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പാക്കഺട് - ത ഺരഺയ഻ക്കടവ് തറഺഡ഻ൽ മൗത്ത് വ഻കസനം ഭാമ഻ ഏറ്റെടഽക്കൽ - 

സഺമാഹൿ ആഘഺ  പഠനം - അന്ത഻മ   റ഻തപഺർട്ട് 

ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ, ീേഺയ഻ലഺണ്ട഻ രഺലാക്ക഻ൽ ുചമുേര഻ വ഻ുലലജ഻ീല 

വടേര - ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ുദശ഼യപഺരയ഻ീല പാക്കഺട്-ുരഺരഺയ഻ക്കടവ് ുറഺഡ഻ൻീറ 

പാക്കഺട് ഭഺഗത്തഽള്ള ആടഽങ്ങ഻യ ുറഺഡ് വ഻േസ഻പ്പ഻ക്കഽന്നര഻നഺയ  ഻റ഼ സ 39/2, 39/6, 

118/12B  എന്ന഼ സർുവനമ്പറഽേള഻ൽീപടഽന്ന 0.028 ീഹക്ടർ സവേഺരൿ വൿക്ത഻േളുീട 

സ്ഥലം 2013 ീല ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കല഻ൽ നൿഺയമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽം, 

സഽരഺരൿരയ്കക്കഽം, പഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽം പഽനഃസ്ഥഺപനത്ത഻നഽമഽള്ള 

ഄവേഺശന഻യമത്ത഻ീല വേഽപ്പുേൾക്ക  ് ഄനഽസിരമഺയ഻, പഠനം നടത്തഺൻ 

ചഽമരലീപ്പട്ട  േയ്കുറഺസ് േണ്ണൂർ, പസ്രഽര പഠനം നടത്ത഻ രയഺറഺക്ക഻യ ഄന്ത഻മ   

റ഻ുപ്പഺർട്ട്  

Executive Summary 
 Project and public purpose 

വടേര - ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ുദശ഼യപഺരയ഻ൽ, ീപഺരഽമരഺമത്ത  ്വേഽപ്പ഻ന് േ഼ഴ഻ലഽള്ള 

പാക്കഺട്- ുരഺരഺയ഻ക്കടവ് ുറഺഡ്, ുദശ഻യപഺരയ഻ൽന഻ന്നഽം അരംഭ഻ക്കഽന്ന 

സ്ഥലത്തഽള്ള ഭഺഗം (മൗത്ത്) വ഻േസ഻പ്പ഻ക്കഽന്ന പദ്ധര഻യഺണ഻ത്.  

ന഻ലവ഻ൽ ഇ ഭഺഗത്ത് 75 മ഼െുറഺളം ന഼ളത്ത഻ൽ 7 ½  മ഼െർ മഺരമഺണ് വ഼ര഻യഽള്ളത്. 

ഄര഻നഺൽ ഇ ുറഺഡ഻ുലക്കഽള്ള വഺഹന േയെ഻റക്കത്ത഻ന് പയഺസമഽണ്ടഺേഽന്നഽ. 
വശങ്ങള഻ൽ വ഼ര഻ േഽറവഺയര഻നഺൽ േഺൽനടക്കഺർക്ക് ഭ഼ഷണ഻യഺണ്. 

വഺഹനയഺരക്കഺർക്കഽം േഺൽനടക്കഺർക്കഽം ഈപേഺരീപ്പടഽന്നര഻നഺയഺണ് ഇ 

പദ്ധര഻. 

 Location 

ുചമുേര഻ വ഻ുലലജ഻ീല റ഼ സ 39/2, 39/6, 118/12B 

 Size and attributes of Land acquisition 

ഇ പദ്ധര഻ക്ക് അവശൿമഺയ  ഻ വരഽന്നത് 0.028 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഺണ്. ആത് 

ആരഽവശത്തഽമഽള്ള േച്ചവടസ്ഥഺപനങ്ങളുീട ഭഺഗമഺണ്.  

 Alternatives considered 

പഺുയഺഗ഻േമലല  

 



7 
 

 Social impacts 

ുറഺഡ഻ൻീറ ീരക്കഽഭഺഗത്തഽള്ള 11 ുഷഺപ്പുേീളയഽം ഄര഻ന്ീറ മഽേള഻ലഽള്ള 

ീേട്ട഻ടങ്ങുളയഽം , വടക്കഽ ഭഺഗത്തഽള്ള 14 ുഷഺപ്പുേീളയഽം അശ ബഺുേഴ്സ഻ീനയഽം 

ഭഺഗ഻േമഺയ഻ മഺരം ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. പാർണ്ണമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഺത്തര഻നഺൽ 

അഘഺരങ്ങൾ ീപഺരഽീവ േഽറവഺണ്. 

 Mitigation measures 

നൿഺയമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരം. ീേട്ട഻ടന഻യമത്ത഻ൽ പേഺയത്ത഻ന്ീറ 

ഭഺഗത്തഽന഻ന്നഽള്ള ആളവ്.  

 Detailed project description 

Background of the project, including developer’s background and governance/management 

structure 

വടേര- ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ുദശ഼യപഺരയ഻ൽ പാക്കഺട് ജംഗ്ഷന഻ൽ ന഻ന്നഽം 

അരംഭ഻ക്കഽന്ന പാക്കഺട്- ുരഺരഺയ഻ക്കടവ് ുറഺഡ്, അരംഭസ്ഥലത്തഽ 
േഽപ്പ഻േഴഽത്തഽുപഺീലയഺണ്. ീേഺയ഻ലഺണ്ട഻ ന഻യമസഭഺ മണ്ഡലത്ത഻ീല 

പധഺനീപ്പട്ട ജ഻ലലഺ ുറഺഡഽേള഻ൽ ന്നഺണ഻ത്. ഏേുദശം 75 മ഼െർ ന഼ളം വീര 

ആത്തരത്ത഻ലഺണ്. ആവ഻ീട ുറഺഡ് ശരഺശര഻ 7.5 മ഼െർ മഺരമഺണ് വ഼ര഻യഽള്ളത്. 

ഄര഻നഺൽ ഇ ുറഺഡ഻ുലക്ക് വഺഹനങ്ങളുീട േയെ഻റക്കത്ത഻ന് ഏീറ ബഽദ്ധ഻മഽട്ട  ്

ഈണ്ടഺേഽേയഽം, ജംഗ്ഷന഻ൽ എലലഺയ്കുപഺഴഽം ഗരഺഗരേഽരഽക്ക  ് ഈണ്ടഺേഽേയഽം 

ീചയ്യുന്നഽ. വശങ്ങള഻ൽ വ഼ര഻ േഽറവഺയര഻നഺൽ േഺല്നടക്കഺർക്കഽം ഭ഼ഷണ഻ 
രീന്നയഺണ്. ആത് പര഻ഹര഻ക്കഽന്നര഻നഺയഺണ് Improvement to Pookkad- Thorayikkadavu 

km0/000 to 3/500 in Kozhikode district എന്ന പവിത്ത഻യഽീട എസ്റ്റ഻ുമെ഻ൽ ുറഺഡ഻ൻീറ 

മൗത്ത് വ഼ര഻ ോട്ടുന്നര഻നഺയ഻ 0.028 ീഹക്ടർ സ്ഥലം 

ഏീെടഽക്കീപുടണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഇ ുറഺഡ഻ൻീറ വ഼ര഻  0/000 ൽ ന഻ന്ന് 0/075 വീര 

ന഻ലവ഻ീല 7.5  മ഼െറ഻ൽ ന഻ന്ന് 11 മ഼െർ വ഼ര഻ ോട്ടുന്നര഻നഺയഺണ് ഇ സ്ഥലം 

ഏീെടഽക്കഽന്നത്. 0.075 മ഼െറ഻ന് ുശഷമഽള്ള ഭഺഗം  പഽനരഽദ്ധഺരണ പവിത്ത഻യ഻ൽ BM 

& BC (Bitumen Mecadam & Bitumen Concrete) ീചയ്കത് ുേഺൺേ഼െ് ഹഺർഡ് ുഷഺൾഡർ 

നൽേ഻  19.03.2020 നഽ പാർത്ത഻യഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട .് ആവ഻ീട സ്ഥലം ഏീെടഽപ്പ്  
േഴ഻ഞ്ഞഺൽ 0/000 മഽരൽ 0/075 വീരയഽള്ള ഭഺഗത്തഽോട഻ ുേഺൺേ഼െ് ഹഺർഡ് 

ുഷഺൾഡർ നൽേ഻, വഺഹന ഗരഺഗരം സഽഗമമഺക്കഺനഽം, ജംഗ്ഷന഻ീല 

ഗരഺഗരേഽരഽക്ക  ്പാർണമഺയഽം ഴ഻വഺക്കഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം. 
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ആത് ഏെടഽത്ത് നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്നത് ുേരളസർക്കഺര഻ന്ീറ ുറഺഡ് ന഻ർമ്മഺണ 

പവർത്തനങ്ങൾക്ക  ് ുനരിരവം നൽേഽന്ന ീപഺരഽമരഺമത്ത  ് വേഽപ്പ് (ന഻രത്തഽ) 
വ഻ഭഺഗമഺണ്.  

Rationale for project including how the project fits the public purpose criteria listed in the act 

ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യരഽുപഺീല വടേര- ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ുദശ഼യപഺരയ഻ൽ 

പാക്കഺട് ജംഗ്ഷന഻ൽ ന഻ന്ന് അരംഭ഻ക്കഽന്ന പാക്കഺട് - ുരഺരഺയ഻ക്കടവ് ുറഺഡ് 

മൗത്ത് വ഻േസനത്ത഻നഺണ് ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത്. ുേവലം 7 ½   മ഼െർ മഺരം 

വ഼ര഻യഽള്ള ുറഺഡ് ഭഺഗത്ത് വഺഹനം േയറ഻ ആറങ്ങഽന്നര഻നഺൽ 

ന഻രന്തരമഺയഽണ്ടഺേഽന്ന ഗരഺഗരക്കഽരഽക്കഽം, േഺൽനടയഺരക്കഺർ ഄനഽഭവ഻ക്കഽന്ന 

പയഺസങ്ങളും ദാര഼േര഻ച്ച് അധഽന഻േ ര഼ര഻യ഻ൽ 11 മ഼െർ വ഼ര഻യ഻ൽ ുറഺഡ് 

ീമച്ചീപ്പടഽത്തഺനഺണ്. ഄര഻നഺൽ രീന്ന ന഻യമത്ത഻ൽ ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന ര഼ര഻യ഻ൽ 

ീപഺരഽ അവശൿത്ത഻നഺണ് ഭാമ഻. 

Details of project size, location, capacity, output, production targets, costs, risks  

പാക്കഺട് ജംഗ്ഷന഻ൽ 0/000 ആൽ ന഻ന്ന് 0/075 വീരയഽള്ള ന഻ലവ഻ീല 7 ½  മ഼െർ ുറഺഡ് 

11 മ഼െറ഻ലഺക്ക഻ അധഽന഻േ  യന്തസഹഺയുത്തഺീട Bitumen Mecadam ടഺറ഻ംഗ് നടത്ത഻  
Bitumen ുേഺൺേ഼െ് ീചയ്കത്, ഏീറക്കഺലം ന഻ലന഻ൽക്കഽന്ന ീമച്ചീപ്പട്ട ുറഺഡ് 

ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നഽ. അധഽന഻േ സഺുേര഻േ വ഻ദൿ ഈപുയഺഗ഻ച്ച് ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നര഻നഺൽ 

വഺഹനങ്ങളുീട ുവഗര വർധ഻പ്പ഻ക്കഺനഽം, ോടഽരൽ ടഺഫ഻ക് ൂേേഺരൿം 

ീചയ്യഺനഽം സഺധ഻ക്കഽന്നഽ.  

ുചമുേര഻ വ഻ുലലജ഻ീല റ഼ സ 39/2, 39/6, 118/2B എന്ന഻വയ഻ീല 0.028 ീഹക്ടർ 

സ്ഥലമഺണ് ഏീെടഽക്കീപടഽന്നത്. സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നര഻നഺയ഻ 50 ലക്ഷം 

രാപയഺണ് ന഼ക്ക഻വച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഇ ുറഺഡ് ഈപുയഺഗ഻ക്കഽന്ന ആവ഻ടഽീത്ത  

വൿഺപഺര഻ സമാഹത്ത഻നഽം ീപഺരഽ ജനങ്ങൾക്കഽം എലലഺം 

ഈപേഺരപദമഺയ഻ര഻ക്കഽം.  

Examination of alternatives 

ുറഺഡ഻ൻീറ വ഼ര഻ ന഻ലവ഻ലഽള്ള 7.5 മ഼െറ഻ൽ ന഻ന്ന് 11 മ഼െർ അക്കഺനഽള്ള ഇ 

പദ്ധര഻ക്ക് ുവീറ സ്ഥലം ഈപുയഺഗ഻ക്കഺൻ പെ഻ലല  

Phases of project construction 

Bitumen Mecadam, Bitumen Concrete എന്ന഻വ അധഽന഻േ യന്തസഹഺയുത്തഺീട 

ന഻ർവഹ഻ക്കീപടഽന്നഽ. 

 Scarify existing surface - ുറഺഡ഻ൻീറ ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുമൽഭഺഗം ചഽരണ്ട഻ക്കളയൽ 
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 വ഼ര഻ ോട്ടഺനഽം ഈയർത്തഺനഽം wet mix mecadam ഈപുയഺഗ഻ച്ചുള്ള 

ഄട഻സ്ഥഺനപവിത്ത  ഻

 ഄര഻ുനഺട് ുചർന്ന് Granular sub base 

 Bitumen Mecadam & Bitumen Concrete 

 അവശൿമഽള്ള സ്ഥലത്ത് ൂഡുനജ് 

 ഄരൿഺവശൿ ഘട്ടങ്ങള഻ൽ വഺഹനങ്ങൾ ുറഺഡര഻േ഻ൽ ന഻ർത്തഺനഽള്ള 

സ഻മൻറ് ുേഺൺേ഼െ് സൗേരൿം 

 ുറഺഡ് മഺർേ഻ങ്ങ്, ദ഻ശഺ സാച഻േൾ , മെു ുബഺർഡഽേൾ സ്ഥഺപ഻ക്കൽ 

Core design features and size and type of facilities 

ുനരീത്ത പരഺമർശ഻ച്ച ുപഺീല, ന഻ലവ഻ീല ുറഺഡ് 7 ½  മ഼െർ വ഼ര഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് 11 

മ഼െർ വ഼ര഻യഺക്ക഻ അധഽന഻േ യന്ത സഹഺയുത്തഺീട Bitumen Mecadam , Bitumen 

Concrete ീചയ്കത് ുേഺൺേ഼െ് ഹഺർഡ് ുഷഺൾഡർ നൽേ഻, വഺഹനത്ത഻ന്ീറ ുവഗര 

വർധ഻പ്പ഻ക്കഺനഽള്ള ന഻ർമ്മ഻ര഻യ഻ലാീട പാക്കഺട് ജംഗ്ഷന഻ീല ഗരഺഗര സ്രംഭനം 

ഴ഻വഺക്കഽേ. 

Need of ancillary infrastructural facilities 

പാക്കഺട് ജംഗ്ഷന഻ീല ര഻രക്കഽപ഻ട഻ച്ച ുഷഺപ്പ഻ംഗ് ുമഖലയഺണ് ന഻ലവ഻ലഽള്ള 

ുറഺഡ഻ൻീറ ആരഽവശത്തഽമഽള്ളത്. ുറഺഡ഻ൻീറ ീരക്കഽഭഺഗത്ത് രഺഴീത്ത ന഻ലയ഻ൽ 

11 േടേളഺണ് ഈള്ളത്. ആര഻ന്ീറ ന്നഺം ന഻ലയ഻ൽ ൂടലറ഻ങ് ുഷഺപ്, ുഹഺമ഻ുയഺ 

ക്ല഻ന഻ക്, ഄക്ഷയ ീസന്റർ സ്റ്റുഡ഻ുയഺ എന്ന഻വയഽണ്ട .് ഄരഽുപഺീല 

വടക്കഽഭഺഗത്ത് രഺഴീത്ത ന഻ലയ഻ൽ 14 േടമഽറ഻േളും, ന്നഺം ന഻ലയ഻ൽ അഷ 

ബഺുേഴ്സ് പവർത്ത഻ക്കഽന്ന േടയഽീട ഈള്ള഻ുലക്ക് 0.50cm  മഽരൽ 1  ½ മ഼െർ വീര 

ഄടയഺളീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട .് ഭാര഻ഭഺഗം േടേളുീടയഽം ഷട്ടറ഻നഽ സമഺന്തരമഺണ്. 

ഄലലഺത്തവയഽീട ഄല്പം ഈള്ള഻ുലക്കഽം മഺർക്ക് ീചയ്കര഻ര഻ക്കഽന്നഽ. പഽര഻യ 

ുറഺഡ഻നഺയ഻ സ്ഥലം വ഻ട്ടു ീേഺടഽക്കഽുമ്പഺൾ ന഻ലവ഻ലഽള്ള ീേട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണ 

ചട്ടത്ത഻ൽ ീചറ഻യ  ആളവ് നൽുേണ്ട഻ വരഽം. പഽര഻യ ന഻ർമ്മ഻ര഻യലലഺത്തര഻നഺൽ 

ഏീറ പഴക്കമഽള്ള ീേട്ട഻ടത്ത഻ന്ീറ ഭഺഗമഺണ് ീപഺള഻ക്കീപടഽുമ്പഺൾ 

ീേട്ട഻ടത്ത഻ന്ീറ മെു ഭഺഗങ്ങൾ ന഻ലന഻ർത്തഺൻ പെുുമഺ എന്ന് 
പര഻ുശഺധ഻ക്കീപ്പടണം. ഄലലഺത്തപക്ഷം വൿക്തമഺയ പഽനരധ഻വഺസ പദ്ധര഻ 
ുവണ്ട഻വരഽം.  

Details of social impact assessment/ Environment impact assessment if already conducted 

and any technical feasibility reports 

ആലല 
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Applicable law and policies 

ീപഺരഽ അവശൿത്ത഻നഺയ഻ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്ന സമയത്ത്, മഽൻപ് 

ന഻ലവ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന ന഻യമങ്ങീളക്കഺൾ ോടഽരൽ പര഻ഗണന ഭാവഽടമേൾക്കഽം, 
ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കൽ മാലം പയഺസം ഄനഽഭവ഻ക്കഽന്നവർക്കഽം നൽേഽന്നര഻നഽമഺയ  ഻

ഏീെടഽക്കൽ  നടപട഻േള഻ൽ നൿഺയമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരവഽം സഽരഺരൿരയഽം 
ഈറപ്പുവരഽത്തഽന്നര഻നഽമഺയ  ഻ പുയഺഗത്ത഻ലഽള്ള ന഻യമങ്ങീള സംബന്ധ഻ച്ച് രഺീഴ 

േഺണ഻ക്കഽന്നഽ. ഇ ന഻യമത്ത഻ൽ വരഽമഺനത്ത഻നഽം, ീരഺഴ഻ല഻നഽം, 
ജ഼വുനഺപഺദ഻േൾക്കഽം, പര഻സ്ഥ഻ര഻ക്കഽം, ീപഺരഽജനഺുരഺഗൿത്ത഻നഽം പുരൿേം 
പര഻ഗണന നൽേഽന്നഽ.   

1. RFCTLARR Act, 2013 

2. RFCTLARR Act (Kerala) rules 2015 

3. RTI Act 2005 etc                    

4. Kerala Panchayat Building act & rules           

Team composition approach, methodology and schedule of the Social 
Impact Assessment                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
സഺമാഹൿ ആഘഺ  പഠന യാണ഻െ഻ന്റ്ററ ഘടന  

ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ, ീേഺയ഻ലഺണ്ട഻ രഺലാക്ക഻ൽ ുചമുേര഻ വ഻ുലലജ഻ീല റ഼ സ 
39/2, 39/6, 118/12B എന്ന഻വയ഻ൽീപടഽന്ന 0.028 ീഹക്ടർ സവേഺരൿ ഭാമ഻ പാക്കഺട്- 

ുരഺരഺയ഻ക്കടവ് ുറഺഡ് മൗത്ത് വ഻േസനത്ത഻നഺയ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ച 

സഺമാഹൿ അഘഺര പഠനം നടത്തഽന്നര഻ന് ഈത്തരവഺദ഻രവം നൽേ഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് 

േണ്ണൂർ ബർണുേര഻ അസ്ഥഺനമഺയ഻ േഴ഻ഞ്ഞ 22 വർഷക്കഺലമഺയ഻ പവർത്ത഻ച്ചു 
വരഽന്ന Track A NGO അയ േയ്കുറഺസ് (KAIROS Kannur Association For Integrated Rural 

Organization and Support) േണ്ണൂര഻ീനയഺണ്. ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലലഺ േളക്ടറഽീട 02.02.2022 

ീല DCKKD/4948/2021- B2 നമ്പർ നടപട഻േമപേഺരമഺണ് ഈത്തരവഺദ഻രവം 
ഏൽപ്പ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. ആത് സംബന്ധ഻ച്ച അധ഻േഺര഻േമഺയ വ഻ജ്ഞഺപനം 
03.02.2022 ീല 390 നമ്പർ ഄസഺധഺരണ ഗസെ഻ൽ പസ഻ദ്ധീപ്പടഽത്തഽേയഽം 
ീചയ്കര഻ട്ടുണ്ട്. പഠന യാണ഻െ഻ന്ീറ ഘടന രഺീഴ േഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

List of all team members with qualification 

കമ നമ്പർ    തപര്  പദവ഻ വ഻ദൿഺഭൿഺസ  തയഺഗ്ൿ  

1 
ഫഺ. ൂഷജഽ പ഼െർ 

(ുസഺുഷൿഺളജ഻സ്റ്)    

ph: 9400371739 

ീചയർമഺൻ 

MSW  
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2 ശ഼ ീേ.വ഻.ചരൻ 
ph: 9846871777 

 ഄംഗം 
BA (Eco) 
MA (His) 

3 
ശ഼മര഻ ീജസ്സ഻ ീറജ഻ 
(ഡ഻.ട഻.പ഻.ഒപ്പുറെർ) 

ph: 9947584887 

 ഄംഗം 
BA (Mal) 

4  ശ഼ പസഺദ് 
 ഒഫ഼സ് 
ഄസ഻സ്റ്റന്റ് 

SSLC 

 

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

ന഻ലവ഻ലഽള്ള പാക്കഺട്- ുരഺരഺയ഻ക്കടവ് ുറഺഡ് മൗത്ത് 0/075 മ഼െർ വീര 7.5 മ഼െർ 

വ഼ര഻ മഺരമഺണഽള്ളത്. ുദശ഼യപഺരയ഻ൽന഻ന്നഽം ജംഗ്ഷന഻ുലക്ക് വഺഹനങ്ങൾ 

േയറ഻യ഻റങ്ങഽന്നര഻നഺൽ എലലഺ സമയത്തഽം ഗരഺഗരേഽരഽക്ക  ് ഄനഽഭവീപ്പടഽന്നഽ. 
ആത് ഴ഻വഺക്ക഻യഺൽ 11 മ഼െർ വ഼ര഻യ഻ീലേ഻ലഽം സ്ഥലം ഏീെടഽത്ത് ുറഺഡ് 

ന഻ർമ്മ഻ക്കഺനഺണ് മരഺമത്ത് വേഽപ്പ് ന഻രത്ത് വ഻ഭഺഗം അഗഹ഻ക്കഽന്നത്. ആവ഻ീട 

ുറഺഡ഻ൻീറ ആരഽവശത്തഽമഺയ ,഻ രഺഴീത്ത ന഻ലയ഻ൽ ആരഽപത്ത഻യേഽം 

മഽേള഻ലീത്ത ന഻ലയ഻ൽ ഄേഽം സ്ഥഺപനങ്ങൾ പവർത്ത഻ക്കഽന്നഽ. ഇ വ഻േസന 

പവിത്ത഻ക്കഺയ  ഻മ഻േച്ച ര഼ര഻യ഻ൽ രീന്ന സഹേര഻ക്കഺൻ വൿഺപഺര഻ വൿവസഺയ  ഻

സമാഹം രയഺറഺണ്. ഄര഻നഺൽ രീന്ന ഄവീര ുനര഻ൽ േണ്ടഽ ഄവരഽീട 

പശ്നങ്ങളും പയഺസങ്ങളും മനസ഻ലഺക്ക഻ അഘഺരപഠന റ഻ുപ്പഺർട്ട് 
രയഺറഺക്കഺനഺണ് ശമ഻ക്കഽന്നത്. ന഻രത്തഽവ഻ഭഺഗം ജ഼വനക്കഺരഽീടയഽം , വ഻ലലജ് 

സ്റ്റഺഫ഻ന്ുറയഽം , ുചമുേര഻ പേഺയത്ത് പസ഻ഡണ്ട്, ൂവസ് പസ഻ഡന്റ്, 

ബന്ധീപ്പട്ട വഺർഡ് ീമമ്പർമഺർ എന്ന഻വരഽീട സഹഺയ സഹേരണവഽം സ്ഥലം 

സരർശന സമയത്ത് ലഭ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. Participatory Observation, Participatory Rural 
Appraisal, Informal interview with key Informants  എന്ന഻ ടാളുേളും 

ഈപുയഺഗ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. 03.03.2022 നഽ നടത്തഺൻ ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ട്ടുള്ള ീപഺരഽ 
ഄവേഺശവഺദുയഺഗത്ത഻ൽ, ഇ വ഻ഷയം സംബന്ധ഻ച്ച  ് ോടഽരൽ വൿക്തര 

വരഽത്തഺനഽം, ഄത് സംബന്ധ഻ച്ച ഄർത്ഥനഺധ഻േഺര഻യഽീട ഄഭ഻പഺയം 

അവശൿീമേ഻ൽ ഄത് ുശഖര഻ച്ചു ഄന്ത഻മ റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൽ ുചർക്കഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം. 

Sampling methodology used 

പഠതനഺപഺധ഻കൾ 

ഇ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ച  ്സഺമാഹൿ അഘഺര പഠനം നടത്തഽന്നര഻ൽ 

Stakeholder Analysis, Participatory Rural Appraisal, Beneficiary Assessment എന്ന഼ 
ഈപഺധ഻േളും ഄവലംബ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  
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Overview of information/ data sources used 

വടേര- ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ുദശ഼യപഺര വ഻േസനത്ത഻നഺയ഻ ുറഺഡ഻ൻീറ ആരഽഭഺഗത്തഽം 

സ്ഥലുമീെടഽപ്പ് ുവഗത്ത഻ൽ നടന്നഽവര഻േയഺണ്. പാക്കഺട്- ുരഺരഺയ഻ക്കടവ് ുറഺഡ് 

ഭഺഗത്തഽം ആര഻ന്ീറ പവർത്തനം നടക്കഽന്നഽണ്ട .് 0/000 – 3/500 ന഼ളമഽള്ള ഇ 

ുറഺഡ഻ൻീറ ുദശ഼യപഺര ഭഺഗത്തഽള്ള 75 മ഼െർ സ്ഥലം (മൗത്ത്) ന഻ലവ഻ൽ 

ഗഽരഽരരമഺയ ഗരഺഗര സ്രംഭനം ഈണ്ടഺക്കഽന്ന വ഼ര഻ േഽറഞ്ഞ സ്ഥലമഺണ്. ഇ 

സ്ഥലം ോട഻ ഏീെടഽത്ത് പവിത്ത  ഻ പാർത്ത഼േര഻ച്ചഺൽ, ശഺശവരമഺയ഻ 
ഗരഺഗരേഽരഽക്ക  ് ഴ഻വഺക്കഺം. ുറഺഡ഻നഽ ആരഽവശമഺയഽം 25 ഒളം 

വൿഺപഺര഻േളുമഺയഽം, മെുസ്ഥഺപനങ്ങളുമഺയഽം വ഻ശദമഺയ ചർച്ച 

നടത്ത഻യഺയ഻രഽന്നഽ. രുണ്ടഺ മാുന്നഺ േടേൾീക്കഺഴ഻ീേ, സഺരമഺയ പയഺസം 

ഈണ്ടഺേഽന്ന഻ലല.  

ീപഺരഽമരഺമത്തഽ വേഽപ്പ് ന഻രത്തഽ വ഻ഭഺഗം, ഗഺമപേഺയത്ത്, വ഻ലലജ് ഒഫ഼സ഻ൽ 

എന്ന഻വ഻ടങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ന് ഇ സ്ഥലീമടഽപ്പ് സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ 

ുശഖര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 

Schedule of consultations with key stakeholders and brief description of public 
hearings conducted 
 
റ്റപഺ ഽഅവകഺശവഺദതയഺഗ്ം  
 

ഇ സ്ഥുമീെടഽപ്പ് ബഺധ഻ക്കഽന്നവീര മാന്നഽ വ഻ഭഺഗമഺയ഻ രരംര഻ര഻ക്കഺവഽന്നരഺണ്.  

1. ീേട്ട഻ടം ഈടമസ്ഥർ  

2. വഺടേക്ക് േടനടത്തഽന്നവർ  

3. ീരഺഴ഻ലഺള഻േൾ  

ആവരഽീടയഽം മെു രല്പരേക്ഷ഻േളുീടയഽം ോടഽരൽ പയഺസങ്ങൾ 

ുേൾക്കഽന്നര഻നഺയ  ഻3.03.2022 വൿഺഴഺഴ്ച രഺവ഻ീല 11.30 നഽ വൿഺപഺരഭവനത്ത഻ൽ 

രഽ ീപഺരഽുേൾക്കൽ ുയഺഗം നടത്ത഻. ുയഺഗത്ത഻ന്ീറ ഈുേശ ലക്ഷൿങ്ങീള േഽറ഻ച്ച് 
സഺമാഹൿ അഘഺര പഠന യാണ഻െ് ഄംഗം ശ഼ ീേ.വ഻.ചരൻ വ഻ശദ഼േര഻ച്ചു. 

ുയഺഗo ുചമുേര഻ പേഺയത്ത് പസ഻ഡന്റ് ശ഼മര഻ സര഻ േ഻ഴീക്കയ഻ൽ 

ഈദ്ഘഺടനം ീചയ്കരഽ. ൂവസ് പസ഻ഡന്റ് ശ഼ ഄജ്നഺഫ് േഺച്ച഻യ഻ൽ, പദ്ധര഻ 
പുദശം ഈൾീപ്പടഽന്ന II അം വഺർഡ് ീമമ്പർ  രഺുജഷ് , III അം വഺർഡ് ീമമ്പർ സജ഻ര 

ീഷര഻ഫ് എന്ന഻വീര ോടഺീര മെു വഺർഡഽേള഻ീല ഄംഗങ്ങളഺയ വ഻ജയൻ 

േണ്ണുേര഻, പ഻ ശ഻വദഺസൻ, ഄബ്ദുൽ ഹഺര഻സ് എന്ന഻വരഽം ീപഺരഽമരഺമത്തഽ 
വേഽപ്പ് ഄസ഻. എേ഻ന഼യർ മ഻ന഼ഷ് േഽമഺർ പ഻, ഒവർസ഼ുയർ ജഽൂവര഻യ 

ീേ.പ഻, ീേഺയ഻ലഺണ്ട഻ എൽ.എ പര഻ന഻ധ  ഻ ശ഻വശേരൻ വ഻ (VA), ലര (RI) 
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എന്ന഻വരഽം ഭാവഽടമേളും േച്ചവടക്കഺരഽം ുയഺഗത്ത഻ൽ പീേടഽത്തഽ. ുയഺഗത്ത഻ൽ 

ഈയർന്നഽ വന്ന ന഻ർുദശങ്ങൾ രഺീഴ േഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

1. സജ഼വ് കഽമഺർ (സ്ഥലം ഉടമ, എക്സ഻. റ്റമമ്പർ റ്റമർച്ചന്സസ് 
അതസഺസ഻തയഷൻ) 

ആവ഻ീടയഽള്ള മ഻ക്കവഺറഽം എലലഺ സ്ഥഺപനങ്ങളും 50 വർഷത്ത഻ുലീറയഺയ഻ 
പവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നവയഺണ്. േച്ചവടമലലഺീര മെു ീരഺഴ഻ൽ 

പര഻ചയമ഻ലലഺത്തവരഺണ്. ഷട്ടറ഻നഽള്ള഻ൽ ഄളവ് വന്നഺൽ, സ്ഥഺപനം രീന്ന 

നഷ്ടീപ്പടഽം. േട മാന്നഽമഺസീമേ഻ലഽം ഄടച്ച഻ുടണ്ട഻വരഽം. ആത്തരം സ്ഥഺപനങ്ങള഻ൽ 

ുജഺല഻ ീചയ്യുന്നവർക്ക് ീരഺഴ഻ൽ നഷ്ടീപ്പടഽം. ഷട്ടർ ഈൾീപ്പടഺീര 

ുപഺേഽേയഺീണേ഻ൽ ഞങ്ങൾക്ക് യഺീരഺരഽ പയഺസവഽമ഻ലല. ഷട്ടറ഻നഽള്ള഻ൽ 

വരഽുമ്പഺൾ ീപഺള഻ക്കഽന്നര഻ന്ീറയഽം ഄെേഽെപണ഻യഽീടയഽം നഷ്ടപര഻ഹഺരം 

നൽുേണ്ട഻വരഽം. ഄത് േിരൿമഺയ  ഻ േണക്കഽോട്ട഻ നഷ്ടപര഻ഹഺരം 

ന഻ശ്ചയ഻ക്കീപ്പടണം. നഷ്ടപര഻ഹഺരം പലുപ്പഺഴഽം േട  ഈടമയ഻ൽ മഺരം എത്തഽന്നഽ. 
േട നടത്തഽന്നവർക്ക  ് േഺരൿമഺയ഻ ന്നഽം രീന്ന ലഭ഻ക്ക഻ലല. ുദശ഼യപഺരീയക്കഺൾ 

മാലൿമഽള്ള ുമഖലയഺണ് പാക്കഺട് ഇസ്റ്റ് ുറഺഡ്. ഄര഻നഺൽ NH ുനക്കഺൾ ഈയർന്ന 

നഷ്ടപര഻ഹഺരം ലഭ഻ക്കണം.  

ഄരഽുപഺീല പേഺയത്ത഻ന്ീറ ഭഺഗത്തഽ ന഻ന്ന് നലല സമ഼പനം ഈണ്ടഺേണം. 

േടേൾക്ക് നമ്പറ഻ടഺനഽം മെും രടസ്സങ്ങൾ ഈണ്ടഺേഽന്നഽ. േച്ചവടക്കഺർക്കഽം 

ീരഺഴ഻ലഺള഻േൾക്കഽം നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻ന് വൿവസ്ഥയഽീണ്ടേ഻ലഽം, 

ആവ഻ീടീയഺന്നഽം അർക്കഽം േ഻ട്ട഻യരഺയ഻ ഄറ഻യ഻ലല. സ്ഥലം വ഻ട്ടു നല്േഺൻ 

േച്ചവടക്കഺർ രയഺറഺേഽുമ്പഺൾ, ഄീര സമ഼പനം സർക്കഺര഻ൽ ന഻ന്നഽം പേഺയത്ത് 
ഄധ഻േിരര഻ൽന഻ന്നഽം ലഭ഻ക്കണം. ഄരഽുപഺീല ീേട്ട഻ടത്ത഻ന്ീറ ഭഺഗം 

ീപഺള഻ക്കഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ച് വൿക്തമഺയ അസാരണം ുവണം. 

മഴക്കഺലമഺേഽുമ്പഺൾ ോടഽരൽ പയഺസം ഈണ്ടഺേഽം. ഞങ്ങളുീട പയഺസങ്ങൾ  

ഄർഹ഻ക്കഽന്ന ഗൗരവുത്തഺീട സർക്കഺർ പര഻ഗണ഻ക്കണം. 

2. വ഻ന഼ഷ് (അനഽഗ്ഹ തഷഺപ് ) 

ുരഺരഺയ഻ക്കടവ് ുറഺഡ഻ൽ ടഺറ഻ങ് സമയത്ത് രഽ ഄൂലൻീമന്റ് മഺർക്ക് 
ീചയ്കര഻രഽന്നഽ. ഄര഻നനഽസര഻ച്ച  ുരീന്നയഺയ഻ര഻ക്കണം സ്ഥലം ഏെീറടഽക്കഽന്നരഽം 

പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തഽന്നരഽം. 

3. മഷാദ്  പ഻  

സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺൾ രണ്ടഽ ഭഺഗത്തഽം രഽുപഺീല ഏീെടഽക്കഽേ. 

ഄനഽവദ഻ക്കീപ്പടഽന്ന നഷ്ടപര഻ഹഺരം എരയഺയ഻ര഻ക്കഽം? പഺർക്ക഻ംഗ് ഏര഻യ 
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അണ് മഺർക്ക് ീചയ്കര഻ര഻ക്കഽന്നത്. േടയഽീട മഽന്ന഻ൽ ൂബക്ക് എേ഻ലഽം 

ന഻ർത്ത഻യ഻ടഺനഽള്ള സൗേരൿം ഈണ്ടഺേണം. ഄളവ് േഽറക്കഺൻ പെുുമഺ 

എന്നറ഻യണം.  

4. നഺഫ഻ (റ്റസയ഻ൻ തബക്കറ഻ ) 

ന഻ലവ഻ൽ 8 മ഼െർ വ഼ര഻യ഻ൽ സ്ഥലം വ഻ട്ടു നൽേഺൻ രയഺറഺണ്.  

5. ന഻ഷഺദ് (ഇമ ഫഺൻസ഻ - ഉടമ ) 

മഽൻേഺലത്ത്, ുറഺഡ് വ഻േസന സമയത്ത് എന്ീറ േടയഽീട ീസ്റ്റപ്പുേൾ ൂടൽസ് 

എന്ന഻വീയഺീക്ക ീപഺള഻ച്ചു േളഞ്ഞ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ അ സ്ഥലം 

വ഻േസനത്ത഻നഺയ  ഻ ഈപുയഺഗ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. ഄത്തരത്ത഻ലഽള്ള സമ഼പനം ഈണ്ടഺേരഽത്. 

ുഷഺപ്പ഻ീല ജ഼വനക്കഺരഽീട േഺരൿം പുരൿേം പര഻ഗണ഻ക്കണം. ഇ  75  മ഼െർ 

ന഼ളത്ത഻ൽ രഽലൿ ഄളവ഻ലഺുണഺ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത് എന്ന് വൿക്തമഺക്കണം. 

ഇ 75  മ഼െർ ുറഺഡ഻ൽ, പഺർക്ക഻ംഗ് സംബന്ധ഻ച്ച വൿക്തര വരഽത്തണം. 

ീപഺട഻പടലത്ത഻ന്ീറ ശലൿം രാക്ഷമഺേഽം, േട രഽറക്കഺൻ രീന്ന പയഺസമഺേഽം. 

ഫഺൻസ഻ സഺധങ്ങൾ വ഻ൽക്കഽന്ന േടയ഻ൽ ീപഺട഻ശലൿം ഏീറ പയഺസം സിഷ്ട഻ക്കഽം 

. മൽസൿ േച്ചവടം ഄടക്കം വഴ഻വഺണ഻ഭം ഴ഻വഺക്കഺൻ നടപട഻ എടഽക്കണം. 

6. അബ്ദുൽ ഹഺര഻സ് (എക്സ഻. റ്റമമ്പർ വൿഺപഺര഻ സംഘടന)  

പദ്ധര഻ സംബന്ധ഻ച്ച  ്ഄവൿക്തര ന഻ലന഻ൽക്കഽന്നഽണ്ട  ് . 40 വർഷമഺയ഻ ഇ സ്ഥലത്തഽ 
േച്ചവടം നടത്ത഻വരഽന്ന വൿക്ത഻യഺണ് ഞഺൻ. 12  മണ഻ക്കാർ സമയം  േച്ചവടം 

നടത്തഽന്നവർ, ഗരഺഗര സ്രംഭനം ഈണ്ടഺേഽുമ്പഺൾ ീപഺട഻യഽം പഽേയഽം 

ശവസ഻ക്കഺൻ വ഻ധ഻ക്കീപ്പടഽന്നഽ. വ഻േസനം േച്ചവടക്കഺർക്കഽം ആവ഻ീട വരഽന്ന 

നഺട്ടുേഺർക്കഽം ഗഽണേരമഺണ്. സമഗമഺയ രാപുരഖ ഞങ്ങൾക്ക് വൿക്തമഺക്ക  ഻

രരണം.  

7. വ഻ജയൻ കണ്ണതേര഻ (പേഺയത്ത് അംഗ്ം ) 

പാക്കഺട് ഇസ്റ്റ് ുറഺഡ഻ീനയഽം ീവസ്റ്റ് ുറഺഡ഻ീനയഽമഺണ് അൾക്കഺർ ോടഽരലഺയ഻ 
അശയ഻ക്കഽന്നത്. രണ്ടഽ ദ഻ശയ഻ൽ ന഻ന്ന് ബസഽം ഒുട്ടഺറ഻ക്ഷയഽം വരഽുമ്പഺൾ 

ഗരഺഗരേഽരഽക്ക  ് ഈണ്ടഺേഽന്നഽ. ുറഺഡ് വ഻േസ഻ക്കണം, ആടഽങ്ങ഻യ ഭഺഗവഽം 

വ഻േസ഻ക്കണം. ഇ ഄങ്ങഺട഻യ഻ീല പര഻മ഻ര േച്ചവടക്കഺരഽീട പയഺസം 

പര഻ഹര഻ക്കീപ്പടണം. യഥഺർത്ഥത്ത഻ൽ എരയഺണ് സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽേ എന്ന് 
വൿക്തമഺക്കണം. ഈടമേൾക്ക് ധനസഹഺയം ലഭ഻ക്കഽന്നഽ എന്നഺൽ വഺടേക്ക് 
േച്ചവടം നടത്തഽന്നവർക്കഽം ീരഺഴ഻ലഺള഻േൾക്കഽം ന്നഽം ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല. ഄവർക്കഽം 
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അനഽോലൿം ലഭ഻ക്കണം. അഘഺരം പരമഺവധ഻ േഽറച്ചു പശ്നപര഻ഹഺരം 

ഈണ്ടഺേണം. 

8. ശ഼ രഺതജഷ് (പേഺയത്ത് അംഗ്ം ) 

ആവ഻ീട പയഺസം ഄനഽഭവ഻ക്കഽന്നവർ എലലഺം എന്ീറ വഺർഡ഻ൽീപ്പട്ടവരഺണ്. 

ഄത് ീേഺണ്ട് രീന്ന ആവരഽീട പയഺസം പരമഺവധ഻ ലഘാേര഻ക്കണം.  

9. ശ഻വദഺസൻ (വൿഺപഺര഻ ) 

പയഺസം ഄനഽഭവ഻ക്കഽന്നവർ േട ഈടമേൾ മഺരമലല, വഺടേക്ക് േച്ചവടം 

നടത്തഽന്നവരഽം ീരഺഴ഻ലഺള഻േളും ഈണ്ട്. േട ഈടമേൾക്ക് ധനസഹഺയം ലഭ഻ച്ചു 

മഽുന്നഺട്ടു ുപഺേഺൻ േഴ഻യഽന്നഽ. എന്നഺൽ വഺടേക്കഺരഽം ീരഺഴ഻ലഺള഻േളും 

പയഺസത്ത഻ലഺേഽം. ഄര഻നഺൽ ആവർക്കഽം നൿഺയമഺയ അനഽോലൿം ലഭ഻ക്കണം. 

10. അഡവ. തഗ്ഺപ഻നഺഥ് (സ്ഥലം ഉടമ ) 

എന്ീറ ീേട്ട഻ടത്ത഻ൽ ഈയരത്ത഻ലഺണ് ീസ്റ്റപ്പുള്ളത്. മഽൻപ് വ഻േസനത്ത഻ന് സ്ഥലം 

വ഻ട്ടുനൽേ഻യ഻രഽന്നഽ. രട഻ സ്ഥലം വ഻ട്ടു നൽേഺൻ രയഺറഺണ്. ോടഽരൽ 

ുവണീമേ഻ൽ ഄക്കൿഽസ഻ഷൻ ുവണ്ട഻വരഽം. ആരഽവശത്തഽമഺയ  ഻രഽ മ഼െർ േഽറവ് 

വരഽത്തണം.(ഒുരഺ ഭഺഗത്തഽം ഄര മ഼െർ വ഼രം) 

11. ശ഼ അബ്ദുൽ റഷ഼ദ് (ഉടമ) 

ആുപ്പഺഴീത്ത ഄളവ഻ൽ സ്ഥലം ഏീെടഽത്തഺൽ, ആവ഻ടഽീത്ത രഽ േടയഽം 

ന഻ലന഻ൽക്ക഻ലല. 200 ച. ഄട഻ സൗേരൿമഽള്ള സ്ഥഺപനത്ത഻ൽ 50 ച.  ഄട഻ മഺരുമ 

ബഺക്ക഻ ഈണ്ടഺേഽ. ഄത് പയഺസം ഈണ്ടഺക്കഽം. 

12. സജ഼വൻ പ഻. റ്റക  

മഽൻപ് ുറഺഡ഻നഺയ഻  1 ½  മ഼െർ ഄടയഺളീപ്പടഽത്ത഻ീയേ഻ലഽം ½  മ഼െർ മഺരം 

എടഽത്തഽ. ുറഺഡ഻ൻീറ മധൿഭഺഗത്തഽ ന഻ന്നഽം ആരഽവശത്തഽം രഽലൿമഺയ഻ 
എടഽക്കഽേയഺീണേ഻ൽ നന്നഺയ഻ര഻ക്കഽം.  

13. ന഻സഺർ (വൿഺപഺര഻) 

ുറഺഡ് വശങ്ങള഻ൽ ഹഺൻഡ് റയ഻ലഽേൾ ഘട഻പ്പ഻ക്കഽുമ്പഺൾ, ുറഺഡ഻ുലക്ക് 
ആറങ്ങഺുനഺ േടയ഻ുലക്ക് േയറഺുനഺ സൗേരൿമഽണ്ടഺേ഻ലല. രഽ േടയ഻ൽ 

േയറണീമേ഻ൽ ചഽെ഻ വളഞ്ഞഽ ുപഺേണം. ആത് േച്ചവടീത്ത ബഺധ഻ക്കഽം 

ഄര഻നഺൽ ഇ സംവ഻ധഺനം ഴ഻വഺക്കണം. 
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റ്റപഺ ഽന഻ർതദശം  

ഄേര മ഼െർ ുറഺഡഽ േഴ഻ഞ്ഞഽ ഒുരഺ വശത്തഽം 2 ½  മ഼െർ ുറഺഡ് 

ബഺക്ക഻യഽണ്ടഺേഽം. ആത് ന്നര മ഼െറഺക്ക഻ േഽറച്ചഺൽ അർക്കഽം പയഺസം 

ഈണ്ടഺേ഻ലല. രഽ ുഷഺപ്പ഻നഽം പയഺസമഽണ്ടഺേ഻ലല എലലഺവരഽീടയഽം സഹേരണം 

ഈണ്ടഺേഽം. 

 

14. അജ്നഺഫ് (വവസ് പസ഻ഡന്സ തെമതേര഻ ഗ്ഺമപേഺയത്ത്) 

േച്ചവടക്കഺർക്ക  ്ഈണ്ടഺേഺന഻ടയഽള്ള  പയഺസങ്ങൾ ഴ഻വഺക്കഽന്നര഻നഺയ  ഻ആവ഻ീട 

ഈയർന്നഽ വന്ന ന഻ർുദശങ്ങൾ പര഻ഗണ഻ച്ച് ുപഺീജക്ട഻ൽ മഺെങ്ങൾ വരഽത്തഺൻ 

പെുുമഺ എന്ന് ുമൽ ഘടേത്ത഻ൽ ഄവരര഻പ്പ഻ച്ച  ു മറഽപട഻ ലഭ഻ച്ചര഻നഽ ുശഷം, 

വ഼ണ്ടഽം ആത്തരത്ത഻ൽ രഽ ുയഺഗം നടത്ത഻ മഽുന്നഺട്ടു ുപഺേഺം. 

ുയഺഗത്ത഻ൽ ഈയർന്നഽ വന്ന ന഻ർുദശങ്ങൾ ഄർത്ഥനഺധ഻േഺര഻യഺയ 

ീപഺരഽമരഺമത്തഽ വേഽപ്പ് ന഻രത്തഽ വ഻ഭഺഗം എക്സ഻േൿാട്ട഼വ് എേ഻ന഼യർക്ക് 
ഄയച്ചുീേഺടഽക്കഽേയഽം അയര഻ന്ീറ മറഽപട഻ 05/04/2022 ീല EERD-DV0KKD/126/2022 – 

D3-PWD നമ്പർ േത്ത് പേഺരം ഄയച്ചുരര഻േയഽം ീചയ്കര഻ട്ടുണ്ട്.അയത് ചഽവീട 

ുചർത്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

1. സജ഼വ് കഽമഺർ (സ്ഥലം ഉടമ എക്സ഻ .മമമ്പർ മർച്ചന്റ്സ് 
അസസഺസ഻സേഷൻ) 

സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത഻ന്ീറ നഷ്ടപര഻ഹഺരം ന഻ലവ഻ീല LA Act 
പകഺരം നൽകഽന്നതഺണ്. ീകട്ട഻ടങ്ങൾക്ക് നമ്പർ അനഽവദ഻ക്കഽന്ന 
കഺരൿങ്ങള഻ൽ പഞ്ചഺയത്ത് ആണ് നടപട഻കൾ സവ഼കര഻ുക്കണ്ടത്. 
ീമൌത്ത് വ഻കസനത്ത഻നഽള്ള സ്ഥലം ഏീെടഽക്കൽ നടപട഻കമങ്ങൾ 
പാർത്ത഻യഺകഽന്ന മഽറയ്ക്ക്ക് കിതൿമഺയ ആസാതണുത്തഺീട പവിത്ത഻ 
നടത്തഽന്നതഺണ്. 
2. വ഻ന഼ഷ് (അനഽഗ്രഹ സഷഺപ്പ്) 
ീമൌത്ത് വ഻കസനത്ത഻നഽള്ള സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 
അൂലൻീമന്് പ്ലഺൻ തയ്യഺറഺക്ക഻ ീപഺതഽമരഺമത്ത് വകഽപ്പ് ച഼ഫ് 
എഞ്ച഻ന഼യറഽീട അംഗ഼കഺരം  ുനട഻യ഻ട്ടുള്ളതഺണ്. ആയത് പകഺരമഺണ് 
സ്ഥലം ഏീെടഽുക്കണ്ടത് 

 
3. മഷാദ് പ഻ 
ീമൌത്ത് വ഻കസനത്ത഻നഽള്ള സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 
അൂലൻീമന്് പ്ലഺൻ തയ്യഺറഺക്ക഻ ീപഺതഽമരഺമത്ത് വകഽപ്പ് ച഼ഫ് 
എഞ്ച഻ന഼യറഽീട അംഗ഼കഺരം ുനട഻യ഻ട്ടുള്ളതഺണ്. ആയത് പകഺരമഺണ് 
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സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത്. സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത഻ന്ീറ നഷ്ടപര഻ഹഺരം 
സംബന്ധ഻ച്ച വ഻ഷയം ന഻ലവ഻ീല LA Act പേഺരം നൽേഽന്നരഺണ്  
ീമൌത്ത് വ഻കസനത്ത഻നഽള്ള സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ആവശൿമഺയ 
അളവ഻ൽ ശരഺശര഻ 11 മ഼െർ വ഼ത഻ വരഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ അൂലൻീമന്് 
പ്ലഺൻ തയ്യഺറഺക്ക഻ ീപഺതഽമരഺമത്ത് വകഽപ്പ് ച഼ഫ് എഞ്ച഻ന഼യറഽീട 
അംഗ഼കഺരം ുനട഻യ഻ട്ടുള്ളതഺണ്. ആയത഻നഺൽ മഺെം വരഽത്തഺൻ 
സഺധ്ൿമലല. 
 
4. നഺഫ഻ മസേ഻ൻ സബക്കറ഻) 
ീമൌത്ത് വ഻കസനത്തഽനഽള്ള സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 
അൂലൻീമന്് പ്ലഺൻ തയ്യഺറഺക്ക഻ ീപഺതഽമരഺമത്ത് വകഽപ്പ് ച഼ഫ് 
എഞ്ച഻ന഼യറഽീട അംഗ഼കഺരം  ുനട഻യ഻ട്ടുള്ളതഺണ്. ആയത് പകഺരമഺണ് 
സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത്. 
 
5. ന഻ഷഺദ് (ഇമ ഫഺൻസ഻ ഉടമ) 
പസ്തഽത ുറഺഡ഻ൽ നടന്ന പഽനരഽദ്ധഺരണ പവിത്ത഻യഽീട ഭഺഗമഺയ഻ 
5.50 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ൽ ബ഻എം. &ബ഻സ഻ ീചയ്യുകയഽം ൂസഡ് 
ുകഺൺക഼െ് ഹഺർഡ് ുഷഺൾഡർ നൽകഽകയഽം ീചയ്ക്ത഻ട്ടുണ്ട്. ീമൌത്ത് 
വ഻കസനത്ത഻നഽള്ള സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത഻നഺയ഻ അൂലൻീമന്് പ്ലഺൻ 
തയ്യഺറഺക്ക഻ ീപഺതഽമരഺമത്ത് വകഽപ്പ് ച഼ഫ് എഞ്ച഻ന഼യറഽീട 
അംഗ഼കഺരം  ുനട഻യ഻ട്ടുള്ളതഺണ്. ആയത് പകഺരമഺണ് സ്ഥലം 
ഏീെടഽുക്കണ്ടത്. സ്ഥലം ഏീെടഽക്കൽ നടപട഻കമങ്ങൾ 
പാർത്ത഻യഺകഽന്ന മഽറയ്ക്ക്ക് പസ്തഽത ഭഺഗം ുകഺൺക഼െ് ഹഺർഡ് 
ുഷഺൾഡർ നൽകഽന്നത഻നഽള്ള നടപട഻കൾ സവ഼കര഻ക്കഽന്നതഺണ്. 
 
6. അബ്ദ്ദാൽ ഹഺര഻് (എക്സ഻ മമമ്പർ വയഺപഺര഻ സംഘടന) 
ീപഺതഽമരഺമത്ത് വകഽപ്പ഻ന് ക഼ഴ഻ലഽള്ള പാക്കഺട് ുതഺരഺയ഻ക്കടവ് 
ുറഺഡ് എൻഎച്ച഻ൽ ന഻ന്നഽം ആരംഭ഻ക്കഽന്ന ഭഺഗത്ത് ുറഺഡ഻ന് ശരഺശര഻ 
ഏഴര മ഼െുറഺളം മഺതമഺണ് വ഼ത഻യഽള്ളത്. തന്ഩാലം പസ്തഽത 
ുറഺഡ഻ുലക്കഽള്ള വഺഹനങ്ങളുീട കയെ഻റക്കത്ത഻ന് 
ബഽദ്ധമഽട്ടുണ്ടഺവഽകയഽം ജംഗ്ഷന഻ൽ ഗതഺഗതക്കഽരക്ക് ഉണ്ടഺകഽന്നത഻ന് 
കഺരണമഺകഽകയഽം ീചയ്യുന്നഽണ്ട്. ഇത് പര഻ഹര഻ക്കഺനഺയ഻ ുറഺഡ഻ന്ീറ 
ീമൌത്ത് വ഼ത഻ കാട്ടുന്നത഻നഺയ഻ 75 മ഼െർ ന഼ളത്ത഻ൽ ുറഺഡ഻ന്ീറ വ഼ത഻ 
ശരഺശര഻ 11 മ഼െർ വരഽന്ന ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ഇരഽവശങ്ങള഻ലഽമഺയ഻ സ്ഥലം 
ഏീെടഽക്കഺൻ ത഼രഽമഺന഻ച്ച഻ട്ടുള്ളത്. ആയത഻നഽ ുവണ്ട അൂലൻീമന്് 
പ്ലഺൻ തയ്യഺറഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളതഺണ് സ്ഥലം ഏീെടഽക്കൽ നടപട഻കമങ്ങൾ 
പാർത്ത഻യഺകഽന്ന മഽറയ്ക്ക്ക് പസ്തഽത ഭഺഗം പര഻ഷ്കരണപവർത്ത഻ 
നടത്തഽന്നത്. 
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7. വ഻ജേൻ കണ്ണസേര഻ (പേഺേത്ത് അംരം) 
ീമൌത്ത് വ഻കസനത്ത഻നഽള്ള സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 
അൂലൻീമന്് പ്ലഺൻ തയ്യഺറഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളതഺണ്.ആയത് പകഺരമഺണ്  
സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത് . സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത഻ന്ീറ നഷ്ടപര഻ഹഺരം 
സംബന്ധ഻ച്ച വ഻ഷയം ന഻ലവ഻ീല LA Act പകഺരം സവ഼േര഻ക്കഽന്നതഺണ്. 
 
8. ഗ്ര഼. രഺസജഷ്(പേഺേത്ത് അംരം) 
പഽത഻യ ലഺന്് എകവസ഻ഷൻ ന഻യമപകഺരമഽള്ള (201 3) 
സ്ഥലീമെടഽക്കൽ നടപട഻കളും പഽനരധ്഻വഺസ ുപുക്കജഽം നടപ്പ഻ലഺക്ക഻ 
ീകഺണ്ടഺണ് ലഺന്് അകവസ഻ഷൻ തഹസ഻ദഺർ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത് 
ആയത഻നഺൽ സ്ഥലം നഷ്ടീപ്പടഽന്നവരഽീട പയഺസം പരഺമഺവധ്഻ 
ലഘഽകര഻ക്കഽന്നതഺണ് 
 
9. ര഻വദഺസൻ (വയഺപഺര഻) 
സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത഻ന്ീറ നഷ്ടപര഻ഹഺരം ന഻ലവ഻ീല LA Act 
പകഺരം നൽകഽന്നതഺണ്. 
 
10. അഡ്വ. സരഺപ഻നഺഥ് (സ്ഥലം ഉടമ) 
ീമൌത്ത് വ഻കസനത്ത഻നഽള്ള സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 
അൂലൻീമന്് പ്ലഺൻ തയ്യഺറഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളതഺണ്. ആയത് പകഺരമഺണ് 
സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത് 
11. ഗ്ര഼.അബ്ദ്ദാൽ റഷ഼ദ് (ഉടമ) 
ീമൌത്ത് വ഻കസനത്ത഻നഽള്ള സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 
അൂലൻീമന്് പ്ലഺൻ തയ്യഺറഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളതഺണ്.ആയത് പകഺരമഺണ് 
സ്ഥലം ഏീെടഽുക്കണ്ടത്. 
 
12. സജ഼വൻ പ഻.മക  
ീമൌത്ത് വ഻കസനത്ത഻നഽള്ള സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 
അൂലൻീമന്് പ്ലഺൻ തയ്യഺറഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളതഺണ്.ആയത് പകഺരമഺണ് 
സ്ഥലം ഏീെടഽുക്കണ്ടത്. 

 
13. ന഻സഺർ വയഺപഺര഻  
സ്ഥലം ഏീെടഽക്കൽ നടപട഻കമങ്ങൾ പാർത്ത഻യഺയത഻നഽ ുശഷം 
പസ്തഽത ഭഺഗത്ത്  ടഺഫ഻ക് സഽരക്ഷഺമഺനദണ്ഡങ്ങൾ േണക്ക഻ീലടഽത്തഽ 
പര഻ഷ്േരണം നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്നരഺണ്. 
 
14.  അജ്നഺഫ് (വവ് ഗ്പസ഻ഡ്ന്റ്സ സേമസേര഻ ഗ്രഺമ പേഺേത്ത്) 
 ച഼ഫ് എഞ്ച഻ന഼യർ അംഗ഼കര഻ച്ച അൂലൻീമന്്പകഺരമഺണ് 
സ്ഥലീമടഽപ്പ് നടപട഻കൾ  നടക്കഽന്നത്. 
 
മപഺതഽ ന഻ർസേരം 



19 
 

ന഻ലവ഻ലഽള്ള അൂലൻീമന്് പ്ലഺൻ ച഼ഫ് എഞ്ച഻ന഼യർ 
അംഗ഼കര഻ച്ചത഻നഺൽ മഺെം വരഽത്തഺൻ ന഻ർവ്വഺഹമ഻ലല  എന്നഽം 
ഄറ഻യ഻ക്കഽന്നഽ. 

 

Land assessment 

Describe with the help of maps information from land inventory and primary 
sources. 

ഏറ്റെടഽക്കഺൻ ഉതേശ഻ക്കഽന്ന ഭാമ഻യഽറ്റട വ഻വരം 
േമ 

നമ്പർ സർുേ നമ്പർ       
              

വ഻സ്ര഼ർണം  
1 39/2 

0.028 ീഹക്ടർ 2 39/6 

3 118/12B 

   ആറ്റക  0.028 ീഹക്ടർ 

Entire area of impacts under the influence of the project. (not limited to land 
area for acquisition)  

ഏീെടഽക്കഽന്ന സ്ഥലം ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യരഽുപഺീല, ആരഽ വശത്തഽമഽള്ള 

വൿഺപഺരസ്ഥഺപനങ്ങളഺണ്. ഏീെടഽത്തഽ േഴ഻ഞ്ഞഺൽ ഄടയഺളീപ്പടഽത്ത഻യര഻ന്ീറ 

ഄട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ ീേട്ട഻ടങ്ങൾ ീപഺള഻ുക്കണ്ടരഺയ഻വരഽം. ന഻ലവ഻ലഽള്ള ഷട്ടറ഻ന്ീറ 

മഽൻഭഺഗത്തഺീണേ഻ൽ അഘഺരം േഽറവഺയ഻ര഻ക്കഽം. വളീര പഴക്കം ീചന്നരഽം, 

പധഺന ഷട്ടറ഻ുനഺ രാണ഻ുനഺ ഈള്ള഻ുലക്ക് മഺർക്ക് ീചയ്കര ീേട്ട഻ടം 

ീപഺള഻ക്കഽുമ്പഺൾ ച഻ലുപ്പഺൾ ീമഺത്തമഺയ഻ രീന്ന ബഺധ഻ക്കഺം. ഄത്തരം 

സഺഹചരൿത്ത഻ൽ ീേട്ട഻ടം ീമഺത്തമഺയ഻ ന഼ക്കം ീചയ്യീപ്പടഽേയഽം, വഺടേക്ക് 
േച്ചവടം നടത്തഽന്നവീരയഽം ീരഺഴ഻ലഺള഻േീളയഽം ബഺധ഻ക്കഺം. ഄത് േിരൿമഺയ  ഻

േണക്കഽോുട്ടണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

Total land required for the project 
മൗത്ത് വ഻േസനത്ത഻ന് മഽേള഻ൽ സാച഻പ്പ഻ച്ച 0.028 ീഹക്ടർ സ്ഥലമഺണ് 

ഏീെടഽക്കീപ്പുടണ്ടത്. ീപഺജക്െ് ുമഖലക്ക്  ീരഺട്ടു പട഻ഞ്ഞഺറ് ഭഺഗത്ത് 
ുദശ഻യ പഺരഺവ഻േസനത്ത഻നഺയ഻ സമ഼പേഺലത്ത് ഭാമ഻ ഏീെടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട് 

Land (if any) already purchased alienated, leased or acquired, and the intented 
use for each plot of land required for the project 

ീപഺജക്െ് ുമഖലക്ക്  ീരഺട്ടു പട഻ഞ്ഞഺറ് ഭഺഗത്ത് ുദശ഻യ 

പഺരഺവ഻േസനത്ത഻നഺയ  ഻ഭാമ഻ ഏീെടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട് 
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 Quantity and location of the land proposed to be acquired for the project 

ുചമുേര഻ വ഻ുലലജ഻ീല റ഼ സ 39/2, 39/6, 118/12B എന്ന഼ സർുവ നമ്പറഽേള഻ീല 0.028 

ീഹക്ടർ ഭാമ഻  

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

ആുപ്പഺൾ ആത്േഺർഷ഻ുേരര ഭാമ഻യഺണ്. ുറഺഡ഻ൻീറ ആരഽവശത്തഽമഺയ഻ 
േ഻ടക്കഽന്ന ഇ ഭാമ഻യ഻ൽ വൿഺപഺരസ്ഥഺപനങ്ങൾ പവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നഽ. ആത് 
ുരഺട്ടം വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീപ്പടഽന്നഽ. 

ഭാമ഻യഽറ്റടഉടമസ്ഥർ 

 

കമനമ്പർ ഉടമസ്ഥന്റ്ററതപര് വ഻സ് ഼ർണം സവഭഺവം 

1 റഷ഼ദ്, അഷ഻ദ്, റഷ഼ദ് 

 

ുരഺട്ടം 

2 മഽഹമ്മദ്മടപ്പള്ള഻  ുരഺട്ടം 
3 പദ഼ഷ്  ുരഺട്ടം 
4 ബ഻ന഼ഷ്  ുരഺട്ടം 
5 മഽരള഼ധരൻേ഻ടഺവ്  ുരഺട്ടം 
6 ഗ഻ര഻ജ ീേ വ഻  ുരഺട്ടം 
7 ുദവദഺസ്  ുരഺട്ടം 
8 വ഻ശവനഺഥൻ, ദഺുമഺദരൻ  ുരഺട്ടം 
9 ഄഡവ.ുഗഺപ഻നഺഥൻ ീേ  ുരഺട്ടം 

10 സരൿനഺഥൻ  ുരഺട്ടം 
11 മഽരള഼ധരൻ  ുരഺട്ടം 
12 റഺഷ഻ക്  ുരഺട്ടം 
13 ഭഺസ്േരൻ  ുരഺട്ടം 
14 ജ഻ുനഷ്, ന഻ഷഺദ്  ുരഺട്ടം 
15 സജ഼വൻ പ഻ ീേ  ുരഺട്ടം 

  ആറ്റക 0.028റ്റഹക്ടർ 

 

Land prices and recent changes in ownership, transfer and use of lands over the 
last 3 years 

ുദശ഼യപഺര 66 നഺയ഻ 4 ലക്ഷം മഽരൽ രാപ മഽരൽക്ക് സമ഼പേഺലത്ത് സ്ഥലം 
ഏീെടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട് എന്നറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. 
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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)  

നഗരപുദശീത്ത വൿഺപഺര ുമഖലയഺണ്. േഽടഽംബങ്ങൾ രഺമസ഻ക്കഽന്ന഻ലല 

Family of scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have lost 
any of their forest rights. 

ആവ഻ീട ഄത്തരത്ത഻ലഽള്ള ഗ഻ര഻വർഗക്കഺർ രഺമസ഻ക്കഽന്ന഻ലല 

Families which depend on common property resources which will be affected 
due to acquisition of land for their livelihood  

ആലല 

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 

 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 

ആവ഻ീട മഽഴഽവൻ വ഻വ഻ധ രരത്ത഻ലഽള്ള സ്ഥഺപനങ്ങൾ അയര഻നഺൽ, 
വൿരൿസ്ര േടേള഻ലഽള്ള ുസ്റ്റഺക്ക് മഺരമഺണ് ഄവ 
വ഻ല്പനക്കഺയഽള്ളരഽമഺണ്. ആവ ീപഺഡക്ട഻വ് ഄീസ്സറ്സ്, സ഻ഗ്ന഻ഫ഻ക്കന്റ്  
ലഺൻുഡഺ ഄലല 

Socio- economic and cultural profile (affected area and resettlement 
site) 
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Demographic details of the population in the project area 

ുേഺഴ഻ുക്കഺട്ജ഻ലലയ഻ീല പധഺനീപ്പട്ട രഽ ജ഻ലലഺുറഺഡഺണ്  (MDR) പാക്കഺട്- 
ുരഺരഺയ഻ക്കടവ് ുറഺഡ്. പാക്കഺട് ജംഗ്ഷൻുറഺഡ് 0/000 – 0/075 വീര 
വ഻േസ഻പ്പ഻ക്കഺനഺയ഻ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്ന സ്ഥലത്ത് ആരഽവശങ്ങള഻ലഺയ഻ 
വൿഺപഺരസ്ഥഺപനങ്ങളഺണഽള്ളത്. ആവ഻ീട അരഽം സ്ഥ഻രമഺയ഻ 
രഺമസ഻ക്കഽന്ന഻ലല. ഇ പുദശീത്ത േടേള഻ൽന഻ന്നഽം സഺധനം വഺങ്ങഺീനത്തഽന്ന 
ഄസ്ഥ഻ര ജനുേരമഺണ഻ത്. ആവ഻ടീത്ത 0.028 ീഹക്ടർ സ്ഥലത്തഽള്ള 
േടേള഻ൽ നടത്ത഻പ്പുേഺരഺയ഻ ഏേുദശം ആരഽപത്ത഻യേഽുപരഽം, ഄരരീന്ന 
ീരഺഴ഻ലഺള഻േളും ഈണ്ട്. 
 

Income and poverty levels 

വൿഺപഺര഻ സമാഹമഺയര഻നഺൽ രീന്ന സഺമ്പത്ത഼േ പയഺസം 
ഄനഽഭവ഻ക്കഽന്നവര഻ലല 

Vulnerable groups 

ആലല 
Land use and livelihood 

ഏീെടഽക്കഺൻ ുപഺേഽന്ന ഭാമ഻യ഻ൽ ആരഽപത്ത഻യുേഺളം 
േച്ചവടസ്ഥഺപനങ്ങളും, ഄക്ഷയീസന്ററഽം, രഽ ുഹഺമ഻ുയഺ ക്ല഻ന഻ക്കഽം 
സവേഺരൿ പണമ഻ടപഺടഽ സ്ഥഺപനവഽമഺണ് ഈള്ളത്. ആവ഻ടഽീത്ത ജ഼വുനഺപഺധ഻ 
ഈടമേൾക്ക് വഺടേയഽം നടത്ത഻പ്പുേഺർക്ക് വൿഺപഺരത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള 
വരഽമഺനവഽം, ുജഺല഻ക്കഺർക്ക് മഺസുവരനവഽമഺണ്. സ്ഥലം ഏീെടഽക്കൽ 
ച഻ലസ്ഥഺപനങ്ങീള സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽം. 

 

Local economic activities 

ഇ പുദശീത്ത പധഺന സഺമ്പത്ത഼േ വരഽമഺനം േച്ചവടമഺണ്. 

Factors that contribute to local livelihood 

ഇ ീചറ഻യ ടൗണ഻ന്ീറ വ഻വ഻ധ ഭഺഗങ്ങള഻ലഺയ഻ പവർത്ത഻ക്കഽന്ന ുചമുേര഻ 
സർവ഼സ് സഹേരണ ബഺേ്, ആീലക്ട഻സ഻െ഻ വേഽപ്പ഻ന്ീറ അഫ഼സ്, പുരൿേ 

പര഻ഗണന ഄർഹ഻ക്കഽന്ന േഽട്ട഻േൾക്കഽള്ള ഄഭയം സ്ോൾ, പശസ്രമഺയ 

േഺഞ്ഞ഻ലുേര഻ ശ഻വ ുക്ഷരം, പാുക്കഺട് േലഺലയം എന്ന഻വ഻ടങ്ങള഻ൽ 
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വന്നഽുപഺേഽന്നവരഽം, മെു അവശൿങ്ങൾക്കഺയ  ഻ ീേഺയ഻ലഺണ്ട഻, ുേഺഴ഻ുക്കഺട് 

ഭഺഗങ്ങള഻ുലക്ക് ുപഺേഽന്നവരഽം ഇ ുമഖലയ഻ീല ജ഼വുനഺപഺധ഻േീള 

സഹഺയ഻ക്കഽേയഽം സവഺധ഼ന഻ക്കഽേയഽം ീചയ്യുന്നഽണ്ട്. 

Kinship patterns and social and cultural organizations 

രഽ ീചറ഻യ ടൗൺഷ഻പ്പഺയ ഇ ഭഺഗത്ത്, ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്ന സ്ഥലത്ത് അരഽം 

േഽടഽംബമഺയ  ഻ രഺമസ഻ക്കഽന്ന഻ലല. മെു സഺംസ്േഺര഻േ സ്ഥഺപനങ്ങീളഺന്നഽം രീന്ന 

ഇ ഭഺഗത്ത് ആലല  

Administrative organizations 

ുചമുേര഻ ഗഺമപേഺയത്ത഻ീല II, IV എന്ന഼ വഺർഡഽേള഻ൽീപടഽന്ന 

പുദശമഺണ഻ത്. ഗഺമപേഺയത്ത് ഭരണ സംവ഻ധഺനത്ത഻ൽീപടഽന്ന പുദശം. 

Political organizations 

ഇ പുദശത്ത് ുേഺൺഗസ്, സ഻.പ഻.ഐ (എം), ബ഻.ീജ.പ഻, ല഼ഗ്, ജനര ദൾ എന്ന഼ 
േക്ഷ഻ രഺഷ്ട഼യ പഺർട്ട഻േളുീട സവഺധ഼നമഽണ്ട്. 

Community based and civil society organisations 

ുചമുേര഻ സർവ഼സ് സഹേരണ ബഺേ്, വൿഺപഺരഭവൻ, പാക്കഺട് േലഺലയം 

എന്ന഼ സ്ഥഺപനങ്ങൾ സ്ഥ഻ര഻ ീചയ്യുന്നഽ. 

Regional dynamics and historical change processes  

ഭാപേിര഻ുക്കഺ, സസൿജഺലങ്ങൾുക്കഺ, േഺലഺവസ്ഥുക്കഺ സഺരമഺയ 

മഺെങ്ങീളഺന്നഽം സംഭവ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. ചര഻രപരമഺയ മഺെപേ഻യേുളഺ ഈണ്ടഺയ഻ട്ട഻ലല. 

Quality of living environment 

മ഻േച്ച ജ഼വ഻ര സഺഹചരൿമഺണ് ആവ഻ീട ഈള്ളത്. 

Community based and civil society organizations 

Social Impact Management Plan  

Approach to mitigation 
പാക്കഺട് ടൗണ഻ീല 0.028 ീഹക്ടർ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ച  ്

അഘഺരീത്തക്കഽറ഻ച്ചും, ഄര഻ന്ീറ പര഻ഹഺരനടപട഻േീളക്കഽറ഻ച്ചും ുറഺഡ഻നഽ 
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ആരഽവശവഽമഺയ  ഻ േച്ചവടം നടത്തഽന്നവരഽമഺയഽം, സ്ഥഺപന ഈടമേളുമഺയഽം 

വ഻ശദമഺയ  ഻സംസഺര഻ച്ച഻രഽന്നഽ. ഄവ രഺീഴ േഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

Measures to avoid, mitigate and compensate impact 

ന഻ലവ഻ൽ  പാക്കഺട് ുറഺഡ് മൗത്ത് 7.5 മ഼െർ മഺരം വ഼ര഻യഺണഽള്ളത്. ആത് 11 

മ഼െറഺക്കഺനഺണ് ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് എന്നഽം മഽുന്ന സാച഻പ്പ഻ച്ചരഺണുലലഺ.  

സഺമ്പത്ത഻ക നടപട഻കൾ  

ുറഺഡ് വ഼ര഻ ോട്ടുന്നര഻നഺയ഻ മഺർക്ക് ീചയ്കര഻ര഻ക്കഽന്നത് പല േടേളുീടയഽം 

മഽന്ന഻ലഽള്ള ഷട്ടറ഻ുനഺട് ുചർുന്നഺ, പധഺന രാണ഻ുനഺുടഺ ുചർന്നഺണ്. 

ആത്തരക്കഺർക്ക്, സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺൾ സഺരമഺയ അഘഺരം ഈണ്ടഺേ഻ലല. 
എന്നഺൽ മെു ച഻ല ഭഺഗത്ത് ഏേുദശം 1 ½  മ഼െർ (150cm) ഈള്ള഻ുലഺട്ടഺണ് 
ഄടയഺളം. വളീര പഴക്കം ീചന്ന ീേട്ട഻ടങ്ങൾ ീപഺള഻ക്കീപടഽുമ്പഺൾ, 
ബലക്ഷയം സംഭവ഻ക്കഺനഽം, ീേട്ട഻ടത്ത഻ന്ീറ ബഺക്ക഻ ന഻ലന഻ർത്തഺനഽം 
പയഺസമഺയ഻ര഻ക്കഽം. ഄര഻നഺൽ രീന്ന 2013 ീല RFCTLARR അക്ട഻ീല 26 
മഽരൽ 31 വീരയഽള്ള വേഽപ്പുേളും ഄനഽബന്ധ ചട്ടങ്ങൾക്കഽം 
ഄനഽസിരമഺയ഻ നഷ്ടപര഻ഹഺരം ലഭൿമഺക്കീപ്പടണം. േടേളുീട മഽൻഭഺഗം 
ീപഺള഻ക്കീപ്പടഽന്നത്, സഺധഺരണ ദ഻വസങ്ങള഻ൽ അീണേ഻ൽ, ഄവർക്ക് ഏീറ 
പയഺസം ഄനഽഭവീപ്പടഽം. ഄരഽുപഺീല, സ്ഥലം ഏീെടഽക്കല഻ുനഺട് 
ഄനഽബന്ധ഻ച്ച പവിത്ത഻ക്കഺയ഻, േച്ചവടക്കഺർക്ക് പല രരത്ത഻ലഽള്ള 
മഽീന്നഺരഽക്കങ്ങൾ നടുത്തണ്ടരഺയ഻ വരഽം. ആത് സംബന്ധ഻ച്ച് വൿക്തമഺയ 
ചർച്ച നടത്ത഻, പയഺസം ലഘാേര഻ക്കീപ്പടണം. േടേൾ ഄടഞ്ഞഽ 
േ഻ടക്കഺനഽള്ള സഺഹചരൿം ഴ഻വഺക്കീപ്പടണം. പല ുമഖലയ഻ലഽം ന഻ർമ്മഺണ 
ഄനഽബന്ധ പവർത്തനങ്ങൾ രഺര഻േഺലങ്ങള഻ൽ നടക്കഽന്നത് 
ശദ്ധയ഻ൽീപ്പടഽന്നഽണ്ട .് ഄത്തരം നടപട഻േൾ രഽ പര഻ധ഻ വീര അഘഺരം 
ലഘാേര഻ക്കഽം. 

പഺര഻സ്ഥ഻ ഻ക നടപട഻കൾ  

ആവ഻ടഽീത്ത സ്ഥലം എുട്ടമഽക്കഺൽ പഺര഻സ്ഥ഻ര഻േ പശ്നങ്ങൾ ഈണ്ടഺക്കഽന്ന഻ലല. 
ജംഗ്ഷന്ീറ ീരക്കഽ ഭഺഗത്ത് ുചമുേര഻ സർവ഼സ് സഹേരണ ബഺേ഻ന്ീറ 
മഽൻവശത്ത് രഽ അൽ മരവഽം, വടക്കഽ ഭഺഗത്ത് വ഻.ീേ. ീവജ഻െബ്ൾസ഻ന് 
സമ഼പത്തഺയ഻ രഽ മഺവഽം മഺരമഺണ് ഈള്ളത്.ആവ മഽറ഻ക്കീപുടണ്ട഻വരഽം. 
ആത് ന഻ലന഻ർത്തഺനഺവ഻ലല. 

Measures that are included in the terms of rehabilitation and resettlement and 
compensation as outlined in the act 
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RFCTLARR അക്ട് 2013 ീല പസക്തമഺയ വേഽപ്പുേൾക്കഽം ചട്ടങ്ങൾക്കഽം 
ഄനഽസിരമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരം ലഭൿമഺക്കീപ്പടണം. വടേര ുേഺഴ഻ുക്കഺട് 
ുദശ഼യപഺര 66 ന്ീറ വ഻േസനത്ത഻നഺയ഻ ആവ഻ീട ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കീപ്പട്ടു 
േഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്. ഄര഻ുനക്കഺൾ ീമച്ചീപ്പട്ട പഺുക്കജഺണ് സ്ഥഺപന ഈടമേൾ 
പര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നത്. 

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

പാക്കഺട് ഭഺഗത്ത്, വടേര- ീേഺയ഻ലഺണ്ട഻ ുദശ഼യപഺര 66 നഺയ഻ ഭാമ഻ 
ഏീെടഽക്കൽ നടന്നഽീേഺണ്ട഻ര഻ക്കഽേയഺണ്. ഄത് ോട഻ പര഻ഗണനയ഻ൽ 
വച്ചുീേഺണ്ടഽ മരഺമത്ത് വേഽപ്പ് ന഻രത്തഽ വ഻ഭഺഗം അഘഺര പര഻ഹഺര 
നടപട഻േൾ സവ഼േര഻ക്കഽീമന്ന് പര഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. 

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 
 
ന഻ലവ഻ലഽള്ള ആടഽങ്ങ഻യ ുറഺഡ് വ഼ര഻ോട്ടുന്ന പദ്ധര഻യഺയര഻നഺൽ അഘഺര 

ലഘാേരണത്ത഻നഺയ഻ ീപഺജക്െ് ഡ഻ൂസന഻ൽ മഺെം വരഽത്തഺൻ സഺധൿര 

േഽറവഺണ്. 

Detailed mitigation plan 

1. വടേര ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ുദശ഼യപഺര  66 നഺയ഻ ുദശ഼യപഺര വ഻ഭഺഗത്ത഻നഺയ഻ 
പാക്കഺട് ജംഗ്ഷന഻ലഽള്ള ീേട്ട഻ടങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും ഏീെടഽക്കീപട്ടു 

േഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്. ഄര഻ീന ഄട഻സ്ഥഺനീപ്പടഽത്ത഻, ഇ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കല഻ന് 

നഷ്ടപര഻ഹഺരം നൽേഺവഽന്നരഺണ്.  
2. ുറഺഡ഻ൻീറ ആരഽവശത്തഽം ഏീറ പഴക്കമഽള്ള ീേട്ട഻ടങ്ങള഻ലഺണ് േച്ചവട 

സ്ഥഺപനങ്ങൾ പവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നത്. മ഻േച്ച എൻജ഻ന഼യറ഻ങ് സഺുേര഻േ 

മ഻േവ഻ന്ീറ സഹഺയുത്തഺീട, ീേട്ട഻ടങ്ങൾക്കഽ സഺരമഺയ അഘഺരമ഻ലലഺീര 

ീപഺള഻ക്കഺൻ നടപട഻ ുവണം. 

3. 2019 ീല ുേരള മഽൻസ഻പ്പൽ/ പേഺയത്ത് ീേട്ട഻ടന഻ർമ്മഺണ ന഻യമത്ത഻ീല 

വേഽപ്പുേൾക്കഽം ചടങ്ങഽേൾക്കഽം നൿഺയമഺയ ആളവഽേൾ നൽേ഻ 
സഹഺയ഻ക്കണം.(പഴയ ീേട്ട഻ടത്ത഻ന്ീറ ഭഺഗങ്ങൾ ീപഺള഻ച്ചു ഄെേഽെപ്പണ  ഻

നടത്തലഺണ് ആവ഻ീടയഽണ്ടഺേഽേ) 

4. ീേട്ട഻ടം ന഻ലന഻ർത്തഺൻ സഺധ഻ക്കഺത്ത ഄവസ്ഥയ഻ൽ, പാർണമഺയഽം 

ീപഺള഻ച്ചുമഺെ഻, പഽനർന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഽള്ള സഺമ്പത്ത഻േ സഹഺയം 

പര഻ഗണ഻ക്കഺവഽന്നരഺണ്. 
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5. ീേട്ട഻ടം ീപഺള഻ച്ചു മഺെ഻, പഽനർന഻ർമ്മ഻ക്കീപ്പുടണ്ട സഺഹചരൿത്ത഻ൽ േട 

നടത്ത഻പ്പുേഺർക്കഽം, ഄവ഻ടഽീത്ത ീരഺഴ഻ലഺള഻േൾക്കഽം പുരൿേം പഺുക്കജ് 

നൽേണം. 

6. േടയഽീട  മഽൻഭഺഗം ീപഺള഻ച്ചു ന഼ക്കീപ്പടഽന്നര഻നഺയ഻, ഄവ഻ീട 

സാക്ഷ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന വ഻ല്പന ചരക്കഽേൾ മഺെുന്നര഻നഽള്ള സഹഺയ 

സഹേരണങ്ങൾ ലഭൿമഺക്കണം. 

7. ര഻രക്കഽപ഻ട഻ച്ച ഇ ജംഗ്ഷന഻ീല േച്ചവട സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറ ഭഺഗങ്ങൾ പേൽ 

സമയത്ത് ീപഺള഻ച്ചു ന഼ക്കം ീചയ്യുന്നത് ജംഗ്ഷന഻ീല സഺധഺരണ 

ജ഼വ഻രീത്തയഽം, േച്ചവട സ്ഥഺപനീത്തയഽം ബഺധ഻ക്കഽം. 

SIMP- Institutional framework 

 Description of institutional structures and key person responsible for each 

mitigation measures 
RFCTLARR  അക്ട് പേഺരം ചഽമരലീപ്പട്ട ീറവനൿാ ഄധ഻േിരർ  

ഗഺമപേഺയത്ത  ് 

ീറവനൿാ, ീപഺരഽമരഺമത്ത  ്(ന഻രത്തഽ വ഻ഭഺഗം) 

 Specify role of NGO’s etc, if involved 
ആലല 

 Indicate capacities required and capacity building plan, including technical 

assistance, if any 

ആലല 

 Timelines for each activity 

ന഻യമത്ത഻ലഽം ചട്ടത്ത഻ലഽം ന഻ശ്ചയ഻ക്കീപ്പട്ട സമയ പര഻ധ഻ 

Social impact management plan Budget and financing of mitigation 

plan 

 Cost of all resettlement and rehabilitation costs 

50 ലക്ഷം രാപ വേയ഻രഽത്തീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട് 

 Annual budget and plan of action 
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നഷ്ടപര഻ഹഺര രഽേ ന഻ശ്ചയ഻ക്കീപ്പട്ട  ുേഴ഻ഞ്ഞഺൽ വൿക്തമഺയ നടപട഻ 
ീപഺരഽമരഺമത്ത  ്വേഽപ്പ഻ന്ീറ (ന഻രത്തഽ വ഻ഭഺഗം) ഭഺഗത്തഽന഻ന്നഽണ്ടഺേഽം. 

 Funding sources with breakup 

പാക്കഺട്- ുരഺരഺയ഻ക്കടവ് ീമച്ചീപ്പടഽത്തൽ പവർത്തനങ്ങൾക്കഺയ  ഻(0/000 – 3/500)   

4 ുേഺട഻ രാപയഽീട എസ്റ്റ഻ുമെഺണ് രയഺറഺക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുള്ളത്. ആര഻ന് 28.03.2018 ീല 

സർക്കഺർ ഈത്തരവ് നമ്പർ 9/2018/pwd പേഺരം ഭരണഺനഽമര഻യഺവഽേയഽം 

ീചയ്കരഽ. ഇ വർഷീത്ത ബഡ്ജെ഻ൽ ുവഺളയം III ഭഺഗം II ൽ 141 അം ുപജ഻ീല  605 

അം നമ്പറഺയ഻ ഈൾീപ്പടഽത്തീപ്പടഽേയഽം രഽ സാചനയഺയ഻ 100 രാപ  

ീേട്ട഻ീവക്കഽേയഽം ീചയ്കരരഺണ്. 

SIMP- Monitoring and evaluation  

 Key monitoring and evaluative indicators 

2013 ീല RFCTLARR  അക്ട് ന഻യമത്ത഻ലഽം ചട്ടത്ത഻ലഽം ന഻ശ്ചയ഻ക്കീപ്പട്ട പേഺരം 

 Reporting mechanisms and monitoring roles 

2013 ീല RFCTLARR  അക്ട് ന഻യമത്ത഻ലഽം ചട്ടത്ത഻ലഽം ന഻ശ്ചയ഻ക്കീപ്പട്ട പേഺരം 

 Plan for independent evaluation 

 2013 ീല RFCTLARR  അക്ട് ന഻യമത്ത഻ലഽം ചട്ടത്ത഻ലഽം ന഻ശ്ചയ഻ക്കീപ്പട്ട പേഺരം 

Analysis of costs and benefits and recommendation on acquisition 

Final conclusions on: 

 Assessment of public purpose 
ന഻ലവ഻ൽ രഽ േഽപ്പ഻േഴഽത്തഽുപഺീല േ഻ടക്കഽന്ന പാക്കഺട് ജംഗ്ഷന഻ീല 

ുറഺഡ഻നഽ ുേവലം 7½ മ഼െർ മഺരം വ഼ര഻യഽള്ളര഻നഺൽ 

ന഻രന്തരമഺയഽണ്ടഺേഽന്ന ഗരഺഗരസ്രംഭനം േച്ചവടക്കഺർക്കഽം, സഺധനങ്ങൾ 

വഺങ്ങഺൻ വരഽന്നവർക്കഽം ആത് വഴ഻ വ഻വ഻ധ സ്ഥഺപനങ്ങള഻ുലക്ക  ് യഺര 

ീചയ്യുന്നവർക്കഽം ഏീറ പയഺസം സിഷ്ട഻ക്കഽന്നഽ. ഄധ഻േ സമയം വഺഹനം 

േഽരഽക്ക഻ൽീപട്ടുേ഻ടക്കഽുമ്പഺഴഽണ്ടഺേഽന്ന വഺരേ ന഻ർഗ്ഗമനം 

ഄന്തര഼ക്ഷീത്തുപ്പഺലഽം മല഻നമഺക്കഽന്നഽ. ഄത് ീേഺണ്ടഽരീന്ന ഇ ുറഺഡ് 

വ഻േസനം ീപഺരഽ അവശൿമഺണ്. 
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 Less displacing alternatives 
ുറഺഡ് വ഻േസനമഺയര഻നഺൽ പേരം സ്ഥലം പര഻ഗണ഻ക്കഺനഺവ഻ലല 

 Minimum requirement of land 

     ന഻ലവ഻ീല 7.5 മ഼െർ ുറഺഡ് 11 മ഼െർ വ഼ര഻യഺക്കഺൻ അവശൿമഺയ സ്ഥലം 

മഺരമഺണ് ഏീെടഽക്കഽന്നത്. 

 Nature and intensity of social impacts   

25 ഒളം േച്ചവടസ്ഥഺപനങ്ങൾക്ക  ് മഽന്ന഻ലഽള്ള സ്ഥലമഺണ് 

ഏീെടഽക്കീപടഽന്നത്.പല സ്ഥഺപനങ്ങളുീടയഽം ആറക്ക഻ ീേട്ട഻യ ഭഺഗീത്ത മഺരുമ 

ബഺധ഻ക്കാ. ുന്നഺ രുണ്ടഺ േടേൾ മഺരമഺണ് 1.5 മ഼െുറഺളം ബഺധ഻ക്കഽന്നത്. 

ീപഺരഽീവ ീരഺഴ഻ല഻ീനുയഺ വരഽമഺനീത്തുയഺ ബഺധ഻ക്ക഻ലല. എന്നഺൽ സ്ഥലം 

വ഻ട്ടുനൽേ഻, ീപഺള഻ക്കഽന്ന സമയത്തഽ സഺധഺരണ പവർത്തനം  നടത്തഺൻ 

പയഺസമഺണ്.  

 Viable mitigation measures extent to which mitigation measures will 

address costs 

ആവ഻ീട ുറഺഡ഻നഽ വ഼ര഻ോട്ട഻, ഏെവഽം പഽര഻യ സഺുേര഻േ വ഻ദൿ ഈപുയഺഗ഻ച്ച് 
ുറഺഡ് പഽരഽക്ക഻ ന഻ർമ്മ഻ക്കീപ്പടഽുമ്പഺൾ, ുറഺഡ഻ൻീറ ന഻ലവഺരം ഈയരഽേയഽം 

വഺഹനത്ത഻നഽ ുവഗത്ത഻ൽ ുപഺേഺനഽം, േഺൽനടക്കഺർക്ക് വീര സഽഗമമഺയ഻ 
േച്ചവടസ്ഥഺപന ുസവനങ്ങൾ ഈപുയഺഗ഻ക്കഺനഽം സഺധ഻ക്കഽേയഽം ീചയ്യുുമ്പഺൾ , 

ഇ ുമഖലീയ സമ഼പ഻ക്കഽന്ന മഽഴഽവൻ ുപർക്കഽം ഗഽണം ീചയ്യുന്ന രഽ പദ്ധര഻ 
എന്ന ന഻ലയ഻ൽ, ആര഻നഺയ഻ ച഻ലവഴ഻ക്കീപ്പടഽന്ന രഽേയഽീട എരുയഺ ആരട്ട഻ 
അയ഻ര഻ക്കഽം ര഻ര഻ീേ ലഭ഻ക്കഽന്ന മാലൿം. 

 Final recommendation on whether the acquisition should go through or not  

RFCTLARR Act 2013 ന്ീറ വേഽപ്പും ചട്ടങ്ങളും ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന ര഼ര഻യ഻ൽ ഏീറ 

സഽരഺരൿമഺയ഻ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നൽേീപ്പടഽുമ്പഺൾ നൿഺയന഻ർവഹണ 

രരവപേഺരം അഘഺരം ആലലഺരഺേഽന്നഽ. 

ഄര഻നഺൽ രീന്ന ഏീറ ദ഼ർഘവ഼ക്ഷണുത്തഺീട നടപ്പ഻ലഺക്കഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന 

പാക്കഺട്- ുരഺരഺയ഻ക്കടവ് ുറഺഡ് മൗത്ത് വ഻േസനം, ീരഺഴ഻ല഻ുനഺ, 

വരഽമഺനത്ത഻ുനഺ സ്ഥഺപനങ്ങൾുക്കഺ ുനര഻ട്ട് അഘഺരീമഺന്നഽം ഈണ്ടഺക്കഽന്ന഻ലല 
എന്ന ഄറ഻യ഻ക്കഽന്നഽ. ഄരഽുപഺീല ഇ സ്ഥലം ഏീെടഽപ്പ് പഺര഻സ്ഥ഻ര഻േ 



29 
 

പശ്നങ്ങളും ഈണ്ടഺക്കഽന്ന഻ലല. ഄര഻നഺൽ ഇ പദ്ധര഻ യഺഥഺർഥൿമഺക്കഺൻ ഭാമ഻ 
ഏീെടഽക്കൽ നടപട഻േളുമഺയ഻ മഽുന്നഺട്ട് ുപഺേഺവഽന്നരഺണ്. 

 

 

05.04.2022                                                                 റ്റെയർമഺൻ  

                                                                                    സഺമാഹൿഺഘഺ  പഠനയാണ഻െ് 
                                        (കയ്തറഺസ്, കണ്ണൂർ )    
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പേഺയത്ത് പധ഻ന഻ധ഻േുളഺടഽം  ീപഺരഽമരഺമത്തഽ വേഽപ്പ് ഈുദൿഺഗസ്ഥുരഺടഽം  

ജനപധ഻ന഻ധ഻േുളഺടഽം ോട഻ പഠന യാണ഻െ് ഄംഗം സ്ഥലം സരർശ഻ക്കഽന്നഽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന ഭാമ഻യഽം ഄര഻ീല വ഻വ഻ധ സ്ഥഺപനങ്ങളും 
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നഷ്ടീപടഺന഻ടയഽള്ള മരം 

 

ുചമുേര഻ വ഻ലലജ് ഒഫ഼സറഽമഺയ഻ പഠന യാണ഻െ് ഄംഗം ചർച്ച ീചയ്യുന്നഽ 
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ീപഺരഽഄവേഺശവഺദുയഺഗം 
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