത ക഻ടക്കഽന്ന സ്ഥലമഺണ്. ഄട഻ക്കഺടഽകളും വള്ള഻െടർെുകളും
കഺട്ടുമരങ്ങളും ഈള്ള െറമ്പഺണ്. ആത഻ൽ ആുെഺൾ ആീയ്യടഽക്കഽക ... ീസന്റ് സ്ഥലത്ത്
രഽ കഽടഽംരം തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്നഽ. ഄവ഻വഺഹ഻തയഽം 79 വയസ്സ് െഺയവഽമഽള്ള
ശഺരദ, സുഹഺദര഻യഽീട മകൾ സജ഻ല, ഄവരഽീട രണ്ടഽ ീെണ്മക്കൾ എന്ന഻വർ
തഺമസ഻ക്കഽന്നഽ. ആവരഽീട െഽനരധ഻വഺസമഺണ് ഏീറ െധഺനീെട്ടത്. െഽത഻യ
സ്ഥലം, ഄവ഻ീട രഽ വ഼ട് ന഻ർമ്മ഻ക്കൽ, ഄതഽവീര ഄനഽുയഺജൿമഺയ രഽ വഺടക
വ഼ട് എന്ന഻വീയഺീക്ക തരീെടഽത്തഽന്നത഻നഽ ഗൗരവ തരത്ത഻ലഽള്ള സഹഺയം
ആവർക്കഺവശൿമഺണ്. സ്ത഼കൾ മഺതമഽള്ള വ഼ടഺയത഻നഺൽ സഺമാഹൿ, രഺഷ്ട഼യ
െവർത്തകരഽീട

സഹഺയം

ആവർക്കഺവശൿമഺണ്.

സ്ത഼കൾ

മഺതമഽള്ള

വ഼ടഺയത഻നഺൽ സഺമാഹൿ രഺഷ്ട഼യ െവർത്തകരഽീട സഹകരണം ആത഻നഺയ഻
ലഭൿമഺക്കണം

Details of social impact assessment/ environment impact assessment if already
conducted and any technical feasibility reports
മഽുന്ന െസ്തഺവ഻ച്ചതഽുെഺീല, എ.ീക.ജ഻ മൿാസ഻യം സ്ഥഺെ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻
ീെരളുേര഻യ഻ൽ, ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ െഽഴയഽീട സമ഼െത്തഽള്ള 3.21 ഏക്കർ
ഭാമ഻യ഻ൽ ആുെഺൾ ഏീെടഽക്കഺൻ ഄവുശഷ഻ക്കഽന്ന 9.25 ീസന്റ് സ്ഥലം
ഴ഻ീക 311.75 ീസൻറ് (3.1175 ഏക്കർ) സവകഺരൿ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഺനഽള്ള

നടെട഻ കമങ്ങൾ ഏകുദശം ൊർത്ത഻യഺയ഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ്. ഇ
ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കൽ സംരന്ധ഻ച്ച സഺമാഹൿ അഘഺത െഠനം കയ്കുറഺസ്
കണ്ണൂർ

നടത്തഽകയഽം

ഄനഽുയഺജൿമഺയ

മൿാസ഻യം

ര഼ത഻യ഻ൽ

ന഻ർമ്മഺണ

അസാതണം

െകിത഻ക്ക്

ീചയ്കത

ഏെവഽം

നടെ഻ലഺക്കഽന്ന

സഺഹചരൿത്ത഻ൽരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള സഺമാഹൿ അഘഺതവഽം ഈണ്ടഺകഺൻ
സഺധൿതയ഻ലല എന്നഽം, ഇ സ്ഥലം ത഻കച്ചും ഄനഽുയഺജൿവഽം അീണന്ന്
റ഻ുെഺർട്ട്

ീചയ്കത഻ട്ടുണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.

15.01.2020

നഽ

ഄന്ത്഻മ

സമർെ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളതഽമഺണ്.

ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
നഷ്ടെര഻ഹഺര

അയത഻ന്ീറ

311.75
തഽക

ീസൻറ്

ന഻ശ്ചയ഻ച്ചു

റ഻ുെഺർട്ട്

റ഻ുെഺർട്ട഻ന്ീറ

(3.1175

ഏക്കർ)

ഏീെടഽക്കഽകയഽം

സ്ഥലം
ഄത഻ന്ീറ

നടെട഻കൾ ൊർത്ത഻യഺക്കീെടഽകയഽമഺണ്

Applicable law and policies
ീെഺതഽ

അവശൿത്ത഻നഺയ഻

ന഻ലവ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന

ഭാമ഻

ഏീെടഽക്കഽന്ന

മഽൻപ്

കാടഽതൽ

െര഻ഗണന

മാലം

െയഺസം

ഄനഽഭവ഻ക്കഽന്നവർക്കഽം നൽകഽന്നത഻നഽമഺയ഻ ഏീെടഽക്കൽ

നടെട഻കള഻ൽ

ഭാവഽടമകൾക്കഽം,

ന഻യമങ്ങീളക്കഺൾ

സമയത്ത്,

ഭാമ഻

നൿഺയമഺയ

ഏീെടഽക്കൽ

നഷ്ടെര഻ഹഺരവഽം

സഽതഺരൿതയഽം

ഈറെുവരഽത്തഽന്നത഻നഽമഺയ഻ െുയഺഗത്ത഻ലഽള്ള ന഻യമങ്ങീള സംരന്ധ഻ച്ച്
തഺീഴ കഺണ഻ക്കഽന്നഽ. ഇ ന഻യമത്ത഻ൽ വരഽമഺനത്ത഻നഽം, ീതഺഴ഻ല഻നഽം,
ജ഼വുനഺെഺദ഻കൾക്കഽം,

െര഻സ്ഥ഻ത഻ക്കഽം,

ീെഺതഽജനഺുരഺഗൿത്ത഻നഽം

െുതൿകം െര഻ഗണന നൽകഽന്നഽ.

1. RFCTLARR Act, 2013
2. RFCTLARR Act (Kerala) rules 2015
3. RTI Act 2005 etc
Team composition approach, methodology and schedule of the Social
Impact Assessment
സാമൂഹ്യാഘാത പഠനയൂ
മുകര഻

ഄംശം

സ്ഥഺെ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻

ിെിന്ൄറ ഘടന

ുകഺട്ടം

ുദശത്ത്

എ.ീക.ജ഻

ഏീെടഽക്കീെട്ടുകഴ഻ഞ്ഞ

സ്മിത഻

311.75

മൿാസ഻യം

ീസന്റ്

സ്ഥലം

കാടഺീത ആുത സ്ഥലത്ത് റ഼ സ 7/4 ആൽീെട്ട 9.25 ീസന്റ് സവകഺരൿ ഭാമ഻
ഏീെടഽക്കഽന്നത്

സംരന്ധ഻ച്ച

സഺമാഹൿ

അഘഺത

നടത്തഽന്നത഻ന്

െഠനം

ഈത്തരവഺദ഻തവം നൽക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് കണ്ണൂർ രർണുേര഻ അസ്ഥഺനമഺയ഻
കഴ഻ഞ്ഞ 20 വർഷക്കഺലമഺയ഻ െവർത്ത഻ച്ചു വരഽന്ന Track A NGO അയ

(KAIROS Kannur Association For Integrated Rural
Organization and Support) കണ്ണൂര഻ീനയഺണ്. കണ്ണൂർ ജ഻ലലഺ കളക്ടറഽീട
കയ്കുറഺസ്

16.12.2021

ീല

ഈത്തരവഺദ഻തവം

DCKNR/3884/2020- C4 നമ്പർ

നടെട഻കമെകഺരമഺണ്

ഏൽെ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്.

ആത്

സംരന്ധ഻ച്ച

അധ഻കഺര഻കമഺയ വ഻ജ്ഞഺെനം 20.12.2020 ീല 3741 നമ്പർ ഄസഺധഺരണ
ഗസെ഻ൽ

െസ഻ദ്ധീെടഽത്തഽകയഽം

ീചയ്കത഻ട്ടുണ്ട്.

െഠന

യാണ഻െ഻ന്ീറ

ഘടന തഺീഴ കഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.

List of all team members with qualification
ക്െമ നമ്പർ

പര്

പദവി

1

^m. ssjPp ]oäÀ
(tkmtjym-f-PnÌv)

sNbÀam³

2

{io. sI hn N{µ³

AwKw

3

{ioaXn sPkn sdPn
(Un.än.]n Hm¸-td-äÀ)

AwKw

4

{io. {]kmZv

വിദയാഭയാസ യാഗ്യത
MSW
BA (Eco)
MA (His)
BA (Mal)
SSLC

Hm^okv
Akn-Ìâv

Description and rationale for the methodology and tools used to
collect information for the social impact assessment
മുകര഻

ഄംശം

ുകഺട്ടം

ുദശത്ത്

എ.ീക.ജ഻

ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ വ഻വ഻ധ സർുവ നമ്പറഽകള഻ൽ

സ്മിത഻

മൿാസ഻യം

ഏക്കർ സ്ഥലം

3.25

ഏീെടഽക്കഺൻ ഄനഽമത഻യഺീയേ഻ലഽം രഽ കഽടഽംരത്ത഻ന്ീറ മഺതം എത഻ർെ഻ീന
തഽടർന്ന്

311.75

ീസന്റ്

സ്ഥലം

ഏീെടഽക്കഽന്നത഻നഽള്ള

നടെട഻കമങ്ങൾ

ഄന്ത്ൿഘട്ടത്ത഻ലഺണ്.വ഻ശദമഺയ ീെഺജക്െ് റ഻ുെഺർട്ട഻ൽ വ഻ഭഺവനം ീചയ്കത
ര഼ത഻യ഻ൽ, െദ്ധത഻ ൊർത്ത഼കര഻ക്കണീമേ഻ൽഇ

9.25

ീസന്റ്

സ്ഥലം

കാട഻

ലഭൿമഺക്കണം. ഄത഻നഺയ഻ സഺമാഹൿ അഘഺത െഠനം നടത്തഽുമ്പഺൾ ,സ്ഥലം

വ഻ട്ടു നല്കഺൻ വ഻സമ്മത്ത഻ച്ച കഽടഽംരത്ത഻ന്ീറ ഄംഗങ്ങീള ുനര഻ട്ട് കണ്ടഽ
വ഻ശദമഺയ഻

സംസഺര഻ച്ച്,

സ്ഥലം

ുരഺധൿീെടഽത്തഽകയഽം,
വൿക്തമഺക്ക഻
ഄവരഽീട

ീകഺടഽക്കഽകയഽം

െധഺന

വർഷമഺയ഻

നൽുകണ്ട

അവശൿകതീയ കഽറ഻ച്ച്

വ഻ട്ടുനൽകഺത഻രഽന്നഺലഽണ്ടഺകഽന്ന
79

സുഹഺദര഻യഽീട

ആത഻നഽള്ള

വ഻ട്ടു

െഺയമഽള്ള

മകളുമഺയഽം

കഺരണം,

ീെരളുേര഻

വയസ്സ്

വ഻ശദമഺയ

െഺയഺധ഻കൿമഽള്ള

ഄമ്പലത്ത഻ൽ

കഴകെവിത്ത഻

നടത്ത഻വര഻കയഺണ്.

െഺരമ്പരൿമഺയ഻

ലഭ഻ച്ചതഺണ്.ഄത഻നഺൽ

ശഺരദ

തഺൽകഺല഻ക
ഄവരഽീട
തീന്ന

െയഺസങ്ങളും

യഥഺർത്ഥ

ഈടമയഽം

ചർച്ച

നടത്ത഻.

എന്ന

സ്ത഼,

ജ഼വനക്കഺര഻യഺയ഻
ഄമ്മയഽീട

ഇ

64

ുജഺല഻

വർധകൿദശയ഻ലഽംഇ

കഴകെവിത്ത഻ ന഻ർത്തഺൻ ഄവർക്ക് ൂവകഺര഻കമഺയഽം, സഺമ്പത്ത഻കമഺയഽം
െയഺസമഽണ്ട്.

ഄത഻നഺൽ

ന഻ർവഹ഻ക്കഺൻ

തീന്ന

സഺധ഻ക്കഽന്ന

ഇ

ഄമ്പലത്ത഻ീല

ര഼ത഻യ഻ൽ

ഇ

ുജഺല഻

തഽടർന്നഽം

സ്ഥലത്ത഻നടഽത്തഽതീന്ന

ഭാമ഻

കീണ്ടത്ത഻ െഽനരധ഻വസ഻ക്കീെടഽീന്നേ഻ൽ, സ്ഥലം വ഻ട്ടുനൽകഺൻ തയഺറഺണ്.
ഇ

അശയവ഻ന഻മയത്ത഻ന്

വഺർഡ്

ീമമ്പറഽീടയഽം

െര഻സരവഺസ഻യഺയ

സഺമാഹൿ െവർത്തകൻ കുക്കഺത്ത് രഺജന്ീറയഽം സഹകരണം ലഭ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.
കാടഺീത Participatory Observation, Participatory Rural Appraisal, Informal interview
with

key

നടത്തഺൻ

Informants

എന്ന഼

ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ട്ടുള്ള

ടാളുകളും

ീെഺതഽ

ഈെുയഺഗ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.

ഄവകഺശവഺദുയഺഗത്ത഻ൽ

21.01.2022
ന഻ന്ന്,

ഇ

വ഻ഷയങ്ങൾ സംരന്ധ഻ച്ച കാടഽതൽ വൿക്തത ലഭൿമഺക്കഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം.

Sampling methodology used
പഠനാപാധിെൾ
കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ീല, കണ്ണൂർ തഺലാക്ക഻ീല മുകര഻ ഄംശം ുകഺട്ടം
ുദശത്ത഻ീല ീെരളുേര഻ ഭഺഗത്തഽ, ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ െഽഴുയഺട് ുചർന്ന് റ഼.സ

7/4 ൽീെട്ട 9.25 ീസൻറ് സവകഺരൿ ഭാമ഻ എ.ീക.ജ഻ സ്മിത഻മൿാസ഻യം
ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻

ഏീെടഽക്കഽന്നതഽമഺയ഻

രന്ധീെട്ട

സഺമാഹൿ

അഘഺത െഠനം നടത്തഽന്നത഻ന് Stakeholder Analysis, Participatory Rural

Appraisal, Beneficiary Assessment എന്ന഼

ഈെഺധ഻കളഺണ് െധഺനമഺയഽം

ഈെുയഺഗ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളത്.

Overview of informations/ data sources used
എ.ീക.ജ഻
ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻

മൿാസ഻യം
െഽഴയഽീട

സ്ഥഺെ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻
സമ഼െത്തഽള്ള

3.21

ീെരളുേര഻യ഻ൽ,
ഏക്കർ

ഭാമ഻

ഏീെടഽക്കഺനഺയ഻
നടത്തഽകയഽം
ര഼ത഻യ഻ൽ

കയ്കുറഺസ്

മൿാസ഻യം

ന഻ർമ്മഺണ

അസാതണം

സ്ഥലുമീെടഽെ്

ീചയ്കത

കഺരണം

ഈണ്ടഺകഺൻ

സഺധൿതയ഻ലല

അീണന്നഽം

റ഻ുെഺർട്ട്

ഏീെടഽക്കഺൻ

െകിത഻ക്ക്

ഇ

ഈുേശ഻ക്കഽന്ന

9.25

തഺമസ഻ക്കഽന്നവരഽമഺയ഻
െുദശവഺസ഻കള഻ൽ

സഹഺയകരമഺയ഻രഽന്നഽ.

കാടഺീത

ഄനഽുയഺജൿമഺയ
ഇ

സഺമാഹൿ

അഘഺതവഽം

ത഻കച്ചും

ഄനഽുയഺജൿം

അ

റ഻ുെഺർട്ട഻ലഽം

ീസന്ററ഻ൽ

ആുെഺൾ

തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്ന

െശ്നങ്ങളും
ഇ

െഠനം

സഺഹചരൿത്ത഻ൽ,

സ്ഥലം

ീചയ്കത഻ട്ടുണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.

അഘഺത

ഏെവഽം

തരത്ത഻ലഽള്ള

എന്നഽം,

െരമർശ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.
വ഻വരങ്ങളും

സഺമാഹൿ

നടെ഻ലഺക്കഽന്ന

രഽ

കഽടഽംരത്ത഻ന്ീറ
ഭാമ഻യ഻ൽ

കണ്ണൂർ

െഽനരധ഻വഺസവഽം

റ഻ുെഺർട്ടും

ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന

ുനര഻ട്ട്

സംസഺര഻ച്ചു

ന഻ന്ന്
വ഻ലലജ്

കണ്ട്

ുശഖര഻ച്ച
ഒഫ഼സർ

ുശഖര഻ച്ച

വ഻വരങ്ങളും
മുകര഻,

ഏീറ

ീെരളുേര഻

െഞ്ചഺയത്ത് െസ഻ഡന്റ്, ീെരളുേര഻ െഞ്ചഺയത്ത് ീസകട്ടറ഻, വഺർഡ് ീമമ്പർ
തഽടങ്ങ഻യവര഻ൽന഻ന്നഽം കിതൿമഺയ വ഻വരങ്ങൾ ലഭൿമഺയ഻ട്ടുണ്ട്.

Schedule of consultations with key stakeholders and brief description
of public hearings conducted
ൄപാതുഅവൊശ്വാദയാഗ്ം
മുകര഻ ഄംശത്ത഻ീല ുകഺട്ടം ുദശത്ത഻ീല 9.25 ീസൻറ് സവകഺരൿ
ഭാമ഻

എ.ീക.ജ഻

സ്മിത഻മൿാസ഻യം

ഏീെടഽക്കഽന്നതഽമഺയ഻

രന്ധീെടഽത്ത഻

തല്െരകക്ഷ഻കളുീടയഽം
ീെരളുേര഻

രഽ

ുയഺഗം

ഗഺമെഞ്ചഺയത്ത്

ത഼രഽമഺന഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.

ആത്

സ്ഥഺെ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻
ഭാവഽടമകളുീടയഽം

21.01.2022

അഫ഼സ഻ൽ

സംരന്ധ഻ച്ച

നഽ

11

വ഻ള഻ച്ചു

ഄറ഻യ഻െ്

മെു
മണ഻ക്ക്

ുചർക്കഺൻ

05-01-2022

ീല

ുകരളകൗമഽദ഻യ഻ലഽം ഫ്ലഺഷ഻ലഽം െസ഻ദ്ധീെടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ഭാവഽടമയഺയ
സജ഻ലയ്കക്ക്
അയത഻ന്ീറ
കാടഺീത

ുരജ഻സ്ീറർഡ്

തെഺൽ

ഄക്നൗീലഡ്ജീമന്റ്

മഽുഖന
സ്ല഻പ്

ുനഺട്ട഼സ്

ഄയക്കഽകയഽം

ൂകെെ഻യ഻ട്ടുള്ളതഽമഺണ്.

ീെരളുേര഻ ഗഺമെഞ്ചഺയത്ത് െസ഻ഡന്റ്, ീസകട്ടറ഻, മുകര഻

വ഻ലലജ് ഒഫ഼സർ, സ്ീെ. തഹസ഻ൽദഺർ (LA) തലുശര഻, മൿാസ഻യം വകഽെ്
ഡയറക്ടർ ത഻രഽവനന്ത്െഽരം എന്ന഻വർക്കഽം ുനഺട്ട഼സ഻ന്ീറ ുകഺെ഻കൾ
ഄയച്ച഻രഽന്നഽ.
െകർെ്

ജ഻ലലഺ

കളക്ടറഽീട

സമർെ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.

ഄറ഻വ഻ുലക്കഺയഽം

ുനഺട്ട഼സ഻ന്ീറ

ീെഺതഽഄവകഺശവഺദുയഺഗത്ത഻ൽ

ഈയർന്നഽവന്ന
ഄഭ഻െഺയം

ന഻ർുദശങ്ങൾ
ുതട഻യത഻നഽ

ുകഺഡ഼കര഻ച്ചു,
ുശഷം

ഄന്ത്഻മ

ഄർത്ഥനഺധ഻കഺര഻യഽീട
റ഻ുെഺർട്ട഻ൽ

അയതഽ

ഈൾീകഺള്ള഻ക്കഽന്നതഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം.

Land assessment
Describe with the help of maps information from land inventory and
primary sources.
ഏൄെടുക്കാൻ ഉേശ്ിക്കുന്ന ഭൂമിയുൄട വിവരം
ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻

െഽഴയഽീട

െട഻ഞ്ഞഺറഽ

ഭഺഗത്തഺയ഻ര഻ക്കഽന്നതഽം

കണ്ണൂർ തഺലാക്ക഻ീല മുകര഻ വ഻ുലലജ഻ീല ുകഺട്ടം ുദശത്ത്, ീെരളുേര഻
ഄമ്പലത്ത഻നഽ സമ഼െത്തഺയ഻ ക഻ടക്കഽന്ന 9.25 ീസൻറ് സ്ഥലമഺണ് എ.ീക.ജ഻
മൿാസ഻യം
സവകഺരൿ

ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺയ഻
വൿക്ത഻കളുീട

ഏീെടഽക്കീെടഺൻ

ഈടമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള

ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്.

സ്ഥലം

സംരന്ധ഻ച്ച

വ഻വരങ്ങൾ തഺീഴ കഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.
കമ
നമ്പർ

സർുേ നമ്പർ

1

7/4
ആൄെ

വ഻സ്ത഼ർണം

9.25 ീസൻറ്
9.25 ീസൻറ്

Entire area of impacts under the influence of the project. (not limited
to land area for acquisition)
ഇ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത് ീകഺണ്ടഽള്ള അഘഺതം ഏീെടഽക്കീെടഽന്ന
സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ വ഻സ്തിത഻യ഻ൽ തഽങ്ങഽന്നഽ.

Total land required for the project
ീെരളുേര഻യ഻ൽ,

ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻

െഽഴയഽീട

സമ഼െത്ത്

ുനരീത്ത

ഏീെടഽത്ത 311.75 ീസൻറ് (3.1175 ഏക്കർ) സവകഺരൿ ഭാമ഻യഽം ആുെഺൾ
ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന 9.25 ീസന്റ് സ്ഥലവഽം ഈൾീെീട 3.21 ഏക്കർ
ഭാമ഻യഺണ് ഇ െദ്ധത഻ക്ക് അവശൿമഺയ഻ വരഽന്നത്.

Present use of any public, utilized land in the vicinity of the project
area

ഇ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ വടക്കഽ െട഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗത്തഽകാട഻ ീടംര഻ൾ ീവസ്റ്റ്
ുറഺഡ്

കടന്നഽുെഺകഽന്നഽ.

സഽരഹ്മണൿ

ുക്ഷതവഽമഺയ഻

സ്ഥ഻ത഻ീചയ്യുന്നഽ.
െഽഴക്ക്

ആത഻നഽ

െള്ള഻യത്ത്-

കഽറഽീക

ഄല്െം

െട഻ഞ്ഞഺറഽഭഺഗത്തഺയ഻

രന്ധീെടഽന്ന

കലശ

െറമ്പഽം

- ക഼ഴത്താർ ഭഺഗങ്ങീള ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻

രന്ധ഻െ഻ക്കഽന്ന

താക്കഽെഺലം

ഇ

സ്ഥലത്ത഻ന്

ീതഺട്ടടഽത്തഺണ് സ്ഥ഻ത഻ീചയ്യുന്നത്. െഴയകഺലത്തഽ ആവ഻ടഽീത്ത നഺട്ടുകഺർ
മുകര഻-

ക഼ഴത്താർ

ഭഺഗങ്ങീള

രന്ധീെടഺൻ

അശയ഻ച്ച഻രഽന്നത്

െഽഴുയഺരത്തഽള്ള നടെഺതയഺയ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ െുദശത്ത഻ന്ീറ ീതക്കഽെട഻ഞ്ഞഺറഽ

ഭഺഗത്തഺയ഻

വഺഹനഗതഺഗത

സൗകരൿമഽള്ള

ുറഺഡഽകൾ

വന്നുെഺൾ ഇ വഴ഻ ഈുെക്ഷ഻ക്കീെട്ടു.

Land (if any) already purchased alienated, leased or acquired, and the
intented use for each plot of land required for the project
മഽുന്ന സാച഻െ഻ച്ചതഽുെഺീല, എ.ീക.ജ഻ മൿാസ഻യം സ്ഥഺെ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻
ീെരളുേര഻യ഻ൽ, ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ െഽഴയഽീട സമ഼െത്തഽള്ള 3.21 ഏക്കർ
ഭാമ഻യ഻ൽ ആുെഺൾ ഏീെടഽക്കഺൻ ഄവുശഷ഻ക്കഽന്ന 9.25 ീസന്റ് സ്ഥലം
ഴ഻ീക 311.75 ീസൻറ് (3.1175 ഏക്കർ) സവകഺരൿ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഺനഽള്ള
നടെട഻ കമങ്ങൾ ഏകുദശം ൊർത്ത഻യഺയ഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽകയഺണ്

Quantity and location of the land proposed to be acquired for the
project
ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ െഽഴയഽീട െട഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗത്തഺയ഻ര഻ക്കഽന്നതഽം കണ്ണൂർ
തഺലാക്ക഻ീല
മുകര഻
വ഻ുലലജ഻ീല
ുകഺട്ടം
ുദശത്തഽ,
ീെരളുേര഻
ഄമ്പലത്ത഻നഽ സമ഼െത്തഺയ഻ ക഻ടക്കഽന്ന ുനരീത്ത ഏീെടഽത്ത
ീസൻറ്

(3.1175

ഏക്കർ)

സവകഺരൿ

ഭാമ഻യഽം

311.75
ആുെഺൾ

ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന 9.25 ീസന്റ് സ്ഥലവഽം ഈൾീെീട 3.21 ഏക്കർ
ഭാമ഻യഺണ് എ.ീക.ജ഻ മൿാസ഻യം ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺയ഻ ഏീെടഽക്കീെടഺൻ
ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്.

Nature, present use and classification of land and if agricultural land,
irrigation Size of holding, ownership patterns, land distribution and
number of residential houses
ഭൂമിയുൄട സവഭാവം

ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ െഽഴയഽീട െട഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗീത്ത കരുയഺട് ുചർന്ന്
ക഻ടക്കഽന്നതഽം ീടംര഻ൾ ഇസ്റ്റ് ുറഺഡ഻ൻീറ ക഻ഴക്കഽ-വടക്കഽ ഭഺഗത്തഺയ഻
സ്ഥ഻ത഻ീചയ്യുന്നതഽമഺയ ഇ ഭാമ഻ ീെഺതഽീവ ുതഺട്ടം വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ
ീെടഽന്നഽ. ഇ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ ീതക്കഽ ഭഺഗത്തഽകാട഻ െള്ള഻യത്ത്--ക഼ഴത്താർ
താക്കഽെഺലം ുറഺഡഽം സ്ഥ഻ത഻ ീചയ്യുന്നഽ. ഏീെടഽക്കഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന
സ്ഥലം
ീെഺതഽീവ
െഺഴ്ീചട഻കളും
മരങ്ങളും
ഈള്ള
സ്ഥലമഺണ്.
വർഷങ്ങൾക്കഽ മഽൻപ് ഇ െറമ്പ഻ലാീട െഽഴുയഺരത്തഽകാീട മുകര഻ ക഼ഴത്താര് ഭഺഗീത്ത ജനങ്ങൾ നടവഴ഻യഺയ഻ ഈെുയഺഗ഻ച്ച് വരഽന്നഽ.
കുമണ
ഇ
െറമ്പ഻ന്ീറ
വടക്കഽ-െട഻ഞ്ഞഺറഽ
ഭഺഗത്തഽ
ുറഺഡഽവന്നുതഺടഽകാട഻ ഇ വഴ഻യ഻ലാീടയഽള്ള യഺത ഴ഻വഺയ഻. ുനരീത്ത
സാച഻െ഻ച്ചതഽുെഺീല
ീെരളുേര഻
സഽരഹ്മണൿുക്ഷത
െറമ്പ഻ന്ീറ
സമ഼െത്തഺയഽള്ള ഇ െറമ്പ഻ന്ീറ െട഻ഞ്ഞഺറഽവശത്തഺയ഻ 'കലശ െറമ്പ്'
എന്നറ഻യീെടഽന്ന സ്ഥലമഽണ്ട്. ഇ 9.25 ീസന്റ സ്ഥലത്ത഻നഽള്ള഻ൽ
ശഺരദ എന്നവർ തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്ന വ഼ട്ടുെറമ്പഺണ്.

െ഻.

ഭൂമിയുൄട ഉടമസ്ഥർ
ക്െമ നമ്പർ
1

ഇ

ഉടമസ്ഥന്ൄറ പര്
സജ഻ല ീക
ആൄെ
സ്ഥലം

വിസ്തീർ ം സവഭാവം
9.25 ീസൻറ്
ുതഺട്ടം
9.25 ൄസൻറ്

എ.െ഻.മഽഹമ്മദ്

മഽതൽ

ുെര഻ൽ

ന഻ന്ന്

ശ഼മത഻

സജ഻ലയഽീട ഄമ്മയഽീട സുഹഺദര഻യഽം ഄവ഻വഺഹ഻തയഽമഺയ െന്നൿൻ
ശഺരദയ്കക്ക് കഽട഻ക഻ടെഺയ഻ക഻ട്ട഻യ സ്ഥലമഺണ്.

Land prices and recent changes in ownership, transfer and use of
lands over the last 3 years
എ.ീക.ജ഻ മൿാസ഻യം സ്ഥഺെ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ആുത സ്ഥലം ഈൾീെട്ട 3.21
ഏക്കർ

ഭാമ഻യ഻ൽ,

ീസന്റ഻ന്

3.25

ന഻ലവ഻ൽ

ലക്ഷം

രാെ

ഏീെടഽത്ത

311.75

നൽക഻യഺണ്

ീസന്റ്

ഏീെടഽത്തത്

ഭാമ഻ക്ക്
എന്ന

ഄുനവഷണത്ത഻ൽ ഄറ഻യഺൻ സഺധ഻ച്ചു.

Estimation and enumeration (where required) of affected families and
assets
Estimation of families

(a)Families which are directly affected (own land that is proposed
to be acquired)
ഏീെടഽക്കീെടഺൻ
ഈുേശ഻ക്കഽന്ന
സ്ഥലത്ത്
79
വയസ്സ്
െഺയമഽള്ള
യഥഺർത്ഥ ഈടമയഺയ െ഻.ശഺരദയഽം ഄവരഽീട സുഹഺദര഻യഽീടമകളഺയ
സജ഻ലയഽം ഄവരഽീട രണ്ടഽ ീെൺമക്കളും തഺമസ഻ക്കഽന്ന വ഼ട്ടുെറമ്പഺണ്.
െഺയഺധ഻കൿമഽള്ള ശഺരദ എന്ന സ്ത഼ ഄവ഻വഺഹ഻തയഽം 64 വർഷമഺയ഻
ീെരളുേര഻
ഄമ്പലത്ത഻ൽ
തഺൽകഺല഻ക
ജ഼വനക്കഺര഻യഺയ഻
കഴകെവിത്ത഻
നടത്ത഻വരഽന്നവരഽമഺണ്.
ഄമ്മയഽീട
ുജഺല഻
െഺരമ്പരൿമഺയ഻
ലഭ഻ച്ചത഻നഺൽ
തീന്ന
ഇ
വർധകൿദശയ഻ലഽം
ഇ
കഴകെവിത്ത഻
ന഻ർത്തഺൻ
ഄവർക്ക്
ൂവകഺര഻കമഺയഽം,
സഺമ്പത്ത഻കമഺയഽം
െയഺസമഽണ്ട്.
ആവരഽീട
സുഹഺദര഻
െഽത഻യഺയ
സജ഻ല എന്ന ന഻ലവ഻ീല ഈടമ ുരഺഗ഻യഽം അുരഺഗൿെശ്നങ്ങൾ കഺരണം
ുജഺല഻ക്കഽ ുെഺകഽവഺുനഺ മുെഺ സഺധ഻ക്കഺത്തവരഽമഺണ്. ഄവരഽീട രണ്ടഽ
ീെൺമക്കളടങ്ങഽന്ന
കഽടഽംരത്ത഻ന്ീറ
വ഼ട്
ഇ
സ്ഥലുമീെടഽക്കല഻ൽ
ൊർണമഺയഽം നഷ്ടീെടഽം

Family of scheduled tribes and other traditional forest dwellers who
have lost any of their forest rights.
ChnsS A¯-c-¯n-epÅ Kncn-hÀ¤¡mÀ Xma-kn-¡p-¶n-Ã.
Families which depend on common property resources which will be
affected due to acquisition of land for their livelihood
ുനരീത്ത

സാച഻െ഻ച്ചതഽുെഺീല

െഺയഺധ഻കൿമഽള്ള

െ഻.

ശഺരദ

എന്നവരഺണ് വ഼ട഻ന്ീറ യഥഺർത്ഥ ഈടമസ്ഥ എേ഻ലഽം, ഄവ഻വഺഹ഻തയഺയ
ഄവരഽീട

കാീട

സജ഻ലയ്കക്കഺണ്
ുരഺഗ഻യഺയ

ന഻ലവ഻ൽ
ന഻ലവ഻ൽ

സജ഻ലുയയഽം

തഺമസ഻ക്കഽന്ന
ഇ

സുഹഺദര഻

സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ

ഄവരഽീട

രണ്ടഽ

െഽത഻യഺയ

ഈടമസ്ഥത

ഈള്ളത്.

ീെൺമക്കളടങ്ങഽന്ന

കഽടഽംരത്ത഻ീനയഽം ഇ സ്ഥലുമീെടഽക്കൽ ുനര഻ട്ട് രഺധ഻ക്കഽന്നഽ.

Families which have been assigned land by the state government or
the central government under any of its schemes and such land is
under acquisition
ആലല

Families which have been residing on any land in the urban areas for
preceeding 3 years or more prior to the acquisition of the land

ആലല

(a). Families which are indirectly impacted by the project (not affected
directly by the acquisition of own land)
ആലല

(a)Inventory of productive assets and significant lands
കമ

ഈടമ

ഈല്െഺദന

നമ്പർ
1.

ക്ഷമതയഽള്ള

അസ്ത഻കൾ,

െധഺനീെട്ട ഭാമ഻യഽം
9.25
ീസന്റ്
ഭാമ഻
വർഷം
െഴക്കമഽള്ള
െന഻ല വ഼ടഽം െറമ്പഽം.
ീതങ്ങ്-7, ജഺത഻-5, മഺവ്-4, പ്ലഺവ്-3, മഽര഻ങ്ങ1, കശഽമഺവ്-1 , കറ഻ുവെ഻ല-1 , വഺഴകാട്ടം1 , സ഼തെഴം-1 , മധഽരനഺരങ്ങ-1, െടഽമരം-1,
ൂത-2, ീചക്ക഻-1, ീനലല഻-1
ുെരമരം-1

സജ഻ല ീക

Socio- economic and cultural profile (affected area and resettlement
site)
Demographic details of the population in the project area
എ.ീക.ജ഻ സ്മിത഻ മൿഽസ഻യം സ്ഥഺെ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ മുകര഻ വ഻ുലലജ഻ീല
ുകഺട്ടം ുദശത്തഽ ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ െഽഴുയഺട് ുചർന്ന് ക഻ടക്കഽന്ന 3.21 ഏക്കർ
ഭാമ഻യഺണുലലഺ

ഏീെടഽക്കഺൻ

ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്.

ഇ

സ്ഥലം

ീെഺതഽീവ

ഴ഻ഞ്ഞഽ ക഻ടക്കഽന്ന െറമ്പഺണ്. െീയഺെ വല഻യ മരങ്ങൾ മഺതമഽള്ള
ീചറ഻യ വള്ള഻െടർെുകളും മെുമഽള്ള സ്ഥലം. ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന
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ീസന്റ് സ്ഥലത്തഽ 79

െ഻.ശഺരദയഽം

ഄവരഽീട

വയസ്സ്

െഺയമഽള്ള

സുഹഺദര഻യഽീട

ീെൺമക്കളും തഺമസ഻ക്കഽന്ന വ഼ട്ടുെറമ്പഺണ്.

ഄവ഻വഺഹ഻തയഺയ

മകളും

ഄവരഽീട

രണ്ടഽ

Income and poverty levels
വ഼ട്ടുടമസ്ഥയഺയ െഺയഺധ഻കൿമഽള്ള ശഺരദ എന്ന സ്ത഼ ഄവ഻വഺഹ഻തയഽം 64
വർഷമഺയ഻

ീെരളുേര഻

കഴകെവിത്ത഻
ീചയ്കത഻ട്ടും

ഄമ്പലത്ത഻ൽ

തഺൽകഺല഻ക

നടത്ത഻വരഽന്നവരഽമഺണ്.

ആതയഽം

സ്ഥ഻രന഻യമനക്കഺര഻യലലഺത്തത഻നഺൽ

വരഽമഺനമഺണ്

കഴക

ജ഼വനക്കഺര഻യഺയ഻

െവിത്ത഻യ഻ൽന഻ന്നഽം

വർഷം

ുജഺല഻

വളീര
ഄവർക്കഽ

തഽച്ഛമഺയ
ലഭ഻ക്കഽന്നത്.

സ്ഥ഻രന഻യമനക്കഺര഻യലലഺത്തത഻നഺൽ തീന്ന മെു അനഽകാലൿങ്ങീളഺന്നഽം തീന്ന
ഄവർക്ക്

ലഭൿമലല.

ലഭ഻ച്ചത഻നഺലഽം

എേ഻ലഽം

ന഻തൿവിത്ത഻ക്ക്

ഄമ്മയഽീട
മെു

ുജഺല഻

െഺരമ്പരൿമഺയ഻

അശയമ഻ലലഺത്തത഻നഺലഽം

ഇ

വർധകൿദശയ഻ലഽം കഴകെവിത്ത഻ ന഻ർത്തഺൻ ഄവർക്ക് ൂവകഺര഻കമഺയഽം,
സഺമ്പത്ത഻കമഺയഽം െയഺസമഽണ്ട്. ആവരഽീട സുഹഺദര഻ െഽത഻യഺയ സജ഻ല
എന്ന

ന഻ലവ഻ീല

ുജഺല഻ക്കഽ

സ്ഥല

ുെഺകഽവഺുനഺ

ഈടമ
മുെഺ

ുരഺഗ഻യഽം

അുരഺഗൿെശ്നങ്ങൾ

കഺരണം

സഺധ഻ക്കഺത്തവരഽമഺണ്. ആവരഽീട

രണ്ടഽ

ീെണ്മക്കൾ വ഻ദൿഺർത്ഥ഻കളഺണ്.

Vulnerable groups
ആവർ ഄത഻ദര഻ദർ വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീെടഽന്നഽ

Land use and livelihood
ഏീെടഽക്കീെടഺൻ ുെഺകഽന്ന ഭാമ഻യ഻ൽ സ്ത഼കൾ

മഺതമടങ്ങഽന്ന രഽ

കഽടഽംരം തഺമസ഻ക്കഽന്നതഺയ഻ സാച഻െ഻ച്ചുലലഺ. ആവരഽീട വ഼ട്ടുെറമ്പ഻ൽ
സഺദഺരണയഺയ഻

വ഼ട്ടുെറമ്പഽകള഻ൽ

െച്ചക്കറ഻ക്കിഷ഻ക്കഽള്ള

ഈള്ളതഽുെഺീല

ഄടഽക്കളുത്തഺട്ടത്ത഻നഽമഺയ഻

ഫലവിക്ഷങ്ങളും
ഈെുയഺഗ഻ക്കഽന്നഽ.

വ഼ട്ടുടമസ്ഥയഺയ ശഺരദ എന്ന഻വരഽീട ഏക വരഽമഺനമഺർഗ്ഗമഺയ഻ ഄവർ
അശയ഻ക്കഽന്നത് സമ഼െത്തഽള്ള ീെരളുേര഻ സഽരഹ്മണൿ ുക്ഷതത്ത഻ീല
കഴകെവിത്ത഻യഺണ്.

ഄമ്പലത്ത഻ൽ

ന഻ന്നഽം

നടന്നഺൽ

എത്തഽന്ന

ദാരത്ത഻ലഺണ് ന഻ലവ഻ീല ആവരഽീട വ഼ട്ടുെറമ്പ്. െദ്ധത഻ക്കഺയ഻ ഇ വ഼ടഽം
സ്ഥലവഽം

നഷ്ടീെട്ട്

ഄമ്പലത്ത഻ന്ീറ

െര഻സരത്തഽന഻ന്നഽം

ദാീര

എവ഻ുടീക്കേ഻ലഽം

മഺറഽുമ്പഺൾ

ന഻ലവ഻ീല

ഏക

വരഽമഺനമഺർഗ്ഗം

നഷ്ടമഺകഽവഺൻ സഺധൿതയഽണ്ട്.

Local economic activities
ഇ

െുദശീത്ത

െധഺന

സഺമ്പത്ത഼ക

വരഽമഺനം

കച്ചവടവഽം

കിഷ഻യഽമഺണ്.

Factors that contribute to local livelihood
സമ഼െ

െുദശീത്ത

സഽരഹ്മണൿ

െധഺന

ുക്ഷതത്ത഻ീലത്തഽന്ന

സ്ഥഺെനങ്ങളഺയ...

അശയ഻ക്കഺൻ

ുകന്ദങ്ങളഺയ

ീെരളുേര഻

ശ഼

വ഻ശവഺസ഻കളും

സമ഼െത്തഽള്ള

മെു

വരഽന്നവരഽം

ഇ

ുമഖലയ഻ീല

ജ഼വുനഺെഺധ഻കീള ഏീറ സഹഺയ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്

Kinship patterns and social and cultural organizations
െദ്ധത഻

െുദശത്തഽ

ഹ഻ന്ദഽ

ഄണഽകഽടഽംര

മഺതികയ഻ലഽള്ള

കഽടഽംരസംവ഻ധഺനമഺണ്.

Administrative organizations
ീെരളുേര഻ ഗഺമെഞ്ചഺയത്ത഻ീല, മുകര഻ വ഻ലലജ് െര഻ധ഻യ഻ൽീെടഽന്ന
ുകഺട്ടം

ുദശീത്ത

െഺുദശ഻ക

വഺർഡ഻ൽീെടഽന്ന

വ഻കസനത്ത഻ന്

െുദശമഺണ്.

ഏെവഽം

തഺീഴ

ഄത഻നഺൽ

തട്ട഻ലഽള്ളത്

തീന്ന

ഗഺമസഭ

സംവ഻ധഺനമഺണ്

Political organizations
കമ്മൿാണ഻സ്റ്

െഺർട്ട഻

െുദശമഺണ഻ത്.

ഒഫ്

ആന്ത്ൿൻ

ആന്ത്ൿയഽീട
നഺഷണൽ

െരലമഺയ
ുകഺൺഗസ്

സവഺധ഼നമഽള്ള
െഺർട്ട഻യഽീട

സവഺധ഼നവഽമഽണ്ട്.

Community based and civil society organisations
ആ.എം എസ് മന്ദ഻രം
ുകഺളങ്ങുരഺത്ത് രഺഘവൻ സ്മഺരക അർട്സ് അൻഡ് സ്ുെഺർട്സ് ക്ലബ്
വിദ്ധ വ഻കലഺംഗ വ഻ശമ മന്ദ഻രം

Approach to mitigation
ആവ഻ീട

ഭാമ഻

ഏീെടഽക്കഽന്നതഽമാലമഽള്ള

ഴ഻വഺക്കഺനഽം

ലഘാകര഻ക്കഺനഽം

ൂകീക്കഺള്ളുന്നത഻ീന
െയഺസം

സംരന്ധ഻ച്ച്

അഘഺതം

െര഻ഹര഻ക്കഺനഽം

ഄനഽുയഺജൿ

ഭാവഽടമകളും

ഄനഽഭവ഻ക്കഽന്നവരഽമഺയഽം

നടെട഻കൾ

മെു

തരത്ത഻ലഽള്ള

വ഻ശദമഺയ

ചർച്ചകൾ

നടത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. ഄവ തഺീഴ കഺണ഻ക്കഽന്നഽ

Measures to avoid, mitigate and compensate impact
സാമ്പത്തിെ നടപടിെൾ
ഏീെടഽക്കീെടഽന്നത഻നഺയ഻
ഄവ഻വഺഹ഻തയഺയ
മകുളഺടഽം
ശഺരദയഽം,

ഄടയഺളീെടഽത്ത഻യ

െന്നൿൻ

ശഺരദ,

സ്ഥലത്ത഻നഽള്ള഻ൽ

ഄവരഽീട

സുഹഺദര഻യഽീട

രണ്ടഽ കഽട്ട഻കുളഺടഽീമഺെം തഺമസ഻ക്കഽന്നഽ. 79
മഺരകമഺയ

ുരഺഗത്ത഻ന്

ന഻രന്ത്രം

ച഻ക഻ത്സ

വയസ്സുള്ള
ുതട഻വരഽന്ന

സുഹഺദര഼െഽത഻യഽം, അഘഺതെഠനം നടത്തഽന്ന സമയത്തഽ, വ഻ശദമഺയ഻
അശയവ഻ന഻മയം

നടത്ത഻യത഻ന്ീറ

ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ,

നൿഺയമഺയ

ധനസഹഺയം ലഭ഻ക്കഽകയഽം ഇ ചഽെുെഺട഻ീലവ഻ീടീയേ഻ലഽം 10 ീസൻറ്
സ്ഥലം

ലഭ഻ക്കഽകയഽം

ലഭ഻ക്കഽകയഽം

െഽത഻യ

ീചയ്കതഺൽ

സ്ഥലം

വ഼ട്

ന഻ർമ്മ഻ക്കഺൻ

വ഻ട്ടു

നല്കഺൻ

സൗകരൿങ്ങൾ

സന്നദ്ധരഺകഽീമന്നഽ

െത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. ആവർക്ക് 2013 ീല RFCTLARR അക്ട് 26 മഽതൽ
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വീരയഽള്ള വകഽെുകൾ ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള നഷ്ടെര഻ഹഺരം
നൽകഽന്നുതഺീട

ആവരഽീട

െര഻ഹര഻ക്കീെടഽം.

െയഺസങ്ങൾ

കാടഺീത

രഽ

ന഻ലവ഻ലഽള്ള

െര഻ധ഻
വ഼ട്

വീര
ഴ഻ഞ്ഞഽ

ീകഺടഽക്കഽന്നത഻നഽ മഽൻപ് തീന്ന മീെഺരഽ വ഼ട് കീണ്ടത്തഺനഽം െഽത഻യ
വ഼ട഻ന്ീറ ന഻ർമ്മഺണ സമയത്ത് തഺമസ഻ക്കഺനഽള്ള സൗകരൿം ഈണ്ടഺക്കഺനഽം
ജനെത഻ന഻ധ഻കളും മെും സഹഺയ഻ക്കഽകയഺീണേ഻ൽ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കൽ
െക഻യ ുവഗത്ത഻ൽ തടസ്സങ്ങള഻ലലഺീത ൊർത്ത഻യഺക്കഺൻ സഺധ഻ക്കഽം.
പാരിസ്ഥിതിെ നടപടിെൾ
ുനരീത്ത സാച഻െ഻ച്ചതഽ ുെഺീല െദ്ധത഻ െുദശം ന഻റീയ മരങ്ങളുള്ളതഽം
ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ െഽഴുയഺട് ുചർന്ന് ക഻ടക്കഽന്നതഽമഺയ ഭാമ഻യഺണ്. CRZ ൽ
ഈൾീെടഽന്ന ഇ െുദശീത്ത ന഻ർമ്മഺണ െവിത്ത഻കൾ െര഻സ്ഥ഻ത഻ക്ക്
യഺീതഺരഽ

ുകഺട്ടവഽം

സംഭവ഻ക്കഺത്ത

തരത്ത഻ലഽള്ളതഺയ഻ര഻ക്കണീമന്നഽ

െുതൿകം ശദ്ധ഻ുക്കണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. െദ്ധത഻യഽീട ന഻ലവ഻ീല ഡ഻.െ഻.അർ
െകഺരം

ന഻ലവ഻ലഽള്ള

മരങ്ങീളയഽം

സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ

സവഺഭഺവ഻ക

െകിത഻ീയയഽം

ന഻ലന഻ർത്ത഻ീക്കഺണ്ടഽള്ള

രാെകല്െനീചയ്കത഻ട്ടുള്ളീതേ഻ലഽം

മഺതികയ഻ലഺണ്

...

ന഻ർമ്മഺണ

സമയത്ത്

മഽറ഻ച്ചു

മഺെീെടഽന്ന വിക്ഷങ്ങൾക്ക് െകരം ൂതകൾ െുദശത്തഽതീന്ന നടഺനഽം
ഄവ െര഻െഺല഻ക്കഺവഽന്നതഽമഺണ്. ന഻ർമ്മഺണ സമയത്ത് മഺല഻നൿങ്ങൾ
െഽഴയ഻ൽ

കലരഺത഻ര഻ക്കഺൻ

ുവണ്ട

നടെട഻കൾ

സവ഼കര഻ുക്കണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.

Measures that are included in the terms of rehabilitation and
resettlement and compensation as outlined in the act
ഏീെടഽക്കഺൻ

ഈുേശ഻ക്കഽന്ന

നൿഺയമഺയ

ഭാമ഻ക്ക്

2013 ീല ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കല഻ന്

നഷ്ടെര഻ഹഺരത്ത഻നഽം

സഽതഺരൿതയ്കക്കഽം

െഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽം െഽനഃസ്ഥഺെനത്ത഻ലഽമഽള്ള ഄവകഺശ ന഻യമത്ത഻ൽ
വളുര

വൿക്തമഺയ഻

െരഺമർശ഻ച്ച

ര഼ത഻യ഻ൽ

ഭാമ഻ക്കഽം

ഄത഻ീല

ചമയങ്ങൾക്കഽം നഷ്ടെര഻ഹഺരം ലഭൿമഺക്ക഻ ഭാമ഻യഽം വ഼ടഽം നഷ്ടമഺകഽന്ന
ഭാവഽടമയഽീട െയഺസങ്ങൾ ദാര഼കര഻ക്കഺൻ െെും.

Measures that the requiring body has stated it will introduce in the
project proposal
മൿാസ഻യം

മിഗശഺല

വകഽെും

ുകരളം

സർക്കഺരഽം

ുചർന്ന്

സംയഽക്തമഺയഺണ് ഇ െദ്ധത഻ നടെ഻ലഺക്കഽന്നത്. സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്ന
സമയത്ത് ന഻ലവ഻ീല വ഻െണ഻ മാലൿവഽം നഺള഻തഽവീര തഺമസ഻ച്ച വ഼ടഽം
െറമ്പഽം

സകലതഽം

ീെഺതഽ

അവശൿത്ത഻ുലക്കഽ

വ഻ട്ടു

നൽകഺനഽള്ള

സന്നദ്ധതയഽം ൂവകഺര഻ക മാലൿവഽം വ഼ട്ടുടമസ്ഥയഽീട െഺയഺധ഻കൿവഽം
സഺമ്പത്ത഼ക സഺഹചരൿങ്ങളും ുരഺഗഺവസ്ഥയഽം എലലഺം കണക്ക഻ീലടഽത്തഽ
ഈച഻തമഺയ നഷ്ടെര഻ഹഺരവഽം െഽനരധ഻വഺസവഽം ലഭൿമഺക്കഺവഽന്നതഺണ്

Alterations to project design and additional measures that may be required to
address the extent and intensity of impacts across various groups as identified
during the social impact assessment process
ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ െഽഴയഽീട െട഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗത്തഺയ഻ര഻ക്കഽന്നതഽം കണ്ണൂർ
തഺലാക്ക഻ീല

മുകര഻

വ഻ുലലജ഻ീല

ുകഺട്ടം

ുദശത്തഽ,

ീെരളുേര഻

ഄമ്പലത്ത഻നഽ സമ഼െത്തഺയ഻ ക഻ടക്കഽന്ന 3.21 ഏക്കർ സ്ഥലമഺണ് എ.ീക.ജ഻.
സ്മിത഻ മൿാസ഻യം സ്ഥഺെ഻ക്കഺനഺയ഻ ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്നത്. ആത഻ൽ

3.1175 ഏക്കർ ഭാമ഻ ുനരീത്ത ഏീെടഽക്കഽകയഽം ഄത഻ന്ീറ നടെട഻

കമങ്ങൾ

ൊർത്ത഻യഺയ഻വരഽകയഽമഺണ്.

സ്ഥലത്ത഻നഽള്ള഻ൽ

ീെടഽന്ന

ഇ

3.21

ഏക്കർ

9.25 ീസന്റ് വ഼ട്ടുെറമ്പഺണ് െദ്ധത഻യഽീട

അവശൿത്ത഻നഺയ഻ ഏീെടഽക്കഺൻ ഄവുശഷ഻ക്കഽന്നത്. ഄത഻നഺൽ തീന്ന
ഇ

െദ്ധത഻ക്ക്

മീെഺരഽ

ലഭ഻ക്കഺത഻രഽന്നഺൽ

സ്ഥലം

മൿാസ഻യം

കീണ്ടത്തഺൻ

സഺധൿമലല.

ുകഺംരൗണ്ട഻നഽള്ള഻ൽ

രഽ

അ

ഭാമ഻

കഽടഽംരം

ഄകീെടഽക എന്നത് ഇ െദ്ധത഻ക്ക് രഽ കലലുകട഻യഺകഽം ഄത഻നഺൽ
ഄത഻നനഽസര഻ച്ചുള്ള ശമങ്ങൾ ഈണ്ടഺകണം.

Detailed mitigation plan
1. ഏീെടഽക്കീെടഽന്ന ഭാമ഻ക്ക് എതയഺണ് നഷ്ടെര഻ഹഺരത്തഽകയഺയ഻
ലഭ഻ക്കഽക എന്ന് ഭാ ഈടമകൾക്ക് വൿക്തമലല. നഷ്ടെര഻ഹഺര തഽക
ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽുമ്പഺൾ ന഻ലവ഻ലഽള്ള വ഻െണ഻ മാലൿവഽം വ഼ട്ടുെറീമ്പന്ന
െുതൿക െര഻ഗണനയഽം ലഭ഻ക്കണം
2. സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത഻ന് മഽുന്ന തീന്ന മഺറ഻ തഺമസ഻ക്കഺൻ രഽ വഺടക
വ഼ുടഺ മീെഺരഽ െഽത഻യ വ഼ുടഺ ലഭൿമഺക്കണം. െഺയഺധ഻കൿമഽള്ള
വ഼ട്ടുടമസ്ഥീയയഽം ുരഺഗ഻യഺയ സുഹഺദര഻ െഽത഻ക്കഽം ന഻ലവ഻ൽ
വ഼ടുനവഷ഻ച്ചു
ുെഺകഺനഽള്ള
സഺഹചരൿമ഻ലലഺത്തത഻നഺൽ
ജനെത഻ന഻ധ഻കളും മെും ആടീെട്ട് െകരം തഺമസ സൗകരൿം
ലഭൿമഺക്കണം
3. െറമ്പ഻ീല എലലഺ വിക്ഷങ്ങൾക്കഽം മെു ഄനഽഭവങ്ങൾക്കഽം നലല വ഻ല
ലഭ഻ക്കണം.
കഽടഽംരത്ത഻ീല
ഏക
വരഽമഺനമഺർഗ്ഗം
ന഻ലന഻ർത്തഺനഺയ഻
ീെരളുേര഻
ഄമ്പലത്ത഻ന്ീറ
െര഻സരത്തഽതീന്ന വ഼ടഽം സ്ഥലവഽം ഈൾീെീട െഽനരധ഻വഺസ
സൗകരൿം ലഭൿമഺക്കണം
ഉപസംഹ്ാരം
എ.ീക.ജ഻

സ്മിത഻മൿാസ഻യം

ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻

വൿക്ത഻യഽീട ഈടമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള 9.25 ീസൻറ്

സവകഺരൿ

ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺൾ,

ീതഺഴ഻ല഻ുനഺ വരഽമഺനത്ത഻ുനഺ, െര഻സ്ഥ഻ത഻ുക്കഺ ീെഺതഽആടങ്ങൾുക്കഺ,
സ്ഥഺെനങ്ങൾുക്കഺ യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള അഘഺതവഽം ഈണ്ടഺകഽന്ന഻ലല
എന്ന് ുരഖീെടഽത്തീട്ട.
െഺയഺധ഻കൿമഽള്ള ശ഼മത഻ ശഺരദയഽം ഄവരഽീട സുഹഺദര഻യഽീട
മകളും

ുരഺഗ഻യഽമഺയ

സജ഻ല

മധഽവ഻നഽം,

ഇ

ചഽെുെഺട഻ീലവ഻ീടീയേ഻ലഽം 10 ീസൻറ് സ്ഥലം ലഭ഻ക്കഽകയഽം സഺമഺനൿം

നലല നഷ്ടെര഻ഹഺരം ലഭ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്കതഺൽ ഄവർ കാട഻ ഭാമ഻ വ഻ട്ടു
നൽകഽം. അ ഭാമ഻ ലഭ഻ക്കഺത഻രഽന്നഺൽ മൿാസ഻യം ുകഺംരൗണ്ട഻നഽള്ള഻ൽ
രഽ കഽടഽംരം ഄകീെടഽക എന്നത് ഇ െദ്ധത഻ക്ക് രഽ കലലുകട഻യഺകഽം
ഄത഻നഺൽ ഄത഻നനഽസര഻ച്ചുള്ള ശമങ്ങൾ ഈണ്ടഺകണം. സഺമാഹൿ അഘഺത
െഠന യാണ഻െും ഇ കഺരൿത്ത഻ൽ െുതൿകമഺയ഻ ആടീെടഽന്നതഺയ഻ര഻ക്കഽം.
അയത഻നഺൽ

െകിത഻ക്ക്

ഏെവഽം

ഄനഽുയഺജൿമഺയ

ര഼ത഻യ഻ൽ

അസാതണം ീചയ്കതഽ നടെ഻ലഺക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന ഇ െദ്ധത഻ക്ക് രഽ
തരത്ത഻ലഽള്ള സഺമാഹൿ അഘഺതങ്ങളും ഈണ്ടഺകഺന഻ടയ഻ലല എന്നഽം എലലഺ
ഄർത്ഥത്ത഻ലഽം ത഻കച്ചും ഄനഽുയഺജൿമഺണ് ഇ സ്ഥലീമന്നഽം, ഄത഻നഺൽ
തീന്ന

ഏീെടഽക്കൽ

നടെട഻കളുമഺയ഻

മഽുന്നഺട്ടു

ുെഺകഺീമന്നഽ

ഄറ഻യ഻ക്കഽന്നഽ.

.19.01.2022

ൄെയർമാൻ
സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠന യൂ
(െയ്റാസ്, െണ്ണൂർ )
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