
ചെറുവണ്ണൂർ - ച ൊളത്തറ ററൊഡ് വി സനം - ഭൂമി ഏചെടുക്കൽ 

- സൊമൂഹ്ൿ ആഘൊത പഠനം -  രട് റിറപൊർട്ട് 

ു ഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ, ു ഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ൽ ീെറഽവണ്ണൂർ വ഻ുലലജ഻ീല 

ു ഺഴ഻ുകഺട്- രഺമനഺട്ടു ര ൂഹുവ ുറഺഡ഻ൽ, ീെറഽവണ്ണൂർ - ീ ഺളത്തറ ുറഺഡ് 

രവർത്തനത്ത഻നഺയ  ഻അദൿ ഘട്ടത്ത഻ൽ ഏീെടഽകീരട്ട സ്ഥലത്ത഻ന് രഽറീമ  റ഼ സ 

108/2B3, 128/4, 112/5, 129/5, 139, 124/3, 133/1, 110/3, 129/5, 148/2A, 149/7C എന്ന഼ 
സർുവനമ്പറഽ ള഻ലഽള്ള 0.0263 ീഹക്ടർ സവ ഺരൿ വൿക്ത഻ ളുീട സ്ഥലം, 2013 ീല 

ഭാമ഻ ഏീെടഽകല഻ന് നൿഺയമഺയ നഷ്ടരര഻ഹഺരത്ത഻നഽം സഽതഺരൿതയ്കകഽം, 
രഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽം രഽനഃസ്ഥഺരനത്ത഻നഽമഽള്ള ഄവ ഺശ ന഻യമത്ത഻ീല 

വ ഽപ്പു ൾകഽം െട്ടങ്ങൾകഽം ഄനഽസിതമഺയ഻, സഺമാഹൿ അഘഺത രഠനം 

നടത്തഺൻ െഽമതലീപ്പട്ട, ഄംഗ഼ ിത സ്ഥഺരനമഺയ  യ്കുറഺസ്  ണ്ണൂർ, വ഻ശദമഺയ 

രഠനം നടത്ത഻ തയഺറഺക഻യ റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ന്ീറ  രട് രാരം  

Executive Summary 
 Project and public purpose 
ുേപ്പൂർ ന഻യമസഭഺ മണ്ഡലത്ത഻ീല ീെറഽവണ്ണൂര഻ൽന഻ന്ന് അരംഭ഻ച്ച് ീ ഺളത്തറ 

ജംഗ്ഷന഻ൽ ഄവസഺന഻കഽന്ന ഇ ുറഺഡ്, ു ഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ീല രധഺനീപ്പട്ട 

ജ഻ലലഺുറഺഡഽ ള഻ൽീപ്പടഽന്ന ന്നഺണ് (MDR). 1670 മ഼െർ ന഼ളമഽള്ള ഇ ുറഺഡ്, ഏീറ 

തഺഴ്ന്ന്ന രുദശത്തഽ ാട഻  ടന്നഽ ുരഺ ഽന്നത഻നഺൽ, മഴകഺലത്ത് ീവള്ളം ീ ട്ട഻ ന഻ന്ന് 
രയഺസങ്ങൾ ഈണ്ടഺകഺറഽണ്ട്. ീരഺതഽീവ വ഼ത഻  ഽറഞ്ഞ ഇ ുറഺഡ഻ൻീറ 

രധഺനൿം മനസ്സ഻ലഺക഻ , 15 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ൽ(RoW) ഈയർന്ന ന഻ലവഺരത്ത഻ലഽള്ള 

ുറഺഡ് ന഻ർമ്മ഻കഺനഺണ് ഇ രദ്ധത഻. ു ഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയഽീട ീതകഽ - രട഻ഞ്ഞഺറ്, 

 ഻ഴക് ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള്ളവർകഽം, മലപ്പുറം ജ഻ലലയ഻ീല രട഻ഞ്ഞഺറഽ 
ഭഺഗത്തഽള്ളവർകഽം വൿഺവസഺയ഻  ുമഖല ള഻ുലകഽം വ഻വ഻ധ വ഻ദൿഺഭൿഺസ 

സ്ഥഺരനങ്ങള഻ുലകഽം എളുപ്പത്ത഻ൽ എത്ത഻ുച്ചരഺവഽന്ന, ഏീറ ൂദർഘൿo  ഽറഞ്ഞ 

ുറഺഡഺണ഻ത്. ഄത഻നഺൽ തീന്ന ഇ രുദശീത്ത തഺമസകഺർക് വളീര 

ഈര ഺരരദവഽമഺണ഻ത്. 

 Location 

ു ഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ീല ീെറഽവണ്ണൂർ വ഻ുലലജ഻ീല റ഼ സ 108/2B3, 128/4, 112/5, 

129/5, 139, 124/3, 133/1, 110/3, 129/5, 148/2A, 149/7C എന്ന഼ സർുവ നമ്പറഽ ള഻ൽീരടഽന്ന 

സ്ഥലം . 

 Size and attributes of Land acquisition 



ഇ രദ്ധത഻ക് ീമഺത്തം അവശൿമഺയ഻ വരഽന്നത് 2.0082 ീഹക്ടർ 

ഭാമ഻യഺീണങ്ക഻ലഽം , ആത഻ൽ വല഻യ രഽ ഭഺഗം ഭാമ഻ ഏീെടഽകഽ യഽം  ഽീറ ഭാമ഻ 
മഽൻ ാർ ൂ വശത്ത഻ീലടഽകഽ യഽം ീെയ്കത഻ട്ടുണ്ട്. ആവ഻ീട ുമൽകഺണ഻ച്ച 

സർുവനമ്പറഽ ള഻ീല 0.0263 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഺണ്. ഇ ഭാമ഻ ീെറഽവണ്ണൂർ - 

ീ ഺളത്തറ രഴയ ുറഺഡ഻ൻീറ രട഻ഞ്ഞഺറഽ വശത്തഺയ഻ സ്ഥ഻ത഻ ീെയ്യുന്നഽ.  

Alternatives considered 

ന഻ലവ഻ീല ുറഺഡ് ീമച്ചീപ്പടഽത്തഺനഽള്ള രദ്ധത  ഻അയത഻നഺൽ, ര രം ഭാമ഻ എന്നത് 

രഺുയഺഗ഻ മലല  

 Social impacts 

ഏീെടഽകീരടഺൻ ഈുേശ഻കഽന്ന ഭാമ഻യ഻ൽ ഄധ഻ വഽം ുറഺഡ഻ൽന഻ന്നഽള്ള 

വഴ഻ ുളഺ, ഄത഻ന്ീറ ഭഺഗുമഺ അണ്. എന്നഺൽ റ഼ സ 148/2A യ഻ൽ ു ഺഴ഻ുകഺട് 

ു ഺർരുറഷന്ീറ ഈടമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള മത്സ്ൿ മഺർകെ഻ന്ീറ ീതുക ഭഺഗത്തഽള്ള 

രണ്ടഽ മഽറ഻ ീള േഺധ഻കഽം. ഄത് ഄവ഻ീട 10 ീ ഺലലമഺയ഻ ു ഺഴ഻കട നടത്തഽന്ന 

ശ഻ഹഺദ് S/O മഽഹീമ്മദ഼നയഽം ഄവ഻ീട ുജഺല഻ീെയ്യുന്ന രണ്ടഽ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ ീളയഽം േഺധ഻കഽം.  

ഄതഽുരഺീലതീന്ന 148/7 യ഻ലഽള്ള ഄന്നമ്മ ഄേഹഺമ഻ന്ീറ രറമ്പ഻ലഽള്ള 

 ഺയഫലമഽള്ള 4 ീതങ്ങ഻ീനയഽം, രഽ ര഻ലഺവ഻ുനയഽം,  ാടഺീത രഴയ  മ഻ 
ന഼ളത്ത഻ലഽള്ള മത഻ല഻ീനയഽം േഺധ഻കഽന്നഽ. ഄതഽുരഺീല 124/3, 133/1 എന്ന഼ 
നമ്പറഽ ള഻ീല േഺലൻ ുതഺല഻യ഻ൽ എന്ന വൿക്ത഻യഽീട 3  വഽങ്ങഽം ആലലഺതഺ ഽം. 

ശ഻ഹഺദ഻ന്ീറ നഷ്ടീരടഽന്ന  ട ഭഺഗം ന഻ലവ഻ലഽള്ള മഽറ഻ുയഺട് ുെർത്ത്  ാടഽതൽ 

സൗ രൿമഽണ്ടഺക  ഻ രര഻ഹര഻കഺൻ നഗരസഭക് സഺധ഻കഽം. ഄത഻നഺൽ തീന്ന 

രര഻മ഻തമഺയ അഘഺതുമ ഈണ്ടഺ ഽന്നഽള്ള .ൂ 

 Mitigation measures 

ന഻യമത്ത഻ലഽം െട്ടത്ത഻ലഽം ഄനഽശഺസ഻കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ നൿഺയമഺയ 

നഷ്ടരര഻ഹഺരം.  

 Detailed project description 

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

structure 

ു ഺഴ഻ുകഺട്- രഺമനഺട്ടു ര ൂഹുവ  ുറഺഡ഻ൽ, ീെറഽവണ്ണൂര഻ൽ ന഻ന്ന് അരംഭ഻ച്ച്, 
ീ ഺളത്തറ ജംഗ്ഷന഻ൽ എത്ത഻ുച്ചരഽന്ന, 1670 മ഼െർ ന഼ളമഽള്ള ഇ ുറഺഡ഻ൻീറ 



ശരഺശര഻ RoW 3 മ഼െർ മഺതമഺണ്. ു ഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ീല രഽ രധഺനീപ്പട്ട 

ുറഺഡഺണ഻ത്(MDR). ു ഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയഽീട ീതകഽ - രട഻ഞ്ഞഺറഽ,  ഻ഴകൻ 

രുദശങ്ങീളയഽം മലപ്പുറം ജ഻ലലയഽീട രട഻ഞ്ഞഺറൻ രുദശങ്ങളഺയ ുേപ്പൂർ 

തഽറമഽഖം, ുേപ്പൂർ മത്സ്ൿേന്ധന ു രം,  ടലഽണ്ട഻ രക്ഷ഻ സുങ്കതം, വ഻വ഻ധ 

വ഻ദൿഺഭൿഺസ, വൿഺവസഺയ഻  ുമഖല ീള എളുപ്പം േന്ധീപ്പടഺൻ  ഴ഻യഽന്ന 

ഏെവഽം ൂദർഘൿo   ഽറഞ്ഞ ുറഺഡഺണ഻ത്. വളീര തഺഴ്ന്ന്ന ഭാ രുദശങ്ങള഻ലാീട 

 ടന്നഽുരഺ ഽന്ന ഇ ുറഺഡ്, മഴകഺലത്ത് ീവള്ളം ീ ട്ട഻ ന഻ൽകഽന്നത഻നഺൽ 

ഗതഺഗതത്ത഻നഽ രയഺസം ഈണ്ടഺകഽന്നഽ. ുറഺഡ഻ൻീറ രഺധഺനൿം  ണക഻ീലടഽത്തഽ 
ഇ ുറഺഡ഻ീന 15 മ഼െർ RoW യഽള്ള ന്നഺക഻ മഺെഺൻ സർകഺർ ത഼രഽമഺന഻കഽ യഽം 

ഭാമ഻ ഏീെടഽകഺൻ നടരട഻ അരംഭ഻കഽ യഽം ീെയ്കതഽ. ഏ ുദശം നാറ഻ലധ഻ ം 

ഭാവഽടമ ളുീട ഭാമ഻ സർകഺർ ഏീെടഽത്ത മരഺമത്ത് വ ഽപ്പ഻ന് ൂ മഺറഽ യഽം 

ീെയ്കതഽ. എന്നഺലഽം  ഽറച്ചു ഭാമ഻ ഏീെടഽകഺൻ േഺക഻യഺവഽ യഽം ീെയ്കതഽ. ഇ 

ുറഺഡ഻ന്ീറ രവിത്ത഻ ഏീെടഽത്ത് നടപ്പ഻ലഺകഽന്നത്, സർകഺര഻ന്ീറ ുറഺഡ് 

ന഻ർമ്മഺണ രവർത്തനങ്ങൾ നടത്ത഻വരഽന്നത് ീരഺതഽമരഺമത്ത  ് വ ഽപ്പ് ന഻രത്തഽ 
വ഻ഭഺഗമഺണ്. 

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

 

ജ഻ലലയ഻ീല രധഺനീപ്പട്ട ുറഺഡഽ ള഻ൽ ന്നഺയ ീെറഽവണ്ണൂർ  ീ ഺളത്തറ ുറഺഡ്, 

ന഻ലവ഻ൽ വ഼ത഻  ഽറഞ്ഞതഽം, മഴകഺലത്ത് ീവള്ളം ീ ട്ട഻ ന഻ന്ന് ഗതഺഗത 

രയഺസങ്ങളും ഈണ്ടഺകഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ ന഻ന്ന്, മ഻ ച്ച ന഻ലവഺരത്ത഻ലഽള്ള ുറഺഡ് 

അക഻ മഺെുന്നത഻നഺണ് സ്ഥലം ഏീെടഽകഽന്നത്. ുനരീത്ത വൿക്തമഺക഻യത് 

ുരഺീല ു ഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ീല ീതകഽ രട഻ഞ്ഞഺറഽ  ഻ഴകഽ ഭഺഗത്തഽള്ളവർകഽം 

മലപ്പുറം ജ഻ലലയ഻ീല രട഻ഞ്ഞഺറ് ഭഺഗത്തഽ തഺമസ഻കഽന്നവർകഽം ഏീറ 

ഈര ഺരരദമഺയ ഇ ുറഺഡ഻നഺയ഻ ഭാമ഻ ഏീെടഽകഽന്നത് ീരഺതഽ അവശൿത്ത഻ന് 

തീന്നയഺണ്. 

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

ീെറഽവണ്ണൂർ മഽതൽ ീ ഺളത്തറ ജംഗ്ഷൻ വീരയഽള്ള ന഻ലവ഻ീല വ഼ത഻ ഽറഞ്ഞ 

ുറഺഡ്, 15 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ൽ (Row) അധഽന഻  സഺുങ്കത഻  വ഻ദൿയഽീട 

സഹഺയുത്തഺീട  1670 മ഼െർ ന഼ളത്ത഻ൽ ന഻ർമ്മ഻കീപ്പടഽന്ന ഇ ുറഺഡ് 20 ീസ മ഼ 
 ട്ട഻യ഻ൽ ഗഺനഽലർ സബ് ുേസഽം 25 ീസമ഻ ീവെ് മ഻ക്സ് ീമകഺഡവഽം (GSB) WMM 

ത്ത഻നഽമഽ ള഻ൽ 60 മ഻ന഻ ീഡൻസ് േ഻െുമ഻നൻ ീമകഺഡം സർുഫസ് ു ഺഴ്ന്സഽം 30 

മ഻മ഼ േ഻െുമ഻നൻ ു ഺൺ ഼െ് ീവയറ഻ങ് ു ഺട്ടും ന഻ർുദശ഻കീപ്പട്ട ഇ 

ുറഺഡ഻ൻീറ ആരഽവശത്തഽമഺയ  ഻ ു ഺൺ ഼െ് ഒവഽെഺലഽ ളും ഄത഻നഽ 
മഽ ള഻ലഺയ഻ നടപ്പഺതയഽം ന഻ർമ്മ഻കഺനഽം ഈുേശ഻കഽന്നഽണ്ട .്  



ീെറഽവണ്ണൂർ വ഻ുലലജ഻ീല റ഼ സ 108/2B3, 128/4, 112/5, 129/5, 139, 124/3, 133/1, 110/3, 129/5, 

148/2A, 149/7C എന്ന഼ സർുവനമ്പറഽ ള഻ലഽള്ള 0.0263  ീഹക്ടർ ഭാമ഻ ാട഻യഺണ് 

ആുപ്പഺൾ ഏീെടഽകഺനഽുേശ഻കഽന്നത്. ന഻ർമ്മഺണം രാർത്ത഻യഺയഺൽ ജ഻ലലയ഻ീല 

ീതകഽ - രട഻ഞ്ഞഺറഽ,  ഻ഴകഽ ഭഺഗത്ത഻ലഽള്ളവർകഽം മലപ്പുറം ജ഻ലലയഽീട 

രട഻ഞ്ഞഺറ് ഭഺഗത്തഽ തഺമസ഻കഽന്നവർകഽം ഏീറ രുയഺജന രമഺയ഻ര഻കഽം ഇ 

ുറഺഡ്. 

Examination of alternatives 

ഇ ുറഺഡ഻ൻീറ ന഻ർമ്മ഻ത഻കഺയ  ഻ ീമഺത്തത്ത഻ൽ അവശൿമഺയ 2.0082 ീഹക്ടർ 

ഭാമ഻യഽീട സ഻ംഹഭഺഗവഽം ഏീെടഽത്ത് മരഺമത്ത് വ ഽപ്പ഻ന് 

ൂ മഺറ഻കഴ഻ഞ്ഞതഺണ്.  ഽറച്ചു ഭഺഗം ഭാമ഻, ഏീെടഽകല഻ന്ീറ 

ഄവസഺനഘട്ടത്ത഻ലഺണ്. ഄത഻നഺൽ തീന്ന ആുപ്പഺൾ ഏീെടഽകഺനഽുേശ഻കഽന്നതഽം 
ുറഺഡ഻ൻീറ ആരഽവശത്തഽള്ളതഽമഺയ 0.0263 ീഹക്ടർ ഭാമ഻ക് ര രമഺയ഻ മീെഺരഽ 
സ്ഥലം രര഻ഗണ഻കഺൻ രയഺസമഺണ്.  

Phases of project construction 

ഭാമ഻ മഽഴഽവൻ ഏീെടഽത്തഽ  ഴ഻ഞ്ഞഺൽ, ന഻ലവ഻ൽ 3 മ഼െർ മഺതം RoW ഈണ്ടഺയ഻രഽന്ന 

ഇ ുറഺഡ഻ീന 15 മ഼െർ RoW യഽള്ള അധഽന഻  ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള ുറഺഡഺക഻ 
മഴകഺലത്തഽള്ള ീവള്ളീകട്ടു ൾ ഴ഻വഺക഻, എുപ്പഺഴഽം സഽഗമമഺയ഻ 
അശയ഻കഺവഽന്ന ുറഺഡഺക഻ മഺെു യഺണ് രധഺനലക്ഷൿം  

മെു ഘട്ടങ്ങൾ തഺീഴ  ഺണ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ  

 20 cm  ട്ട഻യ഻ലഽള്ള Granular Sub base layer (GSB) 
 25 cm  ട്ട഻യ഻ൽ wet mix macadam  
 wet mix macadam ത്ത഻നഽ മഽ ള഻ലഺയ഻ 60mm Dense Bituminous Mecadam 

surface course 

 ആത഻നഽ മഽ ള഻ൽ 30mm bituminous concrete wearing coat 
 ുറഺഡ഻ൻീറ ആരഽവശത്തഽം, മഽഴഽവൻ ന഼ളത്ത഻ൽ Reinforced ു ഺൺ ഼െ് 
ഒവഽെഺലഽ ൾ 

 ആത഻നഽ മഽ ള഻ലഺയ഻ നടപ്പഺത ൾ 

 ടഺഫ഻ക് സഽരക്ഷഺ സംവ഻ധഺനങ്ങൾ 

 KSEB, Telecom post ഒപ്പുറെർസ഻ന് ു േ഻ളു ൾ സ്ഥഺര഻കഺൻ ുറഺഡ഻ൻീറ 

ആരഽവശത്തഽം സൗ രൿം രഽകഽന്നഽ. 
 േലീപ്പടഽത്തലഽം ഭാഗർഭ ഡയ഻ുനജഽം ന഻യര഻കഽന്നത഻നഺയ  ഻സബ്ുഗഡ഻നഽ 
മഽ ള഻ലഺയ഻, സംരക്ഷണ ഭ഻ത്ത഻യഽീട തഺീഴ ൂജവ ഭാവസ്തം  സ്ഥഺര഻കഽന്നഽ 



 ു േ഻ളു ൾകഺയ഻ ുറഺഡ഻നഽ  ഽറഽീ   ിതൿമഺയ ആടുവള ള഻ൽ NP4 

ു ഺൺ ഼െ് ൂരപ്പു ള഻ടഽന്നഽ 

Core design features and size and type of facilities 

ീതഺട്ടു മഽ ള഻ീല ഖണ്ഡ഻ യ഻ൽ വ഻ശദ഼ ര഻ച്ചതഽുരഺീല, ന഻ലവ഻ലഽള്ള 
വളീര ആടഽങ്ങ഻യ ുറഺഡ഻ീന അധഽന഻  സഺുങ്കത഻  വ഻ദൿ ഈരുയഺഗ഻ച്ച് 
15 മ഼െർ RoW യഽള്ള ുറഺഡഺക഻ മഺെ഻ , മൺസാൺ  ഺലത്തഽണ്ടഺ ഽന്ന  
രയഺസങ്ങളും ഴ഻വഺക഻, രധഺനീപ്പട്ട വഺണ഻ജൿ വൿഺരഺര 
ു രങ്ങള഻ുലകഽം, വ഻ദൿഺഭൿഺസ സ്ഥഺരനങ്ങള഻ുലകഽം ു ഺഴ഻ുകഺട്, 
മലപ്പുറം ജ഻ലല ള഻ീല, സമ഼ര രുദശത്തഽ ഺർക്, എളുപ്പത്ത഻ൽ 
േന്ധീരടഺനഺ ഽന്ന രഽ ുറഺഡഺക഻ മഺെു  എന്നതഺണ് രധഺന ഈുേശം. 

Need of ancillary infrastructural facilities 

1670 മ഼െർ ന഼ളമഽള്ള ീെറഽവണ്ണൂർ - ീ ഺളത്തറ ുറഺഡ഻ീന 
ന഻ലവ഻ലഽള്ള ഄവസ്ഥയ഻ൽന഻ന്നഽം ഏീറ സൗ രൿരദമഺയ രഽത഻യ 
ുറഺഡഺക഻ മഺെുന്നത഻ന് ീമഺത്തം അവശൿമഽള്ള 2.0082 ീഹക്ടർ 
ഭാമ഻യഽീട ഭാര഻ഭഺഗവഽം ഏീെടഽകീപ്പട്ടു ഴ഻ഞ്ഞതഺണ്. ആന഻ 
േഺക഻യഽള്ള 0.0263 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഺ ീട്ട ന഻ലവ഻ലഽള്ളതഽം 
ഏീെടഽകീരട്ടതഽമഺയ സ്ഥലുത്തഺട് ുെർന്ന്  ഻ടകഽന്ന ഭാമ഻യഺണ്. 
ആത഻ൽ ീെറഽവണ്ണൂർ ുറഺഡ് അയ഻ര഻കഽന്ന ഭഺഗത്ത഻ീല 
ു ഺർരുറഷന്ീറ മത്സ്ൿമഺർകെ഻ീനയഽം, ഄന്നമ്മ ഄേഹഺമ഻ന്ീറയഽം 
േഺലൻ ുതഺല഻യ഻ല഻ന്ീറയഽം ഄല്രം ഄനഽഭവങ്ങീളയഽം േഺധ഻കഽം. 
ു ഺർരുറഷൻ മഺർകെ഻ന്ീറ ഏെവഽം ീതകഽ ഭഺഗത്തഽള്ള രണ്ടഽ 
മഽറ഻ ീള േഺധ഻കഺന഻ടയഽള്ളത് ീ ഺണ്ട്, ഄവ഻ീട ലഭൿമഺയ സ്ഥലത്തഽ, 
അവശൿീമങ്ക഻ൽ ഄനഽേന്ധ ന഻ർമ്മ഻ത഻ നടത്ത഻, ു ഺഴ഻കടക് ഈണ്ടഺ ഽന്ന 
അഘഺതം ലഘാ ര഻കഺവഽന്നതഺണ്. 

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

and any technical feasibility reports 

   ആലല 

Applicable law and policies 

         1. RFCTLARR Act, 2013 

          2. RFCTLARR Act (Kerala) rules 2015 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
സൊമൂഹ്ൿ ആഘൊത പഠന യൂണിെിന്ചറ ഘടന  

ു ഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ, ു ഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ൽ ീെറഽവണ്ണൂർ വ഻ുലലജ഻ീല  റ഼ സ 

108/2B3, 128/4, 112/5, 129/5, 139, 124/3, 133/1, 110/3, 129/5, 148/2A, 149/7C എന്ന഼ 
സർുവനമ്പറഽ ള഻ലഽള്ള 0.0263 ീഹക്ടർ സവ ഺരൿ വൿക്ത഻ ളുീട സ്ഥലം, 

ീെറഽവണ്ണൂർ - ീ ഺളത്തറ ുറഺഡ് രവിത്ത഻കഺയ഻ ഏീെടഽകഽന്നത് 

സംേന്ധ഻ച്ച സഺമാഹൿ അഘഺത രഠനം നടത്തഽന്നത഻ന് ഈത്തരവഺദ഻തവം 
നൽ ഻യ഻ര഻കഽന്നത്  ണ്ണൂർ േർണുേര഻ അസ്ഥഺനമഺയ഻  ഴ഻ഞ്ഞ 22 

വർഷകഺലമഺയ഻ രവർത്ത഻ച്ചു വരഽന്ന Track A NGO അയ  യ്കുറഺസ് (KAIROS Kannur 

Association For Integrated Rural Organization and Support)  ണ്ണൂര഻ീനയഺണ്. ു ഺഴ഻ുകഺട് 
ജ഻ലലഺ  ളക്ടറഽീട 08/07/2022 ീല DCKKD/10930/2021B4 നമ്പർ  ത്ത് ര ഺരമഺണ് 

ഈത്തരവഺദ഻തവം ഏൽപ്പ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നത്. ആത് സംേന്ധ഻ച്ച അധ഻ ഺര഻ മഺയ 

വ഻ജ്ഞഺരനം 11.03.2022 ീല 792 നമ്പർ ഄസഺധഺരണ ഗസെ഻ൽ 

രസ഻ദ്ധീപ്പടഽത്തഽ യഽം ീെയ്കത഻ട്ടുണ്ട്. രഠന യാണ഻െ഻ന്ീറ ഘടന തഺീഴ 

 ഺണ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ. 

List of all team members with qualification 

 മ നമ്പർ    റപര്  പദവി വിദൿൊഭൿൊസ  റയൊഗ്ൿത 

1 
ഫഺ. ൂഷജഽ ര഼െർ 

(ുസഺുഷൿഺളജ഻സ്റ്)    

ph: 9400371739 

ീെയർമഺൻ 

MSW  

2 ശ഼ ീ .വ഻.െരൻ 
ph: 9846871777 

 ഄംഗം 
BA (Eco) 
MA (His) 

3 
ശ഼മത഻ ീജസ്സ഻ ീറജ഻ 
(ഡ഻.ട഻.ര഻.ഒപ്പുറെർ) 

ph: 9947584887 

 ഄംഗം 
BA (Mal) 

4  ശ഼ രസഺദ് 
 ഒഫ഼സ് 
ഄസ഻സ്റ്റന്റ് 

SSLC 

 

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

ു ഺഴ഻ുകഺട് - രഺമനഺട്ടു ര ുറഺഡ഻ൽ, ീെറഽവണ്ണൂർ മഽതൽ ീ ഺളത്തറ 
ജംഗ്ഷൻ വീരയഽള്ള 1670 മ഼െർ ന഼ളമഽള്ള, വ഼ത഻  ഽറഞ്ഞ രഴയ ുറഺഡ഻നഽ 
ര രമഺയ഻ 15 മ഼െർ RoW യഽള്ള, അധഽന഻  ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള ുറഺഡ് 
ന഻ർമ്മ഻കഺനഺയ഻ട്ടഺണ് ആവ഻ീട ഭാമ഻ ഏീെടഽകഽന്നത്. ീമഺത്തത്ത഻ൽ 
അവശൿമഺയ഻ വരഽന്ന 2.0082 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യ഻ൽ വളീര  ഽറച്ചു മഺതുമ 



ഏീെടഽകഺൻ േഺക഻യഽള്ളു. ആവ഻ീട ീെറഽവണ്ണൂർ ുറഺഡ് അരംഭ഻കഽന്ന 
സ്ഥലത്ത഻ന് സമ഼രത്തഺയ഻ ുറഺഡ഻ൻീറ രട഻ഞ്ഞഺറഽ വശത്തഽള്ള ു ഺഴ഻ുകഺട് 
ു ഺർരുറഷന്ീറ മത്സ്ൿ മഺർകെ഻ന്ീറ രണ്ടഽ മഽറ഻ ീളയഽം േഺധ഻കഽം. 
േഺക഻യഽള്ള മഽറ഻യഽം രയഺസം ഄനഽഭവീപ്പടഽന്ന, വഺട കഺരനഺയ 
ശ഻ഹഺദ഻ന്ീറ ൂ വശം തീന്നയഺണ്. സ്ഥലം സരർശ഻കഽന്ന സമയത്ത് 
ു ഺഴ഻ുകഺട് LA സ്ീരഷൿൽ തഹസ഻ൽദഺർ ഷഺജ഻, ീറവനൿാ ആൻസ്ീരക്ടർ 
ശ഻വദഺസൻ, ുറഺഡ് വ഻ സന സമ഻ത഻  ൺവ഼നർ േഺല ിഷ്ണൻ രഽലലഺട്ട് 
എന്ന഻വരഽീട സഹ രണം ലഭ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. ഇ രുദശീത്ത ഡ഻വ഻ഷൻ 
 ൗൺസ഻ലർമഺീര ുനര഻ട്ട് ഄറ഻യ഻ച്ച഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽം െ഻ല ഄസൗ രൿങ്ങൾ 
 ഺരണം ഄവർക് എത്തഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. Participatory Observation, 
Participatory Rural Appraisal, Informal interview with key Informants  എന്ന഻ 
ടാളു ളും ഈരുയഺഗ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. 09.08.2022 നഽ നടത്തഺൻ ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ട്ടുള്ള ീരഺതഽ 
ഄവ ഺശവഺദുയഺഗത്ത഻ൽ, ഇ വ഻ഷയം സംേന്ധ഻ച്ച  ്  ാടഽതൽ വൿക്തത 

വരഽത്തഺനഽം, ഄത് സംേന്ധ഻ച്ച ഄർത്ഥനഺധ഻ ഺര഻യഽീട ഄഭ഻രഺയം 

അവശൿീമങ്ക഻ൽ ഄത് ുശഖര഻ച്ചു ഄര഻മ റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൽ ുെർകഺനഽം സഺധ഻കഽം. 

Sampling methodology used 

പഠറനൊപൊധി ൾ 

സഺമാഹൿ അഘഺത രഠനുത്തഺടനഽേന്ധ഻ച്ചുള്ള വ഻വര ുശഖരണത്ത഻നഺയ഻ 

ീതഺട്ടു മഽ ള഻ൽ  ഺണ഻ച്ച ഈരഺധ഻ ൾക് രഽറീമ Stakeholder Analysis, 

Participatory Rural Appraisal, Beneficiary Assessment എന്ന഼ ഈരഺധ഻ ളും 

ഄവലംേ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

Overview of information/ data sources used 

വളീര മഽുന്ന തീന്ന ഇ ുറഺഡ഻ൻീറ രഽനർന഻ർമ്മ഻ത഻കഺയ഻ ഇ 
രുദശത്തഽ ഺർ  മ്മ഻െ രാര഼ ര഻ച്ച രവർത്തനം നടത്ത഻ വരഽന്നത഻ന്ീറ 
ഫലമഺയ഻ 2019 ൽ േഡ്ജെ഻ൽ ഄനഽവദ഻ച്ച  തഽ യഽീട 20% അയ഻ 3 ു ഺട഻ 
രാര വ യ഻രഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. തഽടർന്ന് 2019 ൽ തീന്ന ആൻീവസ്റ്റ഻ുഗഷൻ 
നടത്തഽ യഽം ീെയ്കത഻രഽന്നഽ. ന഻ലവ഻ൽ ു വലം 3 മ഼െർ മഺതo RoW യഽള്ള 
ുറഺഡ്, മഴകഺലത്ത് ീവള്ളീകട്ട്  ഺരണം രയഺസങ്ങൾ ഈണ്ടഺക഻യ഻രഽന്നഽ. 
ആത് RoW 15 മ഼െർ അക഻, അധഽന഻  ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള സഺുങ്കത഻  
സംവ഻ധഺനത്ത഻ലാീട മ഻ ച്ച ുറഺഡഺക഻ മഺെു യഺണ് ഈുേശ഻കഽന്നത്.  
ു ഺർരുറഷൻ റ഼ജ഻യണൽ ഒഫ഼സ഻ൽ സാരണ്ട് എന്ന഻വര഻ൽ ന഻ന്നഽം 
ീരഺതഽമരഺമത്തഽ വ ഽപ്പ്, ുറഺഡ് വ഻ സന സമ഻ത഻, വ഻ുലലജ് ഒഫ഼സ്, 



ു ഺർരുറഷൻ  ൗൺസ഻ലർമഺർ എന്ന഻വര഻ൽ ന഻ന്നഽം സ്ഥലം ഏീെടഽകൽ 
സംേന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ ുശഖര഻ച്ച഻രഽന്നഽ. 
                                                                                      

Schedule of consultations with key stakeholders and brief description of public 
hearings conducted 
സ്ഥലം ഏീെടഽപ്പ് ുനര഻ട്ട് േഺധ഻കഽന്നത് ഭാവഽടമ ീള  ാടഺീത ു ഺർരുറഷന്ീറ 

മത്സ്ൿ മഺർകെ് ുലലത്ത഻ൽ ഏീെടഽത്ത് നടത്തഽന്ന ശ഻ഹഺദ഻ീനയഽം 

ഄുേഹത്ത഻ന്ീറ രണ്ടഽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ ീളയഽമഺണ്. 

ഭാവഽടമ ളുീടയഽം മെു തല്രര ക്ഷ഻ ളുീടയഽം രശ്നങ്ങളും 
രയഺസങ്ങളും  ാടഽതൽ വൿക്തമഺയ഻ ഄറ഻യഽന്നത഻നഺയ഻  09.06.2022 

ീെഺവ്വഺഴ്ന്െ രഺവ഻ീല 11.30 നഽ ുേപ്പൂർ ന഻ുയഺജ മണ്ഡലം എം. എൽ.എ 

ഒഫ഼സ഻ൽ വച്ച് രഽ ീരഺതഽ ു ൾകൽ ുയഺഗം വ഻ള഻ച്ച  ു ുെർത്ത഻ട്ടുണ്ട്. ആത് 

സംേന്ധ഻ച്ച ഄറ഻യ഻പ്പ്  25.07.2022 ീല ു രള  ൗമഽദ഻, സഽരഭഺതം എന്ന഼ 
രതങ്ങള഻ൽ രസ഻ദ്ധീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട.് ഭാ ഈടമ ൾകഽം, വഺട ക്  ട 
നടത്തഽന്നയഺള഻നഽം  ീറജ഻. തരഺല഻ൽ ുനഺട്ട഼സ് നൽ ഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ു ഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ 

 ളക്ടറഽീട ഄറ഻വ഻ുലകഺയ഻ ുനഺട്ട഼സ഻ന്ീറ ര ർപ്പ് നൽ ഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  ാടഺീത 

ു ഺഴ഻ുകഺട് ു ഺർരുറഷൻ ുമയർ, ീസ ട്ടറ഻, 45 ഡ഻വ഻ഷൻ വഺർഡ് 

 ൗൺസ഻ലർകഽം, ീരഺതഽമരഺമത്ത് ന഻രത്തഽ വ഻ഭഺഗം എക്സ഻. എൻജ഻ന഼യർ 

ു ഺഴ഻ുകഺട഻നഽം,   സ്ീര.തഹസ഻ൽദഺർ (LA) ു ഺഴ഻ുകഺട഻നഽം ,   ൺവ഼നർ 

ുറഺഡ് വ഻ സന സമ഻ത഻, വ഻ുലലജ് ഒഫ഼സർ ീെറഽവണ്ണൂര഻നഽം, ുേപ്പൂർ 

എം.എൽ.എ യഽീട ര഻.എ എന്ന഻വർകഽം ുനഺട്ട഼സ഻ന്ീറ ര ർപ്പു ൾ 

ഄയച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ുയഺഗത്ത഻ൽ ഈയർന്നഽ വരഽന്ന ന഻ർുദശങ്ങൾ 

ഄർത്ഥനഺധ഻ ഺര഻യഺയ മരഺമത്ത് വ ഽപ്പ്, ന഻രത്തഽവ഻ഭഺഗം 

എക്സ഻.എൻജ഻ന഼യർക് ഄയച്ചുീ ഺടഽത്ത് അയത഻ന്ീറ മറഽരട഻ ഄര഻മ 

റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൽ ഈൾീരടഽത്തഽന്നതഺയ഻ര഻കഽം. 

Land assessment 

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

sources. 

ഏചെടുക്കൊൻ ഉറേശിക്കുന്ന ഭൂമിയുചട വിവരം 
 മ 

നമ്പർ 
സർുവ്വ നമ്പർ       വ഻സ്ത഼ർണം 

1 R.s No 108/2B3 0.0012 
2 128/4 0.0012 



3 112/5 0.0004 
4 129/5 0.0030 
5 139 0.0036 
6 124/3, 113/1 0.0017 
7 110/3 0.0018 
8 129/5 0.0014 
9 148/2A 0.0097 
10 149/7C 0.0023 
 ആച  0.0263 ചഹ്ക്ടർ 
Entire area of impacts under the influence of the project. (not limited to land 
area for acquisition)  

ഇീയഺരഽ രദ്ധത഻കഺയ഻  ീമഺത്തം 2.0082 ീഹക്ടർ സ്ഥലമഺണ് 
ഏീെടഽകീരുടണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നത്. ഄത഻ൽ നലല ശതമഺനം ഭാമ഻ ഏീെടഽത്തഽ 
 ഴ഻ഞ്ഞതഺയ഻ മഽുന്ന ുരഖീരടഽത്ത഻യതഺണ്. ുറഺഡ഻ൻീറ 
ആരഽവശത്തഽമഺയഽള്ള സ്ഥലം ഏീെടഽകീരടഽുമ്പഺൾ, അദൿ ഘട്ടത്ത഻ലഽണ്ടഺയ 
അഘഺതം, ആുപ്പഺൾ 0.0263 ീഹക്ടർ സ്ഥലം ഏീെടഽീകടഽുമ്പഺൾ 
ഈണ്ടഺ ഽന്ന഻ലല. ആുപ്പഺൾ സ്ഥലം ഏീെടഽകീരടഽുമ്പഺളുണ്ടഺ ഽന്ന  അഘഺതം, 
ഏീെടഽകീരടഽന്ന സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ വ഻സ്തിത഻യ഻ൽ തഽങ്ങഽന്നഽ. 

Total land required for the project 
ഇ രദ്ധത഻ക് ീമഺത്തം അവശൿമഺയ഻ വരഽന്നത് 2.0082 ീഹക്ടർ 
സ്ഥലമഺണ്. ആുപ്പഺൾ സഺമാഹൿ അഘഺത രഠനം നടത്തഽന്നത്, ഏീെടഽകഺൻ 
േഺക഻യഺയ഻ട്ടുള്ള 0.0263 ീഹക്ടർ സ്ഥലം ഏീെടഽപ്പ് സംേന്ധ഻ച്ചഺണ്. 

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

1670 മ഼െർ ന഼ളമഽള്ള ീെറഽവണ്ണൂർ- ീ ഺളത്തറ ുറഺഡ് ന഻ലവ഻ലഽള്ള 
ആടഽങ്ങ഻യ രാരത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽം 15ROW വ഼ത഻യ഻ലഽള്ള അധഽന഻  
ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള ുറഺഡഺക഻ മഺെുന്നത഻ന്, മഽുന്ന സാെ഻പ്പ഻ച്ചതഽുരഺീല 2.0082 
ീഹക്ടർ സ്ഥലമഺണ് ഏീെടഽകീരുടണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നത്. ആുപ്പഺൾ 
ഏീെടഽകഺനഽുേശ഻കഽന്ന 0.0263 ീഹക്ടർ ഭാമ഻ീയഺഴ഻ച്ചു േഺക഻ ഭാമ഻ 
ഏീെടഽത്തഽ  ഴ഻ഞ്ഞതഺണ്. ുറഺഡ഻ൻീറ ആരഽവശത്തഽം മഽഴഽവനഺയ഻ 
ഡയ഻ുനജടകം ന഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻നഺയഺണ് ആതയഽം ഭാമ഻ അവശൿമഺയ഻ 
വരഽന്നത്. ുറഺഡ് അരംഭ഻കഽന്നത് മഽതൽ ഄവസഺന഻കഽന്നത് വീര 
ആീതഺഴ഻ീ യഽള്ള ഭാമ഻ ഏീെടഽകീരട്ടു  ഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്. 

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



ഇ രദ്ധത഻കഺയ഻  ആന഻ ഏീെടഽകഺൻ േഺക഻യഺയ഻ ന഻ൽകഽന്നത് 
ു ഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ീല, ീെറഽവണ്ണൂർ വ഻ുലല ജ഻ൽീരട്ട റ഼ സ 108/2B3, 128/4, 

112/5, 129/5, 139, 124/3, 133/1, 110/3, 129/5, 148/2A, 149/7C എന്ന഼ സർുവ 

നമ്പറഽ ള഻ൽീരടഽന്ന 0.0263 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഺണ്. 

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

ു ഺഴ഻ുകഺട് ു ഺർരുറഷന്ീറ ഄധ഼നതയ഻ലഽള്ള 148/2A യ഻ലഽള്ള മത്സ്ൿ 
മഺർകെ് ഴ഻ീ  മ഻കവഺറഽം ഏീെടഽകീപ്പടഺനഽുേശ഻കഽന്ന ഭാമ഻ രഽരയ഻ടം/ 
ന഻ലം വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീരട്ടതഺണ്. മ഻കവഺറഽം എലലഺ ഭാമ഻യഽം വ഼ട്ടുരറമ്പ഻ന്ീറ 
ഭഺഗമഺണ്. ആത഻ൽ  ിഷ഻ ഭാമ഻ ഈൾീപ്പടഽന്ന഻ലല. ഈടമ ള഻ൽ ന഻ന്നഽം വളീര 
ീെറ഻യ ഭഺഗം മഺതുമ ഏീെടഽകീപ്പുടണ്ടതഺയ഻ട്ടുള്ള .ു ആവ഻ടഽീത്ത ഭാമ഻ 
ീമഺത്തത്ത഻ൽ, സവരം ഈടമസ്ഥതയ഻ലഽള്ളതഺണ്. ആവീയഺീകത്തീന്ന 
രരമ്പരഺഗതമഺയ഻ ൂ വശം ുെർന്ന് വന്നവയഺണ്. 
ഏീെടഽകീപ്പടഺനഽുേശ഻കഽന്ന ഭാമ഻യ഻ൽ തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്ന വ഼ടഽ ള഻ലല. 

ഭൂമിയുചടഉടമസ്ഥർ 

 

 മനമ്പർ ഉടമസ്ഥന്ചററപര് വിസ്തീർണം സവഭൊവം 

1 ുമഺഹനൻ s/o നഺരഺയണൻ 0.0012 രഽരയ഻ടം/ന഻ലം 

2 ഄഹമ്മദ് ആയ്യഺടത്ത് 0.0012 രഽരയ഻ടം/ന഻ലം 

3 

 ഺഞ്ചന, സജ഻ത്ത്, വസര് 
മഽതൽുരർ 0.0004 രഽരയ഻ടം/ന഻ലം 

4 ഈദയഭഺനഽ മഽതൽുരർ 0.0030 രഽരയ഻ടം/ന഻ലം 
5  ഽട്ട഻ച്ചഺത്തൻ  ഺവ് വഴ഻ 0.0036 രഽരയ഻ടം/ന഻ലം 
6 േഺലൻ ുതഺല഻യ഻ൽ 0.0017 രഽരയ഻ടം/ന഻ലം 
7 രഽരഽുഷഺത്തമൻ തുറഺൽ 0.0018 രഽരയ഻ടം/ന഻ലം 
8 രവ഼ൺ ീനട്ടൂള഻ 0.0014 രഽരയ഻ടം/ന഻ലം 

9 

ു ഺഴ഻ുകഺട് ു ഺർരുറഷൻ 
മത്സ്ൿമഺർകെ് 0.0097 രഽരയ഻ടം/ന഻ലം 

10 

ഄന്നമ്മ എേഹഺം 
മഽതൽുരർ 0.0023 രഽരയ഻ടം/ന഻ലം 

  ആച  0.0263 ചഹ്ക്ടർ 

 

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



ീെറഽവണ്ണൂർ ീ ഺളത്തറ ുറഺഡ് രവർത്ത഻കഺയ഻ മഽുന്ന തീന്ന  ആവ഻ീട 
ഭാമ഻  ഏീെടഽകീപ്പട്ട഻രഽന്നഽ. ുദശ഼യരഺതയ്കക് സമ഼രം ീസന്റ഻ന് 10 ലക്ഷം 
രാരയഽം മെു സ്ഥലങ്ങള഻ൽ 5 ലക്ഷം രാരയഽം നൽ ഻യതഺയ഻ ഄറ഻യഺൻ 
 ഴ഻ഞ്ഞഽ. 

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)  

മഽൻുര തീന്ന ഇ രദ്ധത഻കഺയ഻ ഏീെടഽകീരട്ട സ്ഥലുത്തഺട് ുെർന്ന് 
 ഻ടകഽന്ന രുദശമഺണ് ഏീെടഽകീപ്പടഺനഽുേശ഻കഽന്നത്. ഇ സ്ഥലത്തഽ 
മഽ ള഻ൽ  ഺണ഻ച്ച 8 ുരരഽീടയഽം, ു ഺഴ഻ുകഺട് ു ഺർരുറഷന്ീറയഽം, 
ീെറഽവണ്ണൂർ ീതുകരഽരകൽ ശ഼  ഽട്ട഻ച്ചഺത്തൻ ുക്ഷതം വ  
വഴ഻യഽീടയഽം സ്ഥലമഺണ്. ആത഻ൽ ഄന്നമ്മ ഄേഹഺമ഻ന്ീറ രറമ്പ഻ൽ രഽ 
ുസ്റ്റഷനറ഻ ുഗഺഡൗൺ രവർത്ത഻കഽന്നഽണ്ട .്   

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

ആവ഻ീട ഄത്തരത്ത഻ലഽള്ള ഗ഻ര഻വർഗകഺർ തഺമസ഻കഽന്ന഻ലല 

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) 



മത്സ്ൿ മഺർകെ് വഺട ക് നടത്തഽന്ന ശ഻ഹഺദ഻ീനയഽം, ഄവ഻ീട ുജഺല഻ 
ീെയ്കതഽവരഽന്ന രണ്ടഽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ ീളയഽം, ഄവരഽീട  ഽടഽംേീത്തയഽം 
േഺധ഻കഽന്നഽ. 
 

(a) Inventory of productive assets and significant lands 

 മനമ്പർ ഉടമസ്ഥന്ചററപര് െമയങ്ങൾ 
 

1 
ു ഺഴ഻ുകഺട് ു ഺർരുറഷൻ 
മത്സ്ൿ മഺർകെ഻ന്ീറ ഭഺഗം 

ീമഺത്തത്ത഻ൽ മാന്നഽ 
മഽറ഻യഽള്ള മത്സ്ൿ 
മഺർകെ഻ന്ീറ 
ഏെവഽം ീതുക 
ഭഺഗത്തഽള്ള രണ്ടഽ 
മഽറ഻ ീള 
േഺധ഻കഽന്നഽ. 0.0097 H 

2 
ഄന്നമ്മ എേഹഺം 
മഽതൽുരർ 

ആുപ്പഺൾ ുസ്റ്റഷനറ഻ 
സഺധനങ്ങൾ 
സാക്ഷ഻കഽന്ന രഽ 
ീ ട്ട഻ടം ഇ 
രറമ്പ഻ലഽണ്ട് 
ീ ട്ട഻ടീത്തേഺധ഻ക഻ലല. 
4 ീതങ്ങഽ ൾ ഈണ്ട്. 
 ാടഺീത രഽ പ്ലഺവഽം 0.0023 H 

3 
ീെറഽവണ്ണൂർ ീതുകരഽരകൽ 
ശ഼  ഽട്ട഻ച്ചഺത്തൻ  ഺവ്         - 

 ഺവ഻ുലകഽള്ള വഴ഻. 
വഴ഻ തടസ്സീരടഽന്ന഻ലല 

4 േഺലൻ ുതഺല഻യ഻ൽ 3  വഽങ്ങഽ ൾ 

വ഼ട്ട഻ുലകഽള്ള 
വഴ഻യഽീട ഭഺഗം. വഴ഻ 
തടസ്സീരടഽന്ന഻ലല 

5 ഄഹമ്മദ്  ആയ്യഺടത്ത് - 

രഴയ ുറഺഡ഻ൽ ന഻ന്ന് 
4 വ഼ടഽ ള഻ുലകഽള്ള 
ഏ ുദശം 8 ഄട഻ 
വ഼ത഻യഽള്ള വഴ഻. 
വഴ഻ക് തടസ്സമ഻ലല 

6 ഈദയഭഺനഽ മഽതൽുരർ - 

രഴയ ുറഺഡ഻ൽ ന഻ന്ന് 
3 വ഼ടഽ ള഻ുലകഽള്ള 
വഴ഻. വഴ഻ക് 
തടസ്സമ഻ലല 

7 രവ഼ൺ ീനട്ടൂള഻ - 

നഺല് 
 ഽടഽംേങ്ങൾകഽള്ള 
വഴ഻ 

8 
 ഺഞ്ചന, സജ഻ത്ത്, വസര് 
മഽതൽുരർ - 

8 ഄട഻ വ഼ത഻യഽള്ള 
നടപ്പഺത. വഴ഻ക് 
തടസ്സമ഻ലല 

9 രഽരഽുഷഺത്തമൻ തുറഺൽ - 

രഴയ ുറഺഡ഻ൽ ന഻ന്ന്  
6 മ഼െുറഺളം ന഼ളത്ത഻ൽ 
8 ഄട഻ വ഼ത഻യഽള്ള 
നടപ്പഺത. ആവ഻ീട 



ുഹഺട്ടൽ ര഻.എം, രഽ 
വ഼ട് വഴ഻ക് തടസ്സമ഻ലല 

10 ുമഺഹനൻ - 

ആുേഹത്ത഻ന്ീറ 
സ്ഥലീത്ത 
അദൿഘട്ടത്ത഻ൽ തീന്ന 
ഏീെടഽത്ത് 
നഷ്ടരര഻ഹഺരം 
നല് ീപ്പട്ടതഺണ്. ഇ 
സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ 
സമ഼രത്തഽള്ള 
ന഻ർമ്മ഻ത഻ ൾ ീക 
ീരഺള഻ച്ചു ഴ഻ഞ്ഞതഺണ്. 

 

Socio- economic and cultural profile (affected area and resettlement 
site) 

Demographic details of the population in the project area 

ീെറഽവണ്ണൂർ ീ ഺളത്തറ ുറഺഡ് വ഻ സനത്ത഻നഺയ഻ അദൿഘട്ടത്ത഻ൽ തീന്ന 
സ്ഥലം ഏീെടഽത്തഽ തഽടങ്ങ഻യതഺണ്. ന഻ലവ഻ൽ ഏീെടഽകീരട്ട സ്ഥലത്ത഻ന് 
രഽറീമ, ഄത഻ുനഺട് ുെർന്ന് ന഻ൽകഽന്ന സ്ഥലത്തഽ അരഽം തീന്ന 
തഺമസ഻കഽന്ന഻ലല. ആവ഻ീട ന഻ന്ന് രഽനരധ഻വസ഻പ്പ഻ുകണ്ട഻യഽം വരഽന്ന഻ലല. 

Income and poverty levels 

ഏീെടഽകീരടഽന്ന സ്ഥലത്തഽള്ള ു ഺർരുറഷൻ മത്സ്്യ മഺർകെ഻ന്ീറ മാന്നഽ 
മഽറ഻ ള഻ൽ ന്ന഻ീന രാർണമഺയഽം മീെഺന്ന഻ീന ഭഺഗ഻ മഺയഽം േഺധ഻കഽന്നഽ. 
വഺട കഺരന് രഽ മഽറ഻  ാട഻യഽണ്ട്. ഄത഻നഺൽ തീന്ന വരഽമഺനവഽം 
ദഺര഻ദൿുരഖ രരഺമർശവഽം  ആലല. 

Vulnerable groups 

ആലല 
Land use and livelihood 

ആവ഻ീട ഏീെടഽകീരടഽന്ന ഭാമ഻യ഻ൽ  ാടഽതലഽം ഴ഻ഞ്ഞഽ  ഻ടകഽന്ന രറമ്പ഻ന്ീറ 

ഭഺഗുമഺ തഺമസസ്ഥലത്ത഻ന് ഭഺഗമഺയ രറുമ്പഺ അണ്. ീരഺതഽീവ  ഺർഷ഻  

ഭാമ഻യലല. രറമ്പ഻ൽ ന഻ന്ന് ലഭ഻കഽന്ന അദഺയം ജ഼വുനഺരഺദ഻ ള഻ൽ ീരടഽത്തഺൻ 

മഺതം ഗൗരവമഽള്ളതലല. ഏീെടഽകീരടഽന്ന ു ഺർരുറഷൻ മഺർകെ് വഺട ക് 
നടത്തഽന്ന ശ഻ഹഺദ഻ീനയഽം ഄുേഹത്ത഻ന്ീറ രണ്ടഽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ ീളയഽം 

ഭഺഗ഻ മഺയ഻ േഺധ഻കഽം. 



Local economic activities 

ഇ രുദശീത്ത രധഺന സഺമ്പത്ത഼  രവർത്തനങ്ങൾ  ഺർഷ഻  
വിത്ത഻യഺണ്. വ഻വ഻ധ സ്ഥഺരനങ്ങള഻ൽ ുജഺല഻ ീെയ്കതവരഽം, 
ുജഺല഻ീെയ്യുന്നവരഽം ഇ രുദശത്ത഻ന്ീറ സഺമ്പത്ത഼  രവർത്തനീത്ത 
ഈുത്തജ഻പ്പ഻കഽന്നഽ.  

Factors that contribute to local livelihood 

മഽൻ ഺലഘട്ടങ്ങള഻ൽ സമ഼ര രുദശീത്ത ഒട്  മ്പന഻ ള഻ൽ ുജഺല഻ 
ീെയ്കതവരഺണ് ആവ഻ടഽത്തഽ ഺർ ഄത്തരം  മ്പന഻ ൾ രാട്ട഻യുതഺീട ീെര഻പ്പ് 
ന഻ർമ്മഺണം മെു ഄപുഹഺൾസ്റ്ററ഻ ുമഖല ള഻ൽ ുജഺല഻ ീെയഽന്നഽ. 
ഄതഽുരഺീല തീന്ന രറമ്പഽ ള഻ീല ുതക്,  വഽങ്ങ് എന്ന഻വയ഻ൽ ന഻ന്നഽം 
ലഭ഻കഽന്ന വരഽമഺനവഽം ജ഼വുനഺരഺധ഻ീയ സഹഺയ഻കഽന്നഽ. ീമഺത്തമഺയ഻ 
ുനഺകഽ യഺീണങ്ക഻ൽ വ഻വ഻ധ  മ്പന഻ ീളയഽം ീെറ഻യ തരത്ത഻ലഽള്ള 
വൿഺവസഺയ഻  യാണ഻െു ീളയഽമഺണ് രധഺനമഺയ഻ അശയ഻കഽന്നത്. 

Kinship patterns and social and cultural organizations. 

ഹ഻രഽ മഽസ്഻ം മതവ഻ഭഺഗങ്ങൾ രമൿതുയഺീട ഄധ഻വസ഻കഽന്ന രുദശം 
മ഻കവഺറഽം ആന്നീത്ത ഄണഽ ഽടഽംേസംവ഻ധഺനത്ത഻ൽ ജ഼വ഻കഽന്നഽ. 
അത്മവ഻ദൿഺസംഘം, ശ഻വദഺസൻ സ്മഺര  ഗന്ഥഺലയം എന്ന഼ സ്ഥഺരനങ്ങൾ 
ഇ രുദശത്ത഻ന്ീറ സഺംസ് ഺര഻  വളർച്ചയ്കക് ഏീറ സഹഺയ ഺരൿമഺയ഻ 
രവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നഽ.   

Administrative organizations 

രഺുദശ഻  ഭരണസംവ഻ധഺനത്ത഻ന്ീറ ഭഺഗമഺയ ു ഺഴ഻ുകഺട് ു ഺർരുറഷൻ 45)o 

ഡ഻വ഻ഷന്ീറ രര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ന രുദശമഺണ഻ത്. 

Political organizations 

ഇ രുദശത്ത് ു ഺൺഗസ്, സ഻.ര഻.ഐ (എം), േ഻.ീജ.ര഻, ല഼ഗ്, എന്ന഼  ക്ഷ഻ 
രഺഷ്ട഼യ രഺർട്ട഻ ളുീട സവഺധ഼നമഽണ്ട .് 

Community based and civil society organisations 

ആത്തരം സംഘങ്ങൾ ന്നഽം തീന്ന ഇ രുദശത്തഽ രവർത്ത഻കഽന്ന഻ലല 



Regional dynamics and historical change processes  

രദ്ധത഻ രുദശമഺയ ീെറഽവണ്ണൂർ- ീ ഺളത്തറ രുദശം ു ഺഴ഻ുകഺട് 

ു ഺർരുറഷന്ീറ  45 ഡ഻വ഻ന഻ഷൽ ീരടഽന്ന രുദശമഺണ്. അദൿ ഺലഘട്ടത്ത഻ൽ 
ആവ഻ടഽത്തഽ ഺർ സമ഼ര രുദശീത്ത ഒട്  മ്പന഻ ള഻ൽ ുജഺല഻ ജ഼വ഻തം 
നയ഻ച്ച഻രഽന്നവരഺണ്.  ഺല ുമണ ഄത്തരം  മ്പന഻ ള഻ൽ ആലലഺതഺവഽ യഽം, 

ആന്നീത്ത തലമഽറ ീെറ഻യ തരഺം വൿഺവസഺയ഻  യാണ഻െു ള഻ൽ ുജഺല഻ 
ുതടഽ യഽം ീെയ്കതഽ. മലേഺറ഻ീല ശ഼ നഺരഺയണ ഗഽരഽ എന്നറ഻യീപ്പടഽന്ന ശ഼ 
വഺഗ്ഭടഺനരന്ീറ രധഺനീപ്പട്ട രവർത്തന ുമഖല ള഻ൽ ന്നഺയ഻രഽന്നഽ 
ീ ഺളത്തറ ുമഖല. ആരഽരതഺം നാെഺണ്ട഻ൽ ു രളത്ത഻ലഽണ്ടഺയ നുവഺഥഺന 

രവർത്തനങ്ങള഻ൽ നഺയ തവം വഹ഻ച്ച഻രഽന്ന അത്മ഼യ അെഺരൿന്ഩഺര഻ൽ 

രഺളഺയ഻രഽന്നഽ ശ഼ വഺഗ്ഭടഺനരൻ. ഹ഻രഽമതത്ത഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന 

ഄന്ധവ഻ശവഺസങ്ങീള ആലലഺയ്കമ ീെയ്കത്, വ഻ശവഺസ഻ ീളയഽം അെഺരങ്ങീളയഽം 

 ഺുലഺെ഻തമഺയ  ഻ രര഻ഷ് ര഻ച്ച അത്മ഼യ ഗഽരഽവഺയ഻രഽന്നഽ ആുേഹം. 1917 ആൽ 

ആുേഹം അരംഭ഻ച്ച അത്മവ഻ദൿ സംഘത്ത഻ന്ീറ രഽ ശഺഖ ആുപ്പഺഴഽം ആവ഻ീട 

രവർത്ത഻ച്ച  ുവരഽന്നഽണ്ട്.  

ഄതഽുരഺീലതീന്ന ആരൿൻ  മ്മൿാണ഻സ്റ്റ് രഺർട്ട഻യഽീട സ്ഥഺര  ുനതഺകളഺയ 

ആ.എം.എസ്, എ.ീ .ജ഻ , ര഻.  ിഷ്ണര഻ള്ള എന്ന഻വരഽീട ള഻വഽ ഺല രഺഷ്ട഼യ 

രവർത്തനു രങ്ങള഻ൽ ന്നഺയ഻രഽന്നഽ ഇ ുമഖല. ഄതഽുരഺീലതീന്ന 

 ഺയ഻ രംഗത്ത് ുവഺള഻േഺള഻ന്ീറ ഇെ഻ലലം തീന്നയഺയ഻രഽന്നഽ ഇ രുദശം. 

ആരൿൻ അർമ഻യഽീട ആലക്ുടഺണ഻ക് അൻഡ് ീമകഺന഻കൽ എഞ്ച഻ന഼റ഻ങ് 

വ഻ഭഺഗമഺയ EME യ഻ീലയഽം, ആരൿൻ എയർുഫഺഴ്ന്സ഻ീലയഽം ുവഺള഻േഺൾ 

തഺരങ്ങളഺയ഻രഽന്നഽ ീ .ര഻.ുവലഺയഽധൻ, ീ .ര഻.ശ഼ധരൻ എന്ന഻വർ ഇ 

ുമഖലയഽീട സംഭഺവനയഺയ഻രഽന്നഽ. മ഻ ച്ച രഽ സഺംസ് ഺര഻  വ഻ദൿഺഭൿഺസ 

ു രമഺയ഻രഽന്ന ഇ രുദശത്തഽ, 1932 ആൽ സ്ഥഺര഻തമഺയ ശ഻വദഺസ് സ്മഺര  

ഗന്ഥശഺല, ആന്നഽം ഇ ുമഖലയ഻ീല സഺംസ് ഺര഻  രംഗത്ത് തലീയടഽുപ്പഺീട 

രവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നഽ. 

Quality of living environment 

മ഻ ച്ച ജ഼വ഻ത സഺഹെരൿമഺണ് ആവ഻ീട ഈള്ളത്. 

Social Impact Management Plan  

Approach to mitigation 
ന഻ലവ഻ലഽള്ള വ഼ത഻ ഽറഞ്ഞ, ീെറഽവണ്ണൂർ ീ ഺളത്തറ ുറഺഡ് വ഼ത഻ ാട്ട഻, 
അധഽന഻  സഺുങ്കത഻  വ഻ദൿയഽീട സഹഺയുത്തഺീട മ഻ ച്ച ുറഺഡക഻ മഺെുന്നത഻ന് 



അവശൿമഺയ ഭാമ഻യഽീട സ഻ംഹ ഭഺഗവഽം മഽുന്നതീന്ന ഏീെടഽത്തഽ  ഴ഻ഞ്ഞ഻രഽന്നഽ. 
ുറഺഡ഻ന്ീറ രാർത്ത഼ രണത്ത഻നഺയ  ഻ 0.0263 ീഹക്ടർ ഭാമ഻  ാട഻ ഏീെടഽകഽന്നത് 

സംേന്ധ഻ച്ച അഘഺതീത്ത  ഽറ഻ച്ചും ഄത഻ന്ീറ രര഻ഹഺരനടരട഻ ീളകഽറ഻ച്ചും 
ഭാഈടമ ളുമഺയഽം മെു തല്രര ക്ഷ഻ ളുമഺയഽംവ഻ശദമഺയ  ഻ സംസഺര഻ച്ച഻രഽന്നഽ. 
ഄവ തഺീഴ  ഺണ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ. 

Measures to avoid, mitigate and compensate impact 

ആവ഻ീട ഭാമ഻ ഏീെടഽകഽന്നത്, ന഻ലവ഻ീല വ഼ത഻ ഽറഞ്ഞ, മൺസാൺ  ഺലത്ത് 
ീവള്ളീകട്ട് മാലം ഗതഺഗത രയഺസം ഈണ്ടഺ ഽന്ന ീെറഽവണ്ണൂർ ീ ഺളത്തറ ുറഺഡ് 

വ഼ത഻ ാട്ടുന്നത഻നഺയ ,഻ ഏീെടഽത്തഽ  ഴ഻ഞ്ഞ ഭാമ഻ക് രഽറീമയഺണ് ഇ സ്ഥലം 

ഏീെടഽകഽന്നത് എന്ന് വൿക്തമഺക഻യ഻രഽന്നുലലഺ 

സൊമ്പത്തി  നടപടി ൾ  

ുറഺഡ് വ഻ സനത്ത഻നഺയ഻ 2019 ൽ തീന്ന രഺരംഭനടരട഻ ൾ അരംഭ഻കഽ യഽം 
അവശൿത്ത഻നഽള്ള ഭാമ഻യഽീട നീലലഺരഽ ശതമഺനം മഽൻുരതീന്ന ഏീെടഽകഽന്നതഺയ഻ 
സാെ഻പ്പ഻ച്ച഻രഽന്നുലലഺ. ആുപ്പഺൾ ഏീെടഽകഺനഽുേശ഻കഽന്ന 0.0263 ീഹക്ടർ 

ഭാമ഻യ഻ൽ സഺരമഺയ രയഺസം ഈണ്ടഺ ഽന്നത് ു ഺഴ഻ുകഺട് ു ഺർരുറഷന്ീറ 
മത്സ്ൿ മഺർകെ഻ന്ീറ നടത്ത഻പ്പ് വഺട ക് ഏീെടഽത്തഽ നടത്തഽന്ന 
ശ഻ഹഺദ഻ീനയഽം, ഄയഺളുീട  ഼ഴ഻ൽ ുജഺല഻ ീെയ്യുന്ന രണ്ടഽ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ ീളയഽമഺണ്.  ഄതഽീ ഺണ്ടഽതീന്ന RFCTLARR Act 2013 ീലയഽം RFCTLARR 

Act (Kerala) rules ഄനഽസര഻ച്ച് രുതൿ  രഺുകജഽ ൾ ആവർകഺയ഻ 
നൽ ഺവഽന്നതഺണ്.  

പൊരിസ്ഥിതി  നടപടി ൾ  

രഺര഻സ്ഥ഻ത഻  രയഺസങ്ങൾ ന്നഽം തീന്നയ഻ലല. 

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

ഇ രദ്ധത഻കഺയ഻ ആവ഻ീട മഽീന്നത്തീന്ന ഭാമ഻ ഏീെടഽകീപ്പടഽ യഽം 
ഈടമ ൾക് നഷ്ടരര഻ഹഺരം നൽ ഽ യഽം ീെയ്കത഻ട്ടുണ്ട്. ആത഻ന്ീറ 
തഽടർച്ചയഺയ഻ RFCTLARR അക്ട് 2013 ീല രസക്തമഺയ വ ഽപ്പു ൾകഽം 
െട്ടങ്ങൾകഽം ഄനഽസിതമഺയ നഷ്ടരര഻ഹഺരം നൽ ീപ്പട്ടഺൽ മത഻യഺ ഽം 

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



ആവ഻ീട ുറഺഡ് ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ുനഺടനഽേന്ധമഺയ഻ സവ഼ ര഻കഽ യഽം 
നടപ്പ഻ലഺകഺൻ ഈുേശ഻കഽ യഽം ീെയ്യുന്ന എലലഺ രവർത്തനങ്ങളും 
ീരഺതഽമരഺമത്ത് വ ഽപ്പ്, ഄത഻ന്ീറ ീരഺജക്െ് ീരഺുപ്പഺസല഻ൽ 
വൿക്തമഺക഻യ഻ട്ടുണ്ട .് 

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 ീെറഽവണ്ണൂർ - ീ ഺളത്തറ ുറഺഡ഻ന്ീറ വ഻ സനത്ത഻നഺയഺണ് 

ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുറഺഡ഻ന്ീറ ആരഽവശത്തഺയ  ഻ ഭാമ഻ ഏീെടഽകഽന്നത്. ീമഺത്തത്ത഻ൽ 

അവശൿമഽള്ള 2.0082 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഽീട ഭാര഻ഭഺഗവഽം ഏീെടഽത്തഽ  ഴ഻ഞ്ഞതഺയ഻ 
മഽുന്ന സാെ഻പ്പ഻ച്ചതഺണുലലഺ. ആന഻ ഄല്രം  ാട഻ മഺതുമ ഏീെടഽകഺൻ 

േഺക഻യഽള്ള .ു ഄത഻നഺൽ തീന്ന ീരഺജക്െ് ഡ഻ൂസന഻ൽ മഺെം വരഽത്തഺൻ 

 ഴ഻യ഻ലല. അഘഺതത്ത഻ന്ീറ ത഼വത  ഽറയ്കകഺനഺയ഻ ുവീറ നടരട഻ ൾ 

അവശൿമ഻ലല.  

Detailed mitigation plan 

ആവ഻ീട ഏീെടഽകീപ്പടഺനഽള്ളത് സവ ഺരൿ വൿക്ത഻ ളുീട ഭാമ഻യഽം ു ഺഴ഻ുകഺട് 

ു ഺർരുറഷന്ീറ ഭാമ഻യഽം, ീെറഽവണ്ണൂർ ീതുക രഽരയ്കകൽ ശ഼  ഽട്ട഻ച്ചഺത്തൻ 

 ഺവ഻ന്ീറ ഭാമ഻യഽമഺണ്.   

1. ആവ഻ീട ഭാമ഻ ഏീെടഽകീരടഽുമ്പഺൾ സഺരമഺയ അഘഺതമഽണ്ടഺ ഽന്നത് റ഼ 
സ 148/2A യ഻ൽ  രവർത്ത഻കഽന്ന ു ഺർരുറഷൻ മത്സ്ൿ മഺർകെ് 
ുലലത്ത഻ൽ എടഽത്തഽ നടത്തഽന്ന ശ഻ഹഺദ഻നഽം ഄവ഻ീട ുജഺല഻ 
ീെയ്കതഽവരഽന്ന രണ്ടഽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ ൾകഽമഺണ്. ന഻ലവ഻ൽ മാന്നഽ മഽറ഻ 
ീ ട്ട഻ടത്ത഻ീല രണ്ടഽ മഽറ഻ ീളയഺണ് ആത് േഺധ഻കഽ . 
ു ഺർരുറഷന്ീറ സ്ഥലത്തഽ സ്ഥ഻രം സംവ഻ധഺനം ഈണ്ടഺ ഽന്നതഽവീര  
തഺത് ഺല഻  സൗ രൿം രഽകഽ യഺീണങ്ക഻ൽ ആവർക് ീതഺഴ഻ൽ 
നഷ്ടീപ്പട഻ലല. തഺത് ഺല഻ / സ്ഥ഻രം സംവ഻ധഺനം രഽകഽന്നതഽവീര 
ന഻യമത്ത഻ലഽം െട്ടത്ത഻ലഽം ഄനഽശഺസ഻കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ രഽനരധ഻വഺസ 

സഹഺയം നൽ ഺവഽന്നതഺണ്. 

2. റ഼ സ 149/7C യ഻ീല ഄന്നമ്മ എേഹഺം മഽതൽുരർകഽം റ഼ സ 124/3, 133/1 

എന്ന഻വയ഻ീല േഺലൻ ുതഺല഻യ഻ൽ എന്നയഺൾകഽമഺണ് െമയങ്ങളും, രഴയ 

മത഻ല഻ന്ീറ ഭഺഗവഽം നഷ്ടീപ്പടഽന്നത്. ഄന്നമ്മ ഄേഹഺമ഻ന്ീറ ഏ ുദശം 15  

മ഼െുറഺളം ന഼ളത്ത഻ലഽള്ള മത഻ൽ രഽതഽക഻രണ഻ുയണ്ടതഽണ്ട ്



3. ഇ രദ്ധത഻കഺയ഻ ഭാമ഻ ഏീെടഽകൽ ര ഻യ ത ിത഻യഺയ഻ നടകഽന്ന 

സഺഹെരൿത്ത഻ൽ, ആവ഻ടഽീത്ത ഭാവഽടമ ൾക  ് നഷ്ടരര഻ഹഺരം 

സംേന്ധ഻ച്ച  ുവൿക്തമഺയ ധഺരണയഽണ്ട്.  
4. േഺക഻യഽള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, വ഼ട്ട഻ുലുകഺ  ഺവ഻ുലുകഺ ഈള്ള വഴ഻ ളഺണ്. 7 

ുരർക് ആത്തരത്ത഻ൽ സ്ഥലം നഷ്ടീപ്പടഽന്നഽ. എന്നഺൽ ആവരഽീട ന഻ലവ഻ലഽള്ള 

സഞ്ചഺരത്ത഻ന് യഺീതഺരഽ തടസ്സവഽം ഈണ്ടഺ ഽന്ന഻ലല.  
5. രറമ്പഽ ള഻ീല െമയങ്ങൾക്, ന഻യമത്ത഻ലഽം െട്ടത്ത഻ലഽം ഄനഽശഺസ഻കഽന്ന 

നഷ്ടരര഻ഹഺരം ലഭ഻കഽന്നത഻നഺൽ രുതൿ മഺയ഻ രരഺമർശ഻കഽന്ന഻ലല.  

SIMP- Institutional framework 

 Description of institutional structures and key person responsible for each 

mitigation measures 
RFCTLARR  അക്ട് ര ഺരം െഽമത്തീപ്പട്ട ീറവനൿാ ഄധ഻ ിതർ  

 ീരഺതഽമരഺമത്ത  ്(ന഻രത്തഽ വ഻ഭഺഗം) ഄധ഻ ിതർ 

 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 െട്ടത്ത഻ലഽം ന഻ശ്ചയ഻കീപ്പട്ട സമയ രര഻ധ഻ 

Social impact management plan Budget and financing of mitigation 

plan 

 Cost of all resettlement and rehabilitation costs 

2019 ീല േഡ്ജെ഻ൽ Vol III, ുരജ് 10,   മ നമ്പർ 186 അയ഻, ീമഺത്തം തഽ യഽം 20 

ശതമഺനം അയ 3 ു ഺട഻ രാര വ യ഻രഽത്തീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട .് 

 Annual budget and plan of action 



ഏീെടഽകീരടഽന്ന സ്ഥലത്ത഻നഽം, ീ ട്ട഻ടത്ത഻നഽം മെു െമയങ്ങൾകഽം 
നഷ്ടരര഻ഹഺര തഽ  ന഻ശ്ചയ഻കീപ്പട്ട  ു ഴ഻ഞ്ഞഺൽ വൿക്തമഺയ നടരട഻ േന്ധീപ്പട്ട 
ഄധ഻ ഺര഻ ളുീട ഭഺഗത്തഽന഻ന്നഽണ്ടഺ ഽം. 

 Funding sources with breakup 

ുനരീത്ത സാെ഻പ്പ഻ച്ചതഽുരഺീല 2019 ീല േഡ്ജെ഻ൽ ീമഺത്തം തഽ യഽീട 
20% അയ഻ 3 ു ഺട഻ രാര ഄനഽവദ഻കീപ്പട്ടതഺയ഻ സാെ഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട .് 
ന഻ർമ്മഺണ രവിത്ത഻ അരംഭ഻കഽന്നത഻നഽ മഽൻുര ഭാമ഻ ഏീെടഽകഺനഽം 
ഄത഻ീല ന഻ർമ്മ഻ത഻ ൾ ീരഺള഻കഺനഽം മെുമഺയ഻ െ഼ഫ് എൻജ഻ന഼യറഽീട 
07.01.2021 ീല RtDr KKD/2020-2021/RD/2021/31 ഈത്തരവ് ര ഺരം 
ആത഻നഺയഽള്ള ഭരണഺനഽമത഻യഽീട െഽവടഽര഻ട഻ച്ച് സഺുങ്കത഻  ഄനഽമത഻ 
നല് ീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്. ഭരണഺനഽമത഻യഽീട ീവള഻ച്ചത്ത഻ൽ 122340 ലക്ഷം രാരക് 
സഺുങ്കത഻  ഄനഽമത഻ നൽ ീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്. 

SIMP- Monitoring and evaluation  

 Key monitoring and evaluative indicators 

2013 ീല RFCTLARR  അക്ട഻ീല വ ഽപ്പു ൾകഽം, 2015 ീല RFCTLARR Act 
(Kerala) Rules നഽം വ഻ുധയമഺയ഻   

 Reporting mechanisms and monitoring roles 

2013 ീല RFCTLARR  അക്ട഻ീല വ ഽപ്പു ൾകഽം, 2015 ീല RFCTLARR Act 
(Kerala) Rules നഽം വ഻ുധയമഺയ഻   

 Plan for independent evaluation 

 2013 ീല RFCTLARR  അക്ട഻ീല വ ഽപ്പു ൾകഽം, 2015 ീല RFCTLARR Act 
(Kerala) Rules നഽം വ഻ുധയമഺയ഻   

Analysis of costs and benefits and recommendation on acquisition 

Final conclusions on: 

 Assessment of public purpose 

ജ഻ലലയ഻ീല രധഺനീപ്പട്ട ുറഺഡഽ ള഻ൽ ന്നഺയ ീെറഽവണ്ണൂർ - ീ ഺളത്തറ 

ജംഗ്ഷൻ ുറഺഡ് ന഻ലവ഻ലഽള്ള 3 മ഼െർ  RoW വ഻ൽന഻ന്നഽം 15 മ഼െർ RoW അയ഻ 



നവ഼ ര഻ച്ച്, മഴകഺലത്ത് ുറഺഡ഻ൽ ീവള്ളീകട്ട് മാലം ഗതഺഗത രയഺസങ്ങൾ 

ഴ഻വഺക഻, ഇ രുദശത്തഽ ഺർക  ്സമയനഷ്ടം ഴ഻വഺക഻ സഽഗമമഺയ഻ യഺത 

സൗ രൿം രഽകഽന്നത഻നഺണ്. ഄതഽീ ഺണ്ടഽ തീന്ന ഇ ഭാമ഻ ഏീെടഽപ്പ് ീരഺതഽ 
അവശൿ ന഻ർവഹണഺർത്ഥം തീന്നയഺണ് 

 Less displacing alternatives 

ുറഺഡ് വ഻ സന രദ്ധത഻യഺയത഻നഺൽ, ുറഺഡ഻ുനഺട് ുെർന്ന്  ഻ടകഽന്ന സ്ഥലം 

തീന്ന അവശൿമഺയത഻നഺൽ, ര രം സ്ഥലീത്ത ഽറ഻ച്ചു രര഻ഗണ഻കഺുന 

ന഻ർവഺഹമ഻ലല.  

 Minimum requirement of land 

ന഻ലവ഻ീല 3 മ഼െർ ROW വ഻ൽ ന഻ന്ന് 15 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ൽ ROW യ഻ൽ ുറഺഡ് നവ഼ രം 

ലക്ഷൿമഺക഻, ഴ഻ച്ചു ാടഺനഺ ഺത്ത ഏെവഽം  ഽറഞ്ഞ സ്ഥലം മഺതമഺണ് ആവ഻ീട 

ഏീെടഽകീരടഽന്നത്. 

 Nature and intensity of social impacts   

ുറഺഡ഻നഺയ഻ ഄധ഻  സ്ഥലം ഏീെടഽകീരടഽുമ്പഺൾ രധഺനമഺയഽം രയഺസം 

ഈണ്ടഺ ഽന്നത് ു ഺർരുറഷന്ീറ ീെറഽവണ്ണൂര഻ീല മത്സ്ൿ മഺർകെ് ുലലത്ത഻ന് 

എടഽത്ത ശ഼ ശ഻ഹഺദ഻നഺണ്. ആവ഻ീട ഄുേഹുത്തഺീടഺപ്പം രണ്ടഽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ ളും 

ുജഺല഻ ീെയ്യുന്നഽണ്ട്. അീ യഽള്ള 3 മഽറ഻ ള഻ൽ രഽ മഽറ഻ രാർണമഺയഽം, 

രണ്ടഺമുത്തത് ഭഺഗ഻ മഺയഽം ീരഺള഻കീരടഽുമ്പഺൾ ന഻ലവ഻ലഽള്ള മഽറ഻ുയഺട് 

ുെർന്ന് തഺത് ഺല഻  സൗ രൿം ു ഺർരുറഷന് രഽക഻ ീ ഺടഽകഺൻ സഺധ഻ച്ചഺൽ, 

ശ഻ഹഺദ഻ുനഺ ീതഺഴ഻ലഺള഻ ൾുകഺ രയഺസം ഈണ്ടഺ ഽന്ന഻ലല. ീ ട്ട഻ടം ഈടമയഺയ 

ു ഺർരുറഷന്, ീ ട്ട഻ടം ീരഺള഻കീരടഽുമ്പഺൾ ഈണ്ടഺ ഽന്ന വഺട  നഷ്ടവഽം 

ഴ഻വഺകഺൻ സഺധ഻കഽം. 

 Viable mitigation measures extent to which mitigation measures will 

address costs 

ഏീെടഽകീരടഽന്ന ഭാമ഻യഽം ഄത഻ീല െമയങ്ങൾകഽം നഷ്ടരര഻ഹഺരം 
ലഭൿമഺകീപ്പടഽന്നഽ. രധഺനീപ്പട്ട സ്ഥലങ്ങീളലലഺം വ഼ടഽ ള഻ുലകഽം 
 ഺവ഻ുലകഽം ഈള്ള വഴ഻യഺയത഻നഺൽ തീന്ന, നഷ്ടരര഻ഹഺര തഽ യ്കക് 
രഽറീമ, രഽത഻യ ുറഺഡ഻ുലക് ഄ ലം  ഽറയഽ യഽം ീെയ്യുന്നഽണ്ട്. ീതഺഴ഻ൽ 
നഷ്ടീപ്പടഽന്നവർക്, ഄത് ന഻ലന഻ർത്തഺനഽത ഽന്ന രര഻ഹഺര നടരട഻ ൾ 
ു ഺർരുറഷൻ  ൂ ീകഺണ്ടഺൽ, ഄവർക് നഷ്ടരര഻ഹഺരം നൽ ഺീത 
തീന്ന അഘഺത ലഘാ രണം സഺധൿമഺ ഽം. ര രം സൗ രൿം രഽക഻ 



ീ ഺടഽകഽന്നത഻ലാീട ു ഺർരുറഷന് ഈണ്ടഺ ഺന഻ടയഽള്ള വഺട  നഷ്ടവഽം 
ആലലഺതഺ ഽം. അഘഺതലഘാ രണത്ത഻നഽ, രധഺനമഺയഽം തഽ  

െ഻ലവഴ഻കീപ്പടഽന്നത് ഭാമ഻കഽം ീ ട്ട഻ടങ്ങൾകഽം ഄത഻ീല െമയങ്ങൾകഽമഽള്ള 

നഷ്ടരര഻ഹഺരമഺണുലലഺ. ഄതഽുരഺീലതീന്ന ീതഺഴ഻ൽ നഷ്ടീപ്പടഽന്നവരഽീട 

രയഺസലഘാ രണത്ത഻നഽം തഽ  െ഻ലവഺ ഽന്നഽ. ഇ ുറഺഡ് രഽനർന഻ർമ്മഺണം 
ീ ഺണ്ട്, അമഽഖത്ത഻ൽ സാെ഻പ്പ഻ച്ചതഽുരഺീല ു ഺഴ഻ുകഺട്, മലപ്പുറം ജ഻ലല ള഻ീല 

സമ഼ര രുദശീത്ത ജനങ്ങൾക് ലഭ഻കഽന്ന സ്ഥഺയ഻യഺയ ുനട്ടം രര഻ഗണ഻ച്ചഺൽ, 

െ഻ലവഴ഻കീപ്പടഽന്ന തഽ യഽീട എതുയഺ മടങ്ങഺയ഻ര഻കഽം ത഻ര഻ീ  ലഭ഻കഽന്ന 

ുനട്ടത്ത഻ന്ീറ മാലൿം.  

 Final recommendation on whether the acquisition should go through or not  

ുറഺഡ് വ഻ സനത്ത഻നഺയ  ഻ ഏീെടഽകഺൻ േഺക഻യഽള്ള സ്ഥലം 

ഏീെടഽകഽുമ്പഺഴഽണ്ടഺ ഽന്ന അഘഺതീത്ത ഽറ഻ച്ച വൿക്തമഺയ഻ 
സാെ഻പ്പ഻ച്ച഻രഽന്നതഺണ്. ന഻ലവ഻ലഽള്ള  RFCTLARR Act ീല ന഻േന്ധന ൾക  ്

വ഻ുധയമഺയ഻ ുഹഺട്ടൽ നടത്ത഻പ്പു ഺർകഽ ാട  ഻ അശവഺസം ലഭ഻കഽന്നുതഺീട, 

നൿഺയ ന഻ർവഹണ തതവ ര ഺരം അഘഺതം രാർണമഺയഽം രര഻ഹര഻കീപ്പടഽന്നഽ. 
ുനരീത്ത സാെ഻പ്പ഻ച്ചതഽുരഺീല, ഇ സ്ഥലം ഏീെടഽപ്പ് രര഻സ്ഥ഻ത഻ുകഺ 

ീരഺതഽസ്ഥഺരനങ്ങൾുകഺ തഺമസകഺർുകഺ ന്നഽംതീന്ന അഘഺതമഽണ്ടഺ ഽന്ന഻ലല. 
അമഽഖത്ത഻ൽ സാെ഻പ്പ഻ച്ചതഽുരഺീല ു ഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയഽീട ീതകഽ രട഻ഞ്ഞഺറഽ , 
 ഻ഴക് ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള്ളവർകഽം മലപ്പുറം ജ഻ലലയഽീട രട഻ഞ്ഞഺറ് 

ഭഺഗത്തഽള്ളവർകഽം ഏീറ ഗഽണ രമഺയ ഇ ുറഺഡ് രവിത്ത഻ ഇ 

രുദശത്ത഻ന്ീറ രഺുദശ഻  സഺമ്പത്ത഻  വ഻ സനത്ത഻ന് അകം  ാട്ടുന്നഽ. 
ഄത഻നഺൽ തീന്ന ഇ രദ്ധത഻യഽമഺയ  ഻മഽുന്നഺട്ടു ുരഺ ഺവഽന്നതഺണ്. 

 

25.07.2022                                                                 ചെയർമൊൻ  

                                                                                   സൊമൂഹ്ൿൊഘൊത പഠനയൂണിെ് 
                                        ( യ്ററൊസ്,  ണ്ണൂർ)    
 

 


