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കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം - ഡയിനനജ് നം 2 ന്ററ അനുബന്ധ നിർമ്മാണത്തിന് ഭൂമി 

ഏറെടുക്കൽ - സാമൂഹ്ൿ ആഘാത പഠനം - അന്തിമ റിനപാർട്ട് 

േണ്ണൂർ ആന്റർനഺഷണൽ എയർു ഺർട്ട഻ന്ീറ വിഷ്ട഻ ുദശത്തഽള്ള മഴീവള്ളം 
േഽത്ത഻ീയഺല഻ച്ചപ, വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ന്ീറ സഽരക്ഷ ഄ േടത്ത഻ലഺേഽന്നത് 

ഴ഻വഺക്കഺനഺയ  ഻ന഻ർമ്മ഻ക്കീപ്പട്ട ഡയ഻ുനജഽേള഻ൽ ന്നഺയ ഡയ഻ുനജ് നം 2 ന്ീറ 

ഄനഽബന്ധ ഒവഽചഺല് ന഻ർമ഻ക്കഽന്നര഻നഺയ  ഻ േണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ീല ആര഻ട്ട഻ 
രഺലാക്ക഻ൽ ,  ഴശ്ശ഻ ഄംശം മട്ടന്നാർ ുദശത്ത഻ീല റ഼ സ 74/1 ീല  0.0100 ീഹക്ടർ 

സവേഺരൿ വൿക്ത഻േളപീട ഭാമ഻ , 2013 ീല ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കല഻ന് നൿഺയമഺയ 

നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻നഽം, സഽരഺരൿരയ്കക്കഽം  ഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽം 
 ഽനഃസ്ഥഺ നത്ത഻നഽമഽള്ള ഄവേഺശ ന഻യമത്ത഻ീല വേഽപ്പപേൾക്കഽം 
ചട്ടങ്ങൾക്കഽം ഄനഽസിരമഺയ  ഻ , ഏീെടഽക്കഽന്നര഻ന്ീറ മഽുന്നഺട഻യഺയ഻ സഺമാഹൿ 
അഘഺര  ഠനം നടത്ത഻ രയഺറഺക്ക഻യ റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ന്ീറ ഄന്ത഻മ രാ ം. 

Executive Summary 
 Project and public purpose 
സമഽദ ന഻രപ്പ഻ൽ ന഻ന്ന് ഏേുദശം 870 മ഼െർ ഈയരത്ത഻ൽ സ്ഥ഻ര഻ ീചയ്യപന്ന േണ്ണൂർ 

വ഻മഺനത്തഺവള  ുദശം രഽ ന഻ർമറ഻  ുദശമഺണ്. ഄര഻നഺൽ രീന്ന ഄവ഻ീട 
ലഭ഻ക്കഽന്ന മഴീവള്ളം, നലല മഴ ലഭ഻ക്കഽന്ന മൺസാൺ േഺലഘട്ടങ്ങള഻ൽ 

േഽത്ത഻ീയഺല഻ച്ചപ ു ഺേഺന഻ടയഽള്ളര഻നഺൽ, വ഻മഺനത്തഺവള  ുദശത്ത഻ന്ീറ 

ഈറപ്പ഻ീന സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഺന഻ടയഽള്ളര഻നഺൽ, വ഻വ഻ധ ഭഺഗങ്ങള഻ൽ 

ഒവഽചഺലഽേൾ ന഻ർമ്മ഻ച്ചപ , മഴീവള്ളീത്ത സമ഼   ുദശീത്ത  ഽഴേള഻ുലക്ക് 
എത്ത഻ക്കഺനഽള്ള സംവ഻ധഺനം ഈണ്ടഺക്ക഻യ഻രഽന്നഽ. ഄര഻ന്ീറ ഭഺഗമഺയ഻ 
ന഻ർമ്മ഻ക്കീപ്പട്ട 2 അം നമ്പർ ഒവഽചഺല഻നഽ ഄനഽബന്ധമഺയ ന഻ർമ്മ഻ര഻യഺണ് ഇ 

 ദ്ധര഻. 

അദൿേഺലഘട്ടങ്ങള഻ൽ ന഻ർമ്മ഻ക്കീപ്പട്ട ഒവഽചഺലഽേൾ, മഴീവള്ളുത്തഺീടഺപ്പം 
ഴഽേ഻ീയത്തഽന്ന മണ്ണപം ീചള഻യഽം േഺരണം േുമണ അഴം േഽറയഽേയഽം ീവള്ളം 

ഈൾീക്കഺള്ളഺവഽന്ന ുശഷ഻ േഽറയഽേയഽം ീചയ്യപന്ന സഺഹചരൿത്ത഻ൽ, ആവ 

േഺലഺേഺലങ്ങള഻ൽ അഴം ോട്ടപേയഽം, അവശൿമഽള്ള ഭഺഗങ്ങള഻ൽ ഄനഽബന്ധ 

 വർത്തനങ്ങൾ നടുത്തണ്ട഻ വര഻േയഽം ീചയ്യപന്നഽണ്ട്. ഄത്തരത്ത഻ൽ ഒവഽചഺൽ 

നം 2 നഽ ഄനഽബന്ധമഺയ഻ ന഻ലവ഻ലഽള്ളരഽം ുറഺഡ഻നഽ 
സമഺന്തരമഺയ഻ട്ടപള്ളരഽമഺയ ീ ഺരഽമരഺമത്തഽ വേഽപ്പ് ന഻ർമ്മ഻ച്ച  ഴയ രഽ 
ീചറ഻യ ന഼ർച്ചഺല഻ീന, ഏേുദശം 60 മ഼െുറഺളം ന഼ട്ടഺനഽള്ള  ദ്ധര഻യഺണ഻ത്.   
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 Location 

ഇ ഄനഽബന്ധ  വിത്ത഻ മട്ടന്നാർ ുദശത്ത഻ീല RS 74/1 ആൽ ീപ്പടഽന്നഽ  

 Size and attributes of Land acquisition 

േഽത്ത഻ീയഺല഻ച്ചപ വരഽന്ന മഴീവള്ളീത്ത സഽരക്ഷ഻രമഺയ  ഻

 ഽഴയ഻ീലത്ത഻ക്കഺനഺയ  ഻ന഻ർമ്മ഻ക്കീപ്പട്ട 2 അം നമ്പർ ഒവഽചഺല഻ന് ന഻ലവ഻ൽ 2 േ഻ 
മ഻ ന഼ളമഽണ്ട്. ആുപ്പഺൾ ഄനഽബന്ധ  വിത്ത഻യഺയ഻ ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന 2.47 

ീസന്് സ്ഥലം ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ - മട്ടന്നാർ ുറഺഡ഻ൽ രജ഼ഷ് ുഷഺപ്പ഻ന്ീറ 

 ര഻സരത്തഽള്ള േീലലറ഻ക്കര ബസ് ീഷൽെറ഻ൽ ന഻ന്നഽം രണ്ടഺം നമ്പർ 

ഡയ഻ുനജ഻ുലക്കഽള്ള, ഏേുദശം 600 മ഼െർ ന഼ളമഽള്ള രഽ  ഴയ ഡയ഻ുനജ഻ൽന഻ന്നഽ 
ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് ഏേുദശം 60 മ഼െർ ന഼ളത്ത഻ൽ  ഡയ഻ുനജ്  നം 2 വ഻ുനഺട് 

ുചരഺം. ആവ഻ീട ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് 3  ടഽമരങ്ങൾ മഺരുമയഽള്ളപ.  

 Alternatives considered 

ന഻ലവ഻ലഽള്ള  ഴയ ഒവഽചഺൽ ഡയ഻ുനജ് 2 ുനഺട് ബന്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ന ഄനഽബന്ധമഺയ 

 വത്തനമഺയര഻നഺൽ, ആര഻ുനഺട് ുചർന്ന ഭാമ഻ മഺരുമ ഈ ുയഺഗ഻ക്കഺനഺേഽ. 
ഄര഻നഺൽ  േരം സ്ഥലം  ഺുയഺഗ഻േമലല.  

 Social impacts 

ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന ഏേുദശം 1/2 മ഼െർ വ഼ര഻യ഻ൽ 60 മ഼െുറഺളം ന഼ളത്ത഻ൽ ഭാമ഻ 
ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺൾ സഺരമഺയ അഘഺരം ന്നഽം രീന്ന ഈണ്ടഺേഽന്ന഻ലല. ആവ഻ടഽീത്ത 

 ഴയ ീചറ഻യ േനഺൽ ന഻ർമ്മഺണ സമയത്ത് മരങ്ങൾ മഽറ഻ച്ചപ മഺെഺീര 

ന഻ർമ്മ഻ച്ചരഺയ  ഻ േഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചപ. ആവ഻ീടയഽം രണ്ടഽ മരങ്ങീള ബഺധ഻ക്കഺത്ത 

ര഼ര഻യ഻ൽ ന഻ർമ്മഺണം സഺധ഻ക്കഽീമന്ന് േരഽരഽന്നഽ.  

 Mitigation measures 

സ്ഥലത്ത഻നഽള്ള നഷ്ട ര഻ഹഺരം രീന്ന അഘഺര ലഘാേരണത്ത഻നഽ മര഻യഺേഽം.  

 Detailed project description 

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

structure 

േണ്ണൂർ നഗരത്ത഻ന്ീറ ഏേുദശം 28 േ഻ മ഻യഽം രലുശ്ശര഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് ഏേുദശം 24 

േ഻ മ഻യഽം മട്ടന്നാർ നഗരത്ത഻ൽന഻ന്നഽം ുേവലം 2 േ഻മ഻ മഺരമഽള്ള ഇ 

വ഻മഺനത്തഺവളം രണ്ടഺയ഻രുത്തഺളം ഏക്കർ ഭാമ഻യ഻ൽ  രന്നഽ േ഻ടക്കഽന്നഽ.  
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വ഻സ്രിര഻യ഻ൽ ുേരളത്ത഻ൽ ന്നഺംസ്ഥഺനത്തഺണ്.  ഺസഞ്ചർ ീടർമ഻നൽ 96000 ച 

മ഻ വ഻സ്രിര഻യ഻ലഺണ്. ആന്തൿയ഻ൽ ഇ വ഻സ്രിര  ഻ 8 )0 സ്ഥഺനത്തഺണ്. 

അദൿഘട്ടത്ത഻ൽ റൺുവ 3050 മ഼െറഺയ഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽം രണ്ടഺം ഘട്ടത്ത഻ൽ ആത് 3400 

മ഼െറഺയ഻. 4000 മ഼െർ വീര വ഻േസ഻പ്പ഻ക്കഽന്നുരഺീട റൺുവയഽീട ന഼ളത്ത഻ൽ ഇ 

വ഻മഺനത്തഺവളം ആന്തൿയ഻ൽ 4 അം സ്ഥഺനീത്തത്തഽന്നഽ.  

ഈത്തരുേരളത്ത഻ന്ീറ വ഻ുനഺദസഞ്ചഺര ുമഖലയഽീട ആടനഺഴ഻യഺയ഻ മഺറഺൻ 

ീവമ്പൽ ീേഺള്ളപന്ന ഇ വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ലാീട  ച്ചക്കറ഻േളപം,  ാക്കളപം ോട഻ 
േയെപമര഻ ീചയ്യഺനഽള്ള ശമമഺണ് നടന്നഽവരഽന്നത്. േണ്ണൂർ ോടഺീര ുേഺഴ഻ുക്കഺട് 

ജ഻ലലയഽീട വടക്കൻ ുമഖലേൾ, േഺസറുഗഺഡ്, വയനഺട്, േഽടക്, ൂമസാർ എന്ന഼ 
സ്ഥലങ്ങളപം ഇ വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ന്ീറ ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളഺണ്. സവേഺരൿ 
 ങ്കഺള഻ത്തമഽീണ്ടങ്ക഻ലഽം ഇ ഗ഼ൻഫ഼ൽഡ് വ഻മഺനത്തഺവളം ീ ഺരഽുമഖലയ഻ൽ 

രീന്നയഺണ്. ുേരള മഽഖൿമന്ത  ഻ ീചയർമഺനഽം രഽ ഐ.എ.എസ് ഈുദൿഺഗസ്ഥൻ 

മഺുനജ഻ങ്ങ്  ഡയറക്ടറഽമഺയ഻ട്ടപള്ള KIAL  ന്ീറ ഭരണ ന഻യന്തണത്ത഻ലഺണ് ഇ 

വ഻മഺനത്തഺവളം.  

ആവ഻ീട ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ - മട്ടന്നാർ ുറഺഡ഻ൽ േുലലര഻ക്കരയ഻ീല രജ഼ഷ഻ന്ീറ 

 ഼ട഻േയ്കക്ക് സമ഼ ത്തഽള്ള ബസ് േഺത്ത഻ര഻പ്പ് ുേരത്ത഻നഽ സമ഼ ം 
ഄവസഺന഻ക്കഽന്ന  ഴയ ഒവഽചഺൽ ഏേുദശം 70 മ഼െുറഺളം ന഼ളത്ത഻ൽ 

ഄനഽബന്ധമഺയ഻ ന഻ർമ്മ഻ച്ച്, ആര഻ലാീട ഴഽേ഻ വരഽന്ന മഴീവള്ളീത്ത  ഡയ഻ുനജ് 

നം. 2 വ഻ൽ എത്ത഻ക്കഽന്നരഺണ്  ദ്ധര഻. ന഻ലവ഻ലഽള്ള ഒവഽചഺൽ േഴ഻ഞ്ഞഺൽ 

 ഴയ രഽ ുനര഻യ ചഺലഺണ്. നലല മഴ സമയത്ത് ീവള്ളം ആരഽവഴ഻ ഴഽേ഻ വന്ന്, 
ീരഺട്ടപ രഺീഴ േ഻ഴക്കഽ വശത്തഽള്ള ഏുഴഺളം േഽടഽംബങ്ങൾ രഺമസ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലത്തഽ 
ശക്തമഺയ഻ ഴഽേഽേയഽം ഄവരഽീട േ഻ണറ഻ൽ ു ഺലഽം േലക്ക് ീവള്ളം 
എത്തഽന്നരഺയഽം ഄറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. ഄത് ഴ഻വഺക്കഺനഺയ  ഻ 60 cm ഈൾവ഼ര഻യഽം, 
രണ്ടഽഭഺഗത്ത് 30 cm വ഼ര഻യഽള്ള ഭ഻ത്ത഻ുയഺീട 50 cm അഴത്ത഻ൽ ഄനഽബന്ധ േനഺൽ 

ന഻ർമ്മ഻ച്ചപ ീവള്ളം ഡയ഻ുനജ് നം 2 വ഻ൽ എത്ത഻ച്ചഺൽ, ഇ ീവള്ളം 

 രീന്നഺഴഽേഽന്നത് മാലമഽള്ള  യഺസം ഴ഻വഺക്കഺനഺേഽം. ഇ  ദ്ധര഻ 
ഏീെടഽത്തഽ നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്നത് KINFRA അണ്. 1993  ൽ സ്ഥഺ ഻രമഺയ േ഻ൻഫയഽീട 

ഭരണം നടത്തഽന്നത് ച഼ഫ് ീസേട്ടറ഻ ീചയർമഺനഽം സർക്കഺര഻ന്ീറ വ഻വ഻ധ വേഽപ്പ് 
ുമധഺവ഻േൾ ഄംഗങ്ങളപമഺയ഻ട്ടപള ഡയറക്ടർുബഺർഡഺണ്. േണ്ണൂർ 

വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ന്ീറ  ശ്ചഺത്തല സൗേരൿീമഺരഽക്കഽന്നര഻ൽ രഽ നലല  ങ്ക് 
േ഻ൻഫ വഹ഻ക്കഽന്നഽ. 

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

വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ൽ ീ യ്യപന്ന മഴീവള്ളം ഄര഻ശക്തമഺയ  ഻

രഺഴ്വഺരങ്ങള഻ുലക്ക  ് ഴഽേഽുമ്പഺൾ ചള഻യഽം ുചറഽം േലർന്ന്  സമ഼ ീത്ത 
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േ഻ണറഽേള഻ലഽം വയലഽേള഻ലഽം എത്തഽന്നത് മാലം േഽട഻ീവള്ളം ുമഺശമഺേഽേയഽം, 
വയൽ ഗഽണന഻ലവഺരം േഽറയഽേയഽം ീചയഽന്ന സഺഹചരൿത്ത഻ൽ, ആത് 

 ര഻ഹര഻ക്കഺനഺയ഻ വ഻വ഻ധ ഡയ഻ുനജഽേൾ ആവ഻ീട ന഻ർമ്മ഻ക്കീപ്പട്ട഻രഽന്നഽ. 
ആര഻ൽീ ട്ട ഡയ഻ുനജ് നം 2 ന്ീറ ഄനഽബന്ധ ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺണ് ആുപ്പഺൾ സ്ഥലം 

ഏീെടഽക്കഽന്നത്. േഽീത്തഺഴഽക്ക  ് മാലം ഇ ഭഺഗീത്ത രഺമസക്കഺർക്ക് ഈണ്ടഺേഽന്ന 

 യഺസങ്ങൾ ലഘാേര഻ക്കഺനഺണ് ഇ ന഻ർമ്മ഻ര഻. ഄര഻നഺൽ രീന്ന ഇ സ്ഥലം 

ഏീെടഽക്കൽ ീ ഺരഽ അവശൿത്ത഻ന് രീന്നയഺണ്.  

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

ഏേുദശം 850 മ഼െർ ഈയരത്ത഻ൽ േ഻ടക്കഽന്ന 2000 ഏക്കറ഻ൽ ഄധ഻േം വരഽന്ന 

വ഻മഺനത്തഺവള ുമഖല രഽ ന഻ർമറ഻  ുദശമഺണ്. ആവ഻ീട ലഭ഻ക്കഽന്ന മഴ, 

ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻  ഽഴയ഻ുലക്ക് സഺധഺരണ ുരഺടഽേൾ വഴ഻ 
എത്ത഻ുച്ചർന്ന഻രഽന്നരഺണ്. എന്നഺൽ വ഻മഺനത്തഺവളന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഽ ുശഷം, 

മഴക്കഺലത്ത്, ആളേ഻യ മണ്ണപം മെപം േഽത്ത഻ീയഺല഻ച്ചപ  ഴയ ുരഺടഽേള഻ലാീട 
ഴഽേ഻യുപ്പഺൾ, ീവള്ളത്ത഻ന്ീറ ഴഽക്ക഻നഽ ഄനഽസര഻ച്ചപ ചള഻യഽം മണ്ണപം 
ുരഺടഽേള഻ൽ ന഻ുക്ഷ ഻ക്കീപ്പടഽേയഽം, ുരഺട഻ന്ീറ അഴം േഽറയഽേയഽം, 
വയല഻ുലക്കഽം  സമ഼   ുദശീത്ത േ഻ണറഽേള഻ുലക്കഽം ീചള഻ീവള്ളം 
േടന്നഽേയറഽേയഽം ആവ ഈ ുയഺഗശാനൿമഺേഽേയഽം ീചയ്കര സഺഹചരൿത്ത഻ലഽം, 
ആവ ഴ഻വഺക്കഽന്നര഻നഺണ്, വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ീല ന഻രപ്പഺക്ക഻യ ഭാമ഻യഽീട 
ഈറപ്പ഻ീന  ര഻ോലമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഺന഻ടയഽള്ള സഺഹചരൿത്ത഻ലഽം, ആവ഻ടഽീത്ത 

മഴീവള്ളം സഽഗമമഺയ഻ ഴഽക്കഺൻ േഽീറ ന഼ർച്ചഺലഽേൾ ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. ഄര഻ൽ 

ന്നഺണ് എയർു ഺർട്ട് റൺുവയ഻ൽന഻ന്ന് അരംഭ഻ച്ച് േഺരുത്തഺട഻ലാീട 
ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻  ഽഴയ഻ൽ എത്തഽന്ന 2 േ഻ മ഻ ന഼ളവഽം ......വ഼ര഻യഽം ഈള്ള ന഼ർച്ചഺൽ 

നമ്പർ 2.  ആര഻നഺയ഻ അദൿ ഘട്ടത്ത഻ൽ രീന്ന ഭാമ഻ ഏീെടഽത്ത്  വർത്തനം 
നടത്ത഻യരഺണ്. ആര഻ന്ീറ ഄനഽബന്ധ ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺണ് 2.47 ീസന്് ഭാമ഻ 
ഏീെടഽക്കഽന്നത്. 

Examination of alternatives 

ആവ഻ീട ന഼ർച്ചഺൽ നമ്പർ 2 ുരഺട഻ൻീറ നഽബന്ധ  വർത്തനങ്ങൾക്ക  ് ഭാമ഻ 
ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺൾ, ആുപ്പഺഴീത്ത ുരഺട഻ുനഺട് ുചർന്ന ഭാമ഻ മഺരുമ ഏീെടഽക്കഺൻ 

 െൂ. ഄര഻നഺൽ രീന്ന ുവീറ ഭാമ഻ ആര഻നഺയ഻ ഏീെടഽക്കഺൻ  െ഻ലല. 

Phases of project construction 

മരഺമത്ത് വേഽപ്പ് ന഻ർമ്മ഻ച്ച  ഴയ ുരഺട഻നഽ 50 cm അഴവഽം, ഈൾ വ഼ര഻ 60 cm അണ്. 

രണ്ടഽ ഭഺഗത്തഽം 30 cm വണ്ണത്ത഻ലഽള്ള ീചങ്കലല് ീേഺണ്ട് ീേട്ട഻, രഺീഴയഽം േലല്  ഺേ഻, 
സ഻മന്് ുരച്ചപ ഈറപ്പ഻ച്ചരഺണ്  
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Core design features and size and type of facilities 

ന഻ലവ഻ലഽള്ള ഒവ഻നഽ രഽടർച്ചയഺയ  വിത്ത഻യഺയര഻നഺൽ, ഄുര 

ഄളവഽേള഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄനഽബന്ധ  ുരഺട഻ന്ീറയഽം ന഻ർമ്മ഻ര഻. 
 

Need of ancillary infrastructural facilities 

ആവ഻ീട സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺൾ സഺരമഺയ നഺശനഷ്ടങ്ങൾ ന്നഽം രീന്നയ഻ലല. 
ഄര഻നഺൽ രീന്ന ഄനഽബന്ധമഺയ഻ ഄട഻സ്ഥഺന സൗേരൿങ്ങൾ ന്നഽം രീന്ന 

അവശൿമഺയ  ഻വരഽന്ന഻ലല. 

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

and any technical feasibility reports 

Applicable law and policies 

ീ ഺരഽ അവശൿങ്ങൾക്കഺയ഻ ഭാമ഻ ഏീററടഽക്കീ ടഽുമ്പഺൾ, ഏീെടഽക്കീ ടഽന്ന 

ഭാമ഻യഽീട ഈടമേൾുക്കഺ, അ ഭാമ഻യഽമഺയ  ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ഈ ജ഼വനം 
നടത്തഽന്നവർുക്കഺ, വരഽമഺനത്ത഻ുനഺ, ജ഼വുനഺ ഺദ഻േൾുക്കഺ,  ര഻സ്ഥ഻ര഻ുക്കഺ, 
ീ ഺരഽജനഺുരഺഗൿത്ത഻ുനഺ ഈണ്ടഺേഽന്ന അഘഺരം  രമഺവധ഻ ലഘാേര഻ക്കഺൻ 

 രൿഺപ്രമഺയരഽം, ആവ഻ീട  ഺുയഺഗ഻േവഽമഺയ ന഻യമങ്ങൾ രഺീഴ 

േഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

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                

േണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ീല ആര഻ട്ട഻ രഺലാക്ക഻ൽ ,  ഴശ്ശ഻ ഄംശം മട്ടന്നാർ ുദശത്ത഻ീല റ഼ സ 

74/1 ീല 2.47 ീസന്് ഭാമ഻ േണ്ണൂർ വ഻മഺനത്തഺവള ുമഖലയ഻ലഽള്ള 2 അം 
നമ്പർ ന഼ർച്ചഺല഻ന്ീറ  (ഡയ഻ുനജ് നം. 2) ന്ീറ ഄനഽബന്ധ 
 വിത്ത഻േൾക്കഺയ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ച സഺമാഹൿ അഘഺര  ഠനം 
നടത്തഽന്നര഻ന് ഈത്തരവഺദ഻രവം നൽേ഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് േണ്ണൂർ ബർണുശ്ശര഻
അസ്ഥഺനമഺയ഻ േഴ഻ഞ്ഞ 22 വർഷക്കഺലമഺയ഻  വർത്ത഻ച്ചപ വരഽന്ന Track A NGO

അയ േയ്കുറഺസ് KAIROS Kannur Association For Integrated Rural Organization and Support)

േണ്ണൂര഻ീനയഺണ് േണ്ണൂർ ജ഻ലലഺ േളക്ടറഽീട 21.06.2022 ീല KCKNR/2388/2022- C7 

നമ്പർ നട ട഻േമ േഺരമഺണ് ഈത്തരവഺദ഻രവം ഏൽപ്പ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത് ആത്
സംബന്ധ഻ച്ച അധ഻േഺര഻േമഺയ വ഻ജ്ഞഺ നം 21.06.2022 ീല 2050 നമ്പർ
ഄസഺധഺരണ ഗസെ഻ൽ  സ഻ദ്ധീപ്പടഽത്തഽേയഽം ീചയ്കര഻ട്ടപണ്ട്  ഠന
യാണ഻െ഻ന്ീറഘടന രഺീഴ േഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ
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List of all team members with qualification 

കമ നമ്പർ    നപര്  പദവി വിദൿാഭൿാസ  നയാഗ്ൿത 

1 ഫഺ. ൂഷജഽ  ഼െർ 

(ുസഺുഷൿഺളജ഻സ്്) 

ീചയർമഺൻ 

MSW 

2 ശ഼ ീേ.വ഻.ചരൻ  ഄംഗം 
BA (Eco) 
MA (His) 

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

 ഄംഗം BA (Mal) 

4  ശ഼  സഺദ് 
 ഒഫ഼സ് 
ഄസ഻സ്റ്റന്് 

SSLC 

 

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

ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ - മട്ടന്നാർുറഺഡ഻ൽ  ഴശ്ശ഻ ഄംശം മട്ടന്നാർ ുദശത്ത഻ീല േീലലറ഻ക്കര 

ബസ് േഺത്ത഻ര഻പ്പപുേരത്ത഻നഽ സമ഼ ം വീര, 4 വർഷം മഽൻപ് ന഻ർമ്മ഻ക്കീപ്പട്ട 
ീചറ഻യ ഒവഽചഺല഻ന്, ഡയ഻ുനജ് നം. 2 ുനഺട് ബന്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്നര഻നഽ 60 

മ഼െുറഺളം ന഼ളത്ത഻ൽ  ഽര഻യ രഽ േനഺൽ ന഻ർമ്മ഻ച്ചപ, ഇ ീചറ഻യ ചഺല഻ലാീട 
വരഽന്ന ീവള്ളം  ധഺനീപ്പട്ട ഡയ഻ുനജ് നം. 2 ൽ ുചർന്നഺൽ, ഇ  ുദശത്ത഻ന് 

ീരഺട്ടപ രഺീഴ േ഻ഴക്കഽ ഭഺഗത്ത് രഺമസ഻ക്കഽന്ന 7 േഽടഽംബങ്ങൾ, മഴക്കഺലത്ത് 
ഄനഽഭവ഻ച്ചപ വരഽന്ന  യഺസങ്ങൾ ഴ഻വഺക്കഺനഺേഽം. ആര഻നഺയഺണ് ആവ഻ീട 
74/1 ന്ീറ 1 അർ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്നത്. ആത് ന഻ലവ഻ലഽള്ള 

ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് േ഻ടക്കഽന്ന സ്ഥലമഺണ്. ഇ സ്ഥലത്തഽ േഺരൿമഺയ 

ന഻ർമ്മ഻ര഻േുളഺ ചമയങ്ങുളഺ ന്നഽം രീന്നയ഻ലല. ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് േ഻ടക്കഽന്ന  

രണ്ടഽ  ടഽമരവഽം മെഺര് മരവഽമഺണഽള്ളത്. ആവ഻ീട മഽുന്ന ന഻ർമ്മ഻ച്ച ീചറ഻യ 

ഒവഽചഺൽ മരം ന഻ർത്ത഻ീക്കഺണ്ട് രീന്ന ന഻ർമ്മ഻ച്ചരഺയ഻ േഺണഽന്നഽണ്ട .്  ഴശ്ശ഻ 
വ഻ലലജ് ഒഫ഼സ഻ീല ജ഼വനക്കഺരനഽം  ര഻സരവഺസ഻േളപം സ്ഥലം സരർശന 

സമയത്ത് ഈണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. എയർു ഺർട്ട് ഡ഻വ഻ഷൻ No.27 േൗൺസ഻ലർ ശ഼ സ഻. 
 ഽരഽുഷഺത്തമനഽമഺയ഻ സ്ഥലം സരർശനീത്ത േഽറ഻ച്ചപ സംസഺര഻ച്ച഻രഽന്നഽ. 
മഽൻസ഻പ്പൽ ീസീേട്ടറ഻യഽമഺയ഻ ുനര഻ട്ട് ുനര഻ട്ട് ഇ വ഻ഷയം വ഻ശദമഺയ഻ ചർച്ച 

ീചയ്കര഻രഽന്നഽ. Participatory Observation, Participatory Rural Appraisal, Informal 
interview with key Informants  എന്ന഻ ടാളപേളപം ഈ ുയഺഗ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.  23.07.2022 നഽ 
നടത്തഺൻ ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ട്ടപള്ള ീ ഺരഽ ഄവേഺശവഺദുയഺഗത്ത഻ൽ, ഇ വ഻ഷയം 

സംബന്ധ഻ച്ച  ് ോടഽരൽ വൿക്തര വരഽത്തഺനഽം, ഄത് സംബന്ധ഻ച്ച 
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ഄർത്ഥനഺധ഻േഺര഻യഽീട ഄഭ഻ ഺയം അവശൿീമങ്ക഻ൽ ഄത് ുശഖര഻ച്ചപ ഄന്ത഻മ 

റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൽ ുചർക്കഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം. 

Sampling methodology used 

പഠനനാപാധികൾ 

ഇ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ച  ്സഺമാഹൿ അഘഺര  ഠനം നടത്തഽന്നര഻ൽ 

Stakeholder Analysis, Beneficiary Assessment എന്ന഼ ഈ ഺധ഻േളഺണ് 

ഄവലംബ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്.  

Overview of information/ data sources used 

േണ്ണൂർ ആന്റർനഺഷണൽ എയർു ഺർട്ട഻ന്ീറ ന്നഺം ുഗെ് മഽരൽ ലഭ഻ക്കഽന്ന 

മഴീവള്ളം മഽുന്നരീന്ന ഴഽേ഻വന്ന ീചറ഻യ നടൻ ഒവഽചഺൽ, ഏേുദശം 4 വർഷം 

മഽൻു , ീ ഺരഽമരഺമത്ത  ്വേഽപ്പ്  സ഻ീമന്റഽീേഺണ്ടഽള്ള രഽ ീചറ഻യ ഡയ഻ുനജ് 

ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. ഇ ഒവഽചഺൽ േീലലറ഻ക്കരയ഻ീല ബസ് 

േഺത്ത഻ര഻പ്പപുേരംവീരയഺണഽള്ളത്. ഇ ചഺല഻ൽ ആുപ്പഺൾ ീവള്ളം 

ീേട്ട഻ന഻ൽക്കഽന്നഽണ്ട .് നലല േഽീത്തഺഴഽക്കഽള്ള സമയത്ത്, ആവ഻ീടീയത്തഽന്ന ീവള്ളം, 

ീരഺട്ടടഽത്തഽള്ള രഺഴ്ന്ന  ുദശുത്തക്ക്  രീന്നഺഴഽേഽന്നഽ. ഇ ഭഺഗത്ത് 
രഺമസ഻ക്കഽന്നവരഽീട വ഼ട്ടപമഽെത്തഽ വീര ീവള്ളം എത്തഽന്നരഺയ഻ ഄറ഻യഽന്നഽ. 
ഄരഽു ഺീലരീന്ന േ഻ണറഽേള഻ീല ീവള്ളം മല഻നമഺേഽന്നരഺയഽം ഄറ഻യഺൻ 

സഺധ഻ച്ചപ. ഇ ീചറ഻യ ഒവഽചഺൽ 60  മ഼െർ ോട഻ ന഼ട്ട഻ ന഻ർമ്മ഻ച്ചപ, ഡയ഻ുനജ് നം 2 

ആൽ ബന്ധ഻പ്പ഻ക്കഽേയഽം, ന഻ലവ഻ീല ഒവഽചഺൽ ഄര഻ൽ 

ഄട഻ഞ്ഞഽോട഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന മണ്ണപം ീചള഻യഽം ന഼ക്ക഻, വിത്ത഻യഺക്ക഻യഺൽ േഽത്ത഻ 
ഴഽേ഻ വരഽന്ന ീവള്ളം ുനര഻ട്ട് ഡയ഻ുനജ് നം 2 ആൽ എത്ത഻ീപ്പടഽേയഽം , ഇ 

ുറഺഡ഻ൻീറ േ഻ഴക്കഽ ഭഺഗത്ത്, രഺമസ഻ക്കഽന്ന േഽടഽംബങ്ങൾ, മൺസാൺ േഺലത്ത് 
ഄനഽഭവ഻ക്കഽന്ന  യഺസങ്ങൾ രഽ  ര഻ധ഻ വീര  ര഻ഹര഻ക്കീപ്പടഽം ീചയ്യപം. 

ആവ഻ീട 74/1 ആൽ ീ ട്ട 1 അർ സ്ഥലം മഺരമഺണ് ഏീെടഽക്കീ ുടണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. 

ആത് ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ - മട്ടന്നാർ ുറഺഡ഻ൽ േുലലര഻ക്കര ബസ് േഺത്ത഻ര഻പ്പപുേരം 
മഽരൽ 2 അം നമ്പർ ഡയ഻ുനജ് വീര, ുറഺഡ഻ൻീറ േ഻ഴക്കഽ വശം ുചർന്ന് േ഻ടക്കഽന്ന 

ഭാമ഻യഺണ് . ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യരഽു ഺീല ആവ഻ീട േഺരൿമഺയ ചമയങ്ങൾ 

ന്നഽം രീന്നയ഻ലല. ുേവലം 3  ടഽമരങ്ങൾ മഺരമഺണഽള്ളത്.  

ഇ സ്ഥലം സരർശന സമയത്ത്, വ഻ലലജ് ഒഫ഼സ഻ൽ ജ഼വനക്കഺീര ോടഺീര, 

ീരഺട്ടടഽത്ത് രജ഼ഷ് ുസ്റ്റഺർ നടത്തഽന്ന രജ഼ഷ്, സമ഼   ുദശക്കഺരനഺയ  ദ഼ ൻ, 

സഽുമഷ് എന്ന഻വരഽം ഈണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. ോടഺീര ഡ഻വ഻ഷൻ േൗൺസ഻ലർ മട്ടന്നാർ 
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നഗരസഭഺ ൂവ: ീചയർമഺനഽമഺയ ശ഼ ബ഻.  ഽരഽുഷഺത്തമനമഺയഽം മഽന഻സ഻പ്പൽ 

ീസീേട്ടറ഻യഽമഺയഽം ചർച്ച നടത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. 

Schedule of consultations with key stakeholders and brief description of public 
hearings conducted 
 
റപാതുഅവകാശവാദനയാഗ്ം
മരഺമത്ത് വേഽപ്പ് ന഻ർമ്മ഻ച്ച ീചറ഻യ ഒവഽചഺല഻ീന, ആുപ്പഺൾ 

ഄവസഺന഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ സ്ഥലത്തഽ ന഻ന്നഽം ഡയ഻ുനജ് നം 2 യ഻ുലക്ക് ന഼ട്ടപവഺനഺയ഻ 
ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺൾ, ന഻ലവ഻ൽ അീരയഽം സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലല.  

ഇ സ്ഥലം രഽ വൿക്ത഻യഽുടത് മഺരമഺണ്. ഄര഻നഺൽ രീന്ന ഭാ ഈടമയഽീടയഽം മെപ 
രല് ര േക്ഷ഻േളപീടയഽം ീ ഺരഽ ുേൾക്കൽ ുയഺഗം 23/07/2022 ര഼യര഻യ഻ൽ 

േുലലര഻േരയ഻ീല  ഐശവരൿവഺയനശഺലയ഻ൽ വച്ച് രഺവ഻ീല 11 മണ഻ക്ക് ുചർന്നഽ. 
ുയഺഗത്ത഻ൽ ഭാവഽടമയഽീട  ര഻ന഻ധ഻, േ഻ൻഫ  ര഻ന഻ധ഻ എന്ന഻വരടങ്ങഽന്ന 11 

ു ർ  ീങ്കടഽത്തഽ. ുയഺഗത്ത഻ന്ീറ  ഈുേശ ലക്ഷൿങ്ങീള േഽറ഻ച്ച് സഺമാഹൿ അഘഺര 

 ഠന യാണ഻െ് ഄംഗം ശ഼ ീേ.വ഻ ചരൻ വ഻ശദ഼േര഻ച്ചപ. 

ുയഺഗത്ത഻ൽ ഈയർന്നഽ വന്ന ന഻ർുദശങ്ങൾ/  രഺര഻േൾ രഺീഴ േഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

1. ശീ റക.റക ജയരാജ് (സ്ഥലം ഉടമ  റപാഫ. ജഗ്ന്നാഥന്ററ പതിനിധി) 

ഡയ഻ുനജ് ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺയ  ഻അദൿഘട്ടത്ത഻ൽ എന്ീറ സ്ഥലം ഏീെടഽത്ത഻രഽന്നഽ. 
രഽ ീസന്റ഻ന് 8.5 ലക്ഷം രാ  രരഺീമന്ന് ജ഻ലലഺ േലക്െർ സമ്മര഻ച്ചര഻നഺലഺണ് 

സ്ഥലം വ഻ട്ടപ നൽേ഻യത്. ഏീെടഽത്തഽ േഴ഻ഞ്ഞുപ്പഺൾ 1.90 ലക്ഷം രാ  മഺരമഺണ് 

ഄനഽവദ഻ക്കീപ്പട്ടത്. ഄര഻നഺൽ ഄത് സവ഼േര഻ച്ച഻ലല. ആത് ആുപ്പഺൾ ുേഺടര഻യഽമഺയ഻ 
ബന്ധീപ്പട്ട് ുേസ഻ലഺണ് ഈള്ളത്. ഡയ഻ുനജ് 2 ന്ീറ ന഻ർമ്മഺണ സമയത്ത്, എന്ീറ 

ഄനഽവഺദമ഻ലലഺീര, ഡയ഻ുനജ഻ന്ീറ വ഼ര഻യഽീട  േഽര഻ുയഺളം വരഽന്ന സ്ഥലം 

ഏീെടഽത്ത഻രഽന്നഽ. രഺലാക്ക് സർുവയർ ഄളന്ന് ര഻ട്ടീപ്പടഽത്ത഻യുപ്പഺഴഺണ് ആരയഽം 
സ്ഥലം ഏീെടഽത്തരഺയ഻ ഄറ഻ഞ്ഞത്. ഞഺൻ ഇ സ്ഥലത്തഽ 
രഺമസക്കഺരനലലഺത്തര഻നഺലഺണ് യഥഺസമയം ആത് ശദ്ധയ഻ൽീ ടഺര഻രഽന്നത്. 

േമ്പ഻ുവല഻ീേട്ട഻ സംരക്ഷ഻ച്ച഻രഽന്ന സ്ഥലം ഄത് ീ ഺള഻ച്ചഺണ് േുയ്യറ഻യത്.  

സ്ഥലം വ഻ട്ടപ നല്േഺൻ രയഺറഺണ്. ആവ഻ീട ആുപ്പഺൾ നടപ്പ഻ലഽള്ള വ഻ല ലഭ഻ക്കണം. 

വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ന്ീറ ൂലെ഻ംഗ്  വർത്തനങ്ങൾക്കഺയ  ഻ ീസന്റ഻ന് 8 ലക്ഷം 

രാ  വീര നൽേ഻യരഺയ഻ ഄറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ. എന്ീറ സ്ഥലത്ത഻ന് 50 മ഼െർ 

ഄേീല 'രഺമര' ബ഻ൽുഡഴ്സ് 20 ലക്ഷം വീര രഽ ീസന്റ഻ന് നൽേ഻യരഺയ  ഻

ഄറ഻യഽന്നഽ. 
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2. ശീ രവീരൻ (പരിസരവാസി ) 

‘രഺമര’ േമ്പന഻  വർത്തന സമയത്ത്, േലക്ക് ീവള്ളം ന഻ലവ഻ലഽള്ള ീചറ഻യ 

ചഺല഻ലാീട േഽത്ത഻ീയഺഴഽേ഻ വന്ന് വ഼ട്ടപമഽെത്തഽ ീേട്ട഻ക്ക഻ടന്ന്  യഺസങ്ങൾ 

ഈണ്ടഺക്കഽന്നഽ. ആത്  ര഻ഹര഻ക്കീപ്പടണീമങ്ക഻ൽ ഇ ചഺല്, ഡയ഻ുനജ് നം. 2 ൽ 

ബന്ധ഻പ്പ഻ക്കണം. ‘രഺമര’ േമ്പന഻  വർത്ത഻ക്കഺത്ത സമയത്തഽം നലല മഴയ഻ൽ 

ീവള്ളം േഽത്ത഻ീയഺഴഽേ഻ വന്ന് ആുര  യഺസം ഈണ്ടഺേഺറഽണ്ട്. 

 ഺുയഺഗ഻േ  ര഻ശ഼ലനത്ത഻നഺയ഻ എത്ത഻യ േഽമഺര഻ മ഼നഽ (MSW) നര഻ 
 േഺശ഻പ്പ഻ച്ചപ. ുയഺഗം 1 മണ഻ക്ക് ഄവസഺന഻ച്ചപ. 

ുയഺഗത്ത഻ൽ ഈയർന്നഽ വന്ന ന഻ർുദശങ്ങൾ ഄർത്ഥനഺധ഻േഺര഻യഺയ 

എക്സ഻േൿാട്ട഼വ് എഞ്ച഻ന഼യർ, േ഻ൻഫ മട്ടന്നാര഻ന് ഄയച്ചപീേഺടഽക്കഽേയഽം 
അയര഻ന്ീറ മറഽ ട഻ 17/08/2022 ീല KIN/KIA/21/2022 നമ്പർ േത്ത്  േഺരം 

ഄയച്ചപരര഻േയഽം ീചയ്കര഻ട്ടപണ്ട്. അയത് ചഽവീട ുചർത്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

1. ശീ റക.റക ജയരാജ് (സ്ഥലം ഉടമയുറട പതിനിധിയുറട നിർനദശം ) 

‚ആുപ്പഺൾ നടപ്പ഻ലഽള്ള വ഻ല ലഭ഻ക്കണം. വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ന്ീറ ൂലെ഻ംഗ് 

 വർത്തനങ്ങൾക്കഺയ  ഻ീസന്റ഻ന് 8 ലക്ഷം രാ  വീര നൽേ഻യരഺയ഻ ഄറ഻യഺൻ 

േഴ഻ഞ്ഞഽ. എന്ീറ സ്ഥലത്ത഻ന് 50 മ഼െർ ഄേീല 'രഺമര' ബ഻ൽുഡഴ്സ് 20 ലക്ഷം 

വീര രഽ ീസന്റ഻ന് നൽേ഻യരഺയ഻ ഄറ഻യഽന്നഽ.” 

 സ്രഽര ന഻ർുദശത്ത഻നഽ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കല഻ൽ നൿഺയമഺയ നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻നഽം 
സഽരഺരൿരയ്കക്കഽം  ഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽം  ഽനഃസ്ഥഺ നത്ത഻നഽമഽള്ള ഄവേഺശ 

അക്ട് 2013  േഺരം നൿഺയമഺയ നഷ്ട ര഻ഹഺരം ഄനഽവദ഻ക്കഺവഽന്നരഺണ്. 

2. ശീ രവീരൻ (പരിസരവാസിയുറട നിർനദശം ) 

‚‘രഺമര’ േമ്പന഻  വർത്തന സമയത്ത്, േലക്ക് ീവള്ളം ന഻ലവ഻ലഽള്ള ീചറ഻യ 

ചഺല഻ലാീട േഽത്ത഻ീയഺഴഽേ഻ വന്ന് വ഼ട്ടപമഽെത്തഽ ീേട്ട഻ക്ക഻ടന്ന്  യഺസങ്ങൾ 

ഈണ്ടഺക്കഽന്നഽ. ആത്  ര഻ഹര഻ക്കീപ്പടണീമങ്ക഻ൽ ഇ ചഺല്, ഡയ഻ുനജ് നം. 2 ൽ 

ബന്ധ഻പ്പ഻ക്കണം. ‘രഺമര’ േമ്പന഻  വർത്ത഻ക്കഺത്ത സമയത്തഽം നലല മഴയ഻ൽ 

ീവള്ളം േഽത്ത഻ീയഺഴഽേ഻ വന്ന് ആുര  യഺസം ഈണ്ടഺേഺറഽണ്ട്‛ 

ന഻ർദ഻ഷ്ട ുരഺട഻ന്ീറ  വർത്തനം  ാർത്ത഻യഺയഺൽ ുമൽപ്പറഞ്ഞ  യഺസത്ത഻നഽ 
 ര഻ഹഺരമഺേഽം 

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

ഏറെടുക്കാൻ ഉനേശിക്കുന്ന ഭൂമിയുറട വിവരം
േമ
നമ്പർ വ഻ുലലജ് 

സർുവ 
നമ്പർ 

വ഻സ്ര഼ർണം 

1  ഴശ്ശ഻ 74/1 1 ആർ 

 
ആറക 

1 ആർ 

 

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

ആവ഻ീട ഏീെടഽക്കീ ടഽന്നത് രഽ അർ ഭാമ഻ മഺരമഺീണന്ന് ുനരീത്ത 

വൿക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടപണ്ടുലലഺ. ഇ ഭാമ഻ ോട഻ ഏീെടഽക്കീ ടഽുമ്പഺൾ യഺീരഺരഽ 
രരത്ത഻ലഽള്ള അഘഺരവഽം ഈണ്ടഺേഽന്ന഻ലല. അഘഺരം ഏീെടഽക്കീ ടഽന്ന സ്ഥല 

വ഻സ്രിര഻യ഻ൽ രഽങ്ങഽന്നഽ. 

Total land required for the project 
 
ന഻ലവ഻ലഽള്ള  ഴയ  ഒവഽചഺല഻ന് ഏേുദശം 60 മ഼െർ ോട഻ ന഼ട്ട഻ 2 അം നമ്പർ 

ഒവഽചഺല഻ുലക്ക് ീവള്ളം ഴഽക്ക഻വ഻ടഽന്നര഻നഺയ  ഻ഄനഽബന്ധമഺയ േനഺല഻നഺയ഻  
1  അർ സ്ഥലം മഺരമഺണ് ഏീെടഽക്കഺനഽള്ളത്.  

 

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

ആലല 

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

ആര഻ട്ട഻ രഺലാക്ക഻ൽ  ഴശ്ശ഻ ഄംശം മട്ടന്നാർ ുദശത്ത് േുലലര഻ക്കര ഭഺഗത്ത് റ഼ സ 

74/1 ീല  0.0100  ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഺണ് ഏീെടഽുക്കണ്ടത്.  

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

ന഻ലവ഻ലഽള്ള ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ മട്ടന്നാർ ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് േ഻ടക്കഽന്ന  റമ്പ഻ന്ീറ 

ഭഺഗമഺണ്. ആത് േിഷ഻ഭാമ഻ുയഺ ന്നഽമലല. മാന്ന്  ടഽമരം മഺരമഺണ് ഇ 
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ഭാമ഻യ഻ലഽള്ളത്. ആവ഻ീട മഴക്കഺലമഺയര഻നഺൽ  ച്ചപ്പപലലപം ീചറ഻യ 

േഽെ഻ീച്ചട഻േളപം മഺരുമയഽള്ളപ.  

ഭൂമിയുറടഉടമസ്ഥർ

കമനമ്പർ ഉടമസ്ഥന്ററനപര് വിസ്തീർണം സവഭാവം 

1 
ശ഼ ജഗന്നഺഥൻ  ഻.ീേ  

0.0100  ഽരയ഻ടം/ന഻ലം 
 

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

ഇ  ുദശത്തഽ ീസന്് ന്ന഻ന് 8.5 ലക്ഷം മഽരൽ ുമുലഺട്ട് വ഻ലയഽള്ളരഺയ഻ 
ഄറ഻യഽന്നഽ.  സവേഺരൿ വൿക്ത഻േൾ 20 ലക്ഷം രാ  വീര രഽ ീസന്റ഻ന് 

ഄവേഺശവഺദം ഈന്നയ഻ക്കഽന്നരഺയഽം  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)  

ഏീെടഽക്കീ ടഺൻ ു ഺേഽന്ന സ്ഥലം 2.47 ീസന്് മഺരമഺീണന്നഽം ആത് ുറഺഡ഻നഽ 
സമഺന്തരമഺയ഻ േ഻ടക്കഽന്ന സ്ഥലമഺീണന്നഽം സാച഻പ്പ഻ച്ച഻രഽന്നുലലഺ. ഇ സ്ഥലത്തഽ 
രഽ രരത്ത഻ലഽള്ള ന഻ർമ്മ഻ര഻േുളഺ ചമയങ്ങുളഺ ആലല. 

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 
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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 

ആലല 
 

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

Demographic details of the population in the project area 

ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യരഽു ഺീല ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ - മട്ടന്നാർ ുറഺഡ഻ൽ 

േുലലര഻ക്കര ബസ് േഺത്ത഻ര഻പ്പപുേരം മഽരൽ 2 അം നമ്പർ ഒവഽചഺൽ വീര 

ഏേുദശം 60 മ഼െർ ന഼ളത്ത഻ലഽം 1.5 മ഼െർ വ഼ര഻യ഻ലഽമഽള്ള സ്ഥലമഺയര഻നഺൽ, ഇ 

സ്ഥലത്ത് അരഽം രീന്ന രഺമസ഻ക്കഽന്ന഻ലല എന്ന് വൿക്തമഺക്കഽന്നുരഺീടഺപ്പം 
അീരയഽം  ഽനരധ഻വസ഻പ്പ഻ുക്കണ്ടര഻ലല എന്നഽം വൿക്തമഺക്കഽന്നഽ. 

Income and poverty levels 

ഇ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ ഈടമ രഽ ുേഺുളജ് ഄധൿഺ േനഺണ്.  

Vulnerable groups 

ആലല 
Land use and livelihood 

മഽുന്ന വൿക്തമഺക്ക഻യരഽു ഺീല റ഻ബ്ബൺ ു ഺീല േ഻ടക്കഽന്ന ഇ ഭാമ഻ രഽ 
വ഻ശഺലമഺയ  റമ്പ഻ന്ീറ ഭഺഗമഺണ്. ആവ഻ീട മാന്നഽ  ടഽമരങ്ങൾ (ഄര഻ര഻ൽ 

ഄടക്കം) ഄലലഺീര മീെഺന്നഽം രീന്നയ഻ലല. ഇ സ്ഥലത്തഽ രഽ രരത്ത഻ലഽമഽള്ള 

അദഺയം ലഭ഻ക്കഽന്ന ഫലവിക്ഷങ്ങൾ ആലല എന്ന് വൿക്തമഺക്കഽന്നഽ. ഇ സ്ഥലം 
ഏീെടഽപ്പ് അീരയഽം രഽ രരത്ത഻ലഽം ബഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലല. 
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Local economic activities 

ഇ ുമഖലയ഻ൽ ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യരഽു ഺീല 7 േഽടഽംബങ്ങൾ മഺരമഺണ് 

രഺമസ഻ച്ചപ വരഽന്നത്. മത്സ്ൿേച്ചവടം, സഺധഺരണ ുഷഺപ്പ്, ീേട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണ 

ുമഖല എന്ന഻വ അശയ഻ച്ചപ ജ഼വ഻ക്കഽന്നഽ. രഽ സർക്കഺരഽുദൿഺഗസ്ഥനഽം 
മീെഺരഺൾ സമ഼ ീത്ത  ഺൽ ീസഺൂസെ഻യ഻ീല ുസവനം ഄനഽഷ്ഠ഻ക്കഽന്നഽ. ഇ 

 ുദശത്ത഻ന്ീറ സഺമ്പത്ത഼േ  വർത്തനീത്ത ആവർ രഽ  ര഻ധ഻വീര 

ഈുത്തജ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ.  

 

Factors that contribute to local livelihood 

ഇ  ുദശീത്ത സഺധഺരണക്കഺർ നഺടൻ ണ഻, ീേട്ട഻ടന഻ർമ്മഺണുമഖലയ഻ീല 

ോല഻പ്പണ഻ എന്ന഻വ ീചയ്കരഽവരഽന്നവരഺണ്. മത്സ്ൿേച്ചവടവഽം, ഄനഺദ഻േടയഽം 
നടത്തഽന്നവരഽണ്ട .് ദ഻വസുവരനക്കഺരഽം, ീചറഽേ഻ടേച്ചവടക്കഺരഽം ഇ 

 ുദശീത്ത സഺമാഹൿജ഼വ഻രീത്ത ഈുത്തജ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ.  

Kinship patterns and social and cultural organizations. 

ഹ഻രഽ മരവ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ ീ ടഽന്ന ഄണഽ േഽടഽംബങ്ങളഺണ് ആവ഻ീടയഽള്ളത്. 

ആവ഻ീട സമ഼ ത്തഽ ഐശവരൿ വഺയനശഺല ഏേുദശം 30 വർഷുത്തഺളമഺയ഻, ഇ 

 ുദശീത്ത സഺമാഹൿ സഺംസ്േഺര഻േ ുമഖലേള഻ൽ സജ഼വമഺയ഻ 
ന഻ലീേഺള്ളപന്നഽ.  

Administrative organizations 

 ഺുദശ഻േ ഭരണ സംവ഻ധഺനത്ത഻ന്ീറ ഭഺഗമഺയ മട്ടന്നാർ നഗരസഭയഽീട 27 )o 
ഡ഻വ഻ഷനഺയ എയർു ഺർട്ട് ഡ഻വ഻ഷന്ീറ ഭഺഗമഺണ് ഇ  ുദശം. 

Political organizations  

േുലലര഻ക്കര ഭഺഗത്ത് CPI(M) മഺരമഺണ് രഺഷ്ട഼യ ഺർട്ട഻യഺയ഻ട്ടപള്ളത്. 

Community based and civil society organisations 

ആത്തരം സംഘങ്ങൾ ന്നഽം രീന്ന ഇ  ുദശത്തഽ  വർത്ത഻ക്കഽന്ന഻ലല 

Regional dynamics and historical change processes  
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മട്ടന്നാർ നഗരസഭയ഻ീല 27 അം ഡ഻വ഻ഷനഺയ എയർു ഺർട്ട് 
ഡ഻വ഻ഷന഻ൽീപ്പടഽന്ന രഽ ഗഺമ഼ണ ുമഖലഺ ുദശമഺണ് േുലലര഻ക്കര. 

അദൿേഺലഘട്ടങ്ങള഻ൽ നഺടൻ ണ഻യഽം, ന഻ർമ്മഺണുമഖലയ഻ീല 

 ണ഻യഽമഺയ഻രഽന്നഽ ആവ഻ടഽത്തഽേഺർ ീചയ്കരഽവന്ന഻രഽന്നത്. ആുപ്പഺൾ ച഻ലർ 

േച്ചവടുമഖലേള഻ലഽം സർക്കഺർ സർവ഼സ്, സഹേരണ ുമഖലേള഻ലഽം ുസവനം 
ീചയ്കരഽവരഽന്നഽണ്ട .് 2018 ഄവസഺനുത്തഺീട KIAL ന്ീറ ഭഺഗമഺയ഻ േണ്ണൂർ 

ഄന്തർുദശ഻യ വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ന്ീറ  വർത്തുനഺദ്ഘഺടനം നടന്ന ുശഷം, 
ഄര഻ന്ീറ  ുരൿേ സവഺധ഼നീമഺന്നഽം ഇ ുമഖലീയ ബഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. ആവ഻ീട 
േഴ഻ഞ്ഞ 30 വർഷമഺയ഻  വർത്ത഻ച്ചപവരഽന്ന ഐശവരൿ വഺയനശഺല, ഇ 

 ുദശത്തഽേഺരഽീട സഺമാഹൿ, വ഻ദൿഺഭൿഺസ, സഺംസ്േഺര഻േ ുമഖലേള഻ൽ 

സവഺധ഼നം ീചലഽത്ത഻ വരഽന്നഽണ്ട്. 

Quality of living environment 

രഽ ഗഺമ഼ണ ഄന്തര഼ക്ഷത്ത഻നഽ ഄനഽുയഺജൿമഺയ ജ഼വ഻ര സഺഹചരൿമഺണ് 

ആവ഻ീടയഽള്ളത്. 

Social Impact Management Plan  

Approach to mitigation 

ഄഞ്ചരക്കണ്ട -഻ മട്ടന്നാർ ുറഺഡ഻ൻീറ േ഻ഴക്കഽ വശത്തഺയ഻, ഈയർന്ന േഽന്ന഻ൻ 

 ുദശീത്തയഽം, എയർു ഺർട്ട് ുമഖലയ഻ീലയഽം ീവള്ളം ഴഽക്കഽന്നര഻നഺയ഻ 
ീ ഺരഽമരഺമത്തഽ വേഽപ്പ഻നഺൽ ന഻ർമ്മ഻ക്കീപ്പട്ട ീചറ഻യ ഒവഽചഺൽ  

േുലലര഻ക്കര ബസ് േഺത്ത഻ര഻പ്പപുേരം വീരയഺണഽള്ളത്. ആര഻ലാീട 
ഴഽേ഻വരഽന്ന ീവള്ളം, രഽടർന്ന് ചഺല഻ലലഺത്തര഻നഺൽ ഄല് ം ീചര഻ഞ്ഞഽ 
േ഻ടക്കഽന്ന േ഻ഴക്കഽ ഭഺഗീത്ത ഏുഴഺളം േഽടഽംബങ്ങൾ രഺമസ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലുത്തക്ക് 
എത്തഽേയഽം ഄവർക്ക്  യഺസം ഈണ്ടഺേഽേയഽം ീചയ്യപന്നഽ. ആീരഺഴ഻വഺക്കഺൻ 

ഇ ീചറ഻യ ഒവഽചഺല഻ന് ഏേുദശം 60 മ഼െുറഺളം ന഼ട്ട഻, ഡയ഻ുനജ് നം 2 ആൽ 

എത്ത഻ക്കഺനഺണ് ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് േ഻ടക്കഽന്ന 1 അർ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത്. 

ഇ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ച അഘഺരങ്ങൾ രഺീഴ േഺണ഻ക്കഽന്നഽ. 

Measures to avoid, mitigate and compensate impact 

ഇ സ്ഥലം ഏീെടഽപ്പ് രഽ രരത്ത഻ലഽള്ള അഘഺരവഽം ഈണ്ടഺക്കഽന്ന഻ലല. ഄര഻നഺൽ 

രീന്ന അഘഺര ലഘാേരണത്ത഻നഽ  ുരൿേ നട ട഻േൾ ന്നഽം അവശൿമ഻ലല. 

സാമ്പത്തിക നടപടികൾ
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ആവ഻ീട ഏീെടഽക്കീ ടഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലം രഽ വൿക്ത഻യഽുടത് മഺരമഺണ്. 

ീ ഺഫ. ജഗന്നഺഥൻ  ാവത്തഽംേണ്ട഻യഽീട സ്ഥലം ആവ഻ീട ആര഻നഽ മഽൻ ഽം, 
ഄളുന്നഺ, ഄളക്കഺീരുയഺ ഏീെടഽത്തരഺയഽം, ഄത് സംബന്ധ഻ച്ച ച഻ല 

രർക്കങ്ങളപം,  യഺസങ്ങളപം ഈണ്ടഺയരഺയഽം ഄറ഻യഺൻ സഺധ഻ച്ചപ. ുറഺഡ഻ുനഺട് 
ുചർന്ന് േ഻ടക്കഽന്ന സ്ഥലമഺയരഽീേഺണ്ടഽരീന്ന RFCTLARR Act 2013 ീലയഽം RFCTLARR 

Act (Kerala) rules 2015 ഄനഽസര഻ച്ചപ നഷ്ട ര഻ഹഺരം നൽേ഻, ഈടമയ്കക്ക് ഈണ്ടഺേഽന്ന 

അഘഺരം  ര഻ഹര഻ക്കഺവഽന്നരഺണ്. 

പാരിസ്ഥിതിക നടപടികൾ  

ഏീെടഽക്കഺൻ ു ഺേഽന്ന ഇ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ  ട഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗത്ത് രണ്ടഽ 
 ടഽമരങ്ങളപം, േ഻ഴക്കഽഭഺഗത്തഺയ഻ രഽ മരവഽമഺണഽള്ളത്. ആവ 

സംരക്ഷ഻ച്ചപീേഺണ്ടഽരീന്ന ീചറ഻യ ഒവഽചഺൽ ന഻ർമ്മ഻ക്കഺവഽന്നരഺണ്. ആവ഻ീട 
മെപ  ര഻സ്ഥ഻ര഻  ശ്നങ്ങൾ ന്നഽം രീന്നയ഻ലല. 

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

ഇ സ്ഥലുമീെടഽപ്പപമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട്  ഽനരധ഻വഺസുമഺ  ഽനഃസ്ഥഺ നുമഺ 
അവശൿമഺയ഻ വരഽന്ന഻ലല. ഭാമ഻യഽീട ഄർഹവഽം ഄനഽവദന഼യവഽമഺയ വ഻ല 

ഈടമയ്കക്ക് ലഭൿമഺക്കീപ്പട്ടഺൽ മര഻യഺേഽം. 

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

ഄങ്ങ഻ീന  ുരൿേമഺയ നട ട഻േൾ ന്നഽംരീന്ന അവശൿമഺയ഻ വരഽന്ന഻ലല. 

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 ീചറ഻യ ഒവഽചഺൽ ഄല് ം ോട഻ ന഼ട്ട഻, ന഻ലവ഻ീല 2 അം നമ്പർ 

ഡയ഻ുനജ഻ുലക്ക് ീവള്ളം എത്ത഻ക്കഺനഺണ് ഇ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത്. ആര഻നഽ 
ഏെവഽം ഄനഽുയഺജൿമഺയത് 74/1 ീല ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് േ഻ടക്കഽന്ന സ്ഥലം 
രീന്നയഺണ്. ഄര഻നഺൽ രീന്ന ീ ഺജക്െ് ഡ഻ൂസന഻ൽ മഺെം വരഽത്തഺൻ 

സഺധ഻ക്ക഻ലല. ആവ഻ീട സ്ഥലുമീെടഽപ്പപമഺയ഻ ര഼വമഺയ അഘഺരംന്നഽം 
ഈണ്ടഺേഽന്ന഻ലല. ഄര഻നഺൽ അഘഺര ലഘാേരണത്ത഻നഺയ഻ മെപ നട ട഻േൾ 

ന്നഽംരീന്ന അവശൿമ഻ലല.  
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Detailed mitigation plan 

ആവ഻ീട, േുലലര഻ക്കര ബസ് ീഷൽട്ടർ  ര഻സരം വീര എത്ത഻ന഻ൽക്കഽന്ന 

ഒവഽചഺല഻ന് 2 അം നമ്പർ ഡയ഻ുനജ഻ുലക്ക് ബന്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്നര഻നഺയ  ഻ രഽ 
വൿക്ത഻യഽീട 1 അർ സ്ഥലം മഺരമഺണ് ഏീെടഽക്കീ ടഽന്നത്. ആവ഻ീട ആുപ്പഺഴഽള്ള 

േയവ഻േയ സ്ഥ഻ര഻  ഄനഽസര഻ച്ചപ നടപ്പ഻ലഽള്ള നഷ്ട ര഻ഹഺരം 
ലഭ഻ക്കഽേയഺീണങ്ക഻ൽ ഈടമയ്കക്ക് സ്ഥലം വ഻ട്ടപ നല്േഺൻ  യഺസം ഈണ്ടഺേ഻ലല. 

SIMP- Institutional framework 

 Description of institutional structures and key person responsible for each 

mitigation measures 
o RFCTLARR  അക്ട്  േഺരം ചഽമത്തീപ്പട്ട ീറവനൿാ ഄധ഻േിരർ  

 

 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  ര഻ധ഻ 

Social impact management plan Budget and financing of mitigation 

plan 

 Cost of all resettlement and rehabilitation costs 

ആവ഻ീട  ഽനരധ഻വഺസുമഺ  ഽനഃസ്ഥഺ നുമഺ അവശൿമ഻ലല 

 Annual budget and plan of action 

ഏീെടഽക്കീ ടഽന്ന സ്ഥലത്ത഻നഽ, നഷ്ട ര഻ഹഺര രഽേ ന഻ശ്ചയ഻ക്കീപ്പട്ടപ 
േഴ഻ഞ്ഞഺൽ വൿക്തമഺയ നട ട഻ ബന്ധീപ്പട്ട ഄധ഻േഺര഻േളപീട 

ഭഺഗത്തഽന഻ന്നഽണ്ടഺേഽം. 

 Funding sources with breakup 
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 ഺഥമ഻േ  വർത്തനങ്ങൾക്കഺയ  ഻ ഄല് ം രഽേ ന഼ക്ക഻ വച്ചപ എന്നലലഺീര 

ന഻ർമ്മഺണ  വർത്തനങ്ങളപമഺയ  ഻ബന്ധീപ്പട്ട ഫണ്ടഽേൾ ലഭൿമഺക്കീപ്പട്ട഻ലല എന്ന് 
ഄറ഻യഺൻ േഴ഻ഞ്ഞഽ 

SIMP- Monitoring and evaluation  

 Key monitoring and evaluative indicators 

2013 ീല RFCTLARR  അക്ട഻ീല വേഽപ്പപേൾക്കഽം, 2015 ീല RFCTLARR Act 
(Kerala) Rules നഽം വ഻ുധയമഺയ഻   

 

 

 Reporting mechanisms and monitoring roles 

2013 ീല RFCTLARR  അക്ട഻ീല വേഽപ്പപേൾക്കഽം, 2015 ീല RFCTLARR Act 
(Kerala) Rules നഽം വ഻ുധയമഺയ഻   

 Plan for independent evaluation 

 2013 ീല RFCTLARR  അക്ട഻ീല വേഽപ്പപേൾക്കഽം, 2015 ീല RFCTLARR Act 
(Kerala) Rules നഽം വ഻ുധയമഺയ഻   

Analysis of costs and benefits and recommendation on acquisition 

Final conclusions on: 

 Assessment of public purpose 

ന഻ലവ഻ൽ േുലലര഻ക്കര ബസ് േഺത്ത഻ര഻പ്പപുേരം വീര ന഻ർമ്മ഻ക്കീപ്പട്ട ീചറ഻യ 

ഒവഽചഺല഻ലാീട, ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ - മട്ടന്നാർ ുറഺഡ഻ൻീറ ഈയർന്ന 

ഭഺഗങ്ങള഻ലാീടയഽള്ള മഴീവള്ളം, േഽത്ത഻ീയഺല഻ച്ചപവന്നഽ, 2 അം നമ്പർ 

ഡയ഻ുനജ഻ുലക്ക് എത്തഺൻ വഴ഻യ഻ലലഺത്തര഻നഺൽ, ഇ ുറഺഡ഻ൻീറ േ഻ഴക്കഽ 
ഭഺഗത്ത് രഺമസ഻ക്കഽന്ന ഏഴഽ േഽടഽംബങ്ങൾക്ക്  യഺസം സിഷ്ട഻ച്ചപീേഺണ്ട് 
വ഼ട്ടപ റമ്പ഻ുലക്കഽം േ഻ണറഽേള഻ുലക്കഽം ഴഽേ഻വരഽന്നഽ. ആത് 

 ര഻ഹര഻ക്കീപ്പടണീമന്ന  സ്ഥ഻ര രഺമസക്കഺരഺയ നഺട്ടപേഺരഽീട അവശൿം 
 ര഻ഹര഻ക്കഺനഺണ് ഇ ീചറ഻യ ഒവഽചഺൽ ഏേുദശം 60 മ഼െർ 

ഄനഽബന്ധമഺയ഻ ന഻ർമ്മ഻ച്ചപ 2 അം നമ്പർ ഡയ഻ുനജ഻ുലക്ക് എത്ത഻ക്കഽന്നത്. 
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ഄരഽവഴ഻ ആവ഻ടഽത്തഽേഺരഽീട  ശ്നത്ത഻ന്  ര഻ഹഺരമഽണ്ടഺേഽന്നഽ. KIAL നഽ 
ുവണ്ട഻ KINFRA യഺണ് ഇ  ദ്ധര഻ക്ക് ുനരിരവം നൽേഽന്നത്. ഇ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കൽ 

ീ ഺരഽവഺയ അവശൿത്ത഻ന് രീന്നയഺണ്. 

 Less displacing alternatives 

ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് ീചറ഻യ ഒവഽചഺൽ ഄല് ം ന഼ട്ട഻ ഡയ഻ുനജ് 

നം 2 ആൽ എത്ത഻ക്കണീമങ്ക഻ൽ, ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്നഽള്ള സ്ഥലം രീന്ന 

ുവണമുലലഺ. ഄര഻നഺൽ  േരം സ്ഥലീത്ത എന്നത്  ര഻ഗണ഻ക്കഺൻ 

ന഻ർവഺഹമ഻ലല. 

 

 Minimum requirement of land 

ന഻ലവ഻ീല ീചറ഻യ ഒവഽചഺൽ ഄുര മഺനദണ്ഡത്ത഻ൽ ഏേുദശം 60 മ഼െുറഺളം 
ന഼ട്ടപന്നര഻നഺവശൿമഺയ, ഏെവഽം േഽറഞ്ഞ സ്ഥലം മഺരമഺണ് (1അർ) 

ഏീെടഽക്കീ ടഽന്നത്.  

 Nature and intensity of social impacts   

ആവ഻ീട ീചറ഻യ ഒവഽചഺല഻ന് ഄനഽബന്ധമഺയ഻ ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യ 60 

മ഼െർ ചഺൽ ന഻ർമ്മ഻ക്കഺനഺയ഻ 1 അർ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കീ ടഽുമ്പഺൾ, 

ബഺധ഻ക്കഺന഻ടയഽള്ളത് ുേവലം മാന്ന്  ടഽമരങ്ങീളയഺണ്. ആവ഻ീട മഽൻപ് 

ഒവഽചഺൽ ന഻ർമ്മ഻ക്കഽുമ്പഺൾ, ന഻ലവ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന മരങ്ങൾ സംരക്ഷ഻ച്ചഺണ് 

ന഻ർമ്മ഻ച്ചത്. ഄത്ു ഺീല ആവ഻ീടയഽള്ള മാന്നഽ മരങ്ങളപം സംരക്ഷ഻ക്കഺൻ 

ശദ്ധ഻ക്കഺവഽന്നരഺണ്. സ്ഥലീത്ത ഏീെടഽക്കീ ടഽുമ്പഺൾ ലഭ഻ക്കഽന്ന 

നഷ്ട ര഻ഹഺരം, ഈടമയഽീട അഘഺരം ആലലഺരഺക്കഽന്നഽ. 

 Viable mitigation measures extent to which mitigation measures will 

address costs 

ഇ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺൾ യഺീരഺരഽ രരത്ത഻ലഽള്ള അഘഺരവഽം 
ഈണ്ടഺേഺന഻ടയ഻ലല എന്ന ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യരഺണ്. ആവ഻ീട രഽേ 

ച഻ലവഴ഻ക്കീപ്പടഽന്നത്, ഏീെടഽക്കീ ടഽന്ന ഭാമ഻യഽീട നഷ്ട ര഻ഹഺരവഽം, ീചറ഻യ 

ഒവഽചഺല഻ന്ീറ ഄനഽബന്ധ ന഻ർമ്മ഻ര഻ക്കഽമഺണ്. ഇ ന഻ർമ്മ഻ര഻, ഇ 

സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ േ഻ഴക്കഽ ഭഺഗത്ത് രഺമസ഻ച്ചപവരഽന്ന ഏഴഽ േഽടഽംബങ്ങൾ, 

മൺസാൺ േഺലത്ത് ഄനഽഭവ഻ക്കഽന്ന  യഺസങ്ങൾ ആലലഺരഺക്കഽന്നഽ. 
േ഻ണറഽേള഻ീല േഽട഻ീവള്ളം ു ഺലഽം മല഻നമഺേഽന്ന ഄവസ്ഥ ഴ഻വഺേഽന്നഽ. 
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ആവ഻ീട ഇ ഏഴഽ േഽടഽംബത്ത഻ന്ീറയഽം സവത്തഽം േഽട഻ീവള്ളവഽം 
സംരക്ഷ഻ക്കീപ്പടഽന്നഽ. ീചലവഴ഻ക്കീപ്പടഽന്ന രഽേുയക്കഺൾ, േഺലേമത്ത഻ൽ 

ലഭ഻ക്കഽന്ന അശവഺസവഽം സുന്തഺഷവഽം സമഺധഺനവഽം 
മാലൿന഻ർണ്ണയത്ത഻നര഼രമഺണ്. 

 

 

 Final recommendation on whether the acquisition should go through or not  

ഄഞ്ചരക്കണ്ട -഻- - മട്ടന്നാർ ുറഺഡ഻ൽ, േുലലര഻ക്കര ഭഺഗീത്ത, ബസ് 

േഺത്ത഻ര഻പ്പപുേരത്ത഻നഽ സമ഼ ീത്തത്ത഻ ന഻ൽക്കഽന്ന ീചറ഻യ ഒവഽചഺല഻ീന KIAL 

ീല 2 അം നമ്പർ ഡയ഻ുനജ഻ുനഺട് ുയഺജ഻പ്പ഻ക്കഺനഺയ഻ട്ടപള്ള ുേവലം 1 അർ 

സവേഺരൿ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കീ ടഽുമ്പഺൾ, ീ ഺരഽ സ്ഥഺ നങ്ങൾുക്കഺ 
ീേട്ട഻ടങ്ങൾുക്കഺ, രഺമസ഻ച്ചപവരഽന്ന വ഼ടഽേൾുക്കഺ, അരഽീടീയങ്ക഻ലഽം 
ീരഺഴ഻ല഻ുനഺ വരഽമഺനത്ത഻ുനഺ  ര഻സ്ഥ഻ര഻ുക്കഺ യഺീരഺരഽ രരത്ത഻ലഽള്ള 

അഘഺരനഗലഽം ഈണ്ടഺക്കഽന്ന഻ലല. ഇ  ുദശത്തഽ, ുറഺഡ഻ൻീറ േ഻ഴക്കഽ ഭഺഗീത്ത 

ീചര഻ഞ്ഞ  രലത്ത഻ൽ രഺമസ഻ച്ചപ വരഽന്ന േഽടഽംബങ്ങൾക്ക ്ഏീറ ഗഽണേരമഺയ 

ഇ  ദ്ധര഻ക്കഺയ഻ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കൽ നട ട഻യഽമഺയ഻ മഽുന്നഺട്ട് 
ു ഺേഺവഽന്നരഺണ്. 

 

 

18.08.2022                                                                 റെയർമാൻ  

                                                                                   സാമൂഹ്ൿാഘാത പഠനയൂണിെ് 
                                        (കയ്നറാസ്, കണ്ണൂർ )    
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െിതങ്ങൾ 

ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന  ഭാമ഻യഽീട  ച഻രങ്ങൾ                                                    
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 ര഻സരവഺസ഻യഽമഺയ഻ ചർച്ച   ഠന യാണ഻െ് ഄംഗം ീചയ്യപന്നഽ 

 

വ഻ലലജ് ഒഫ഼സ഻ീല ഈുദൿഺഗസ്ഥനഽമഺയ഻  ഠനയാണ഻െ് ഄംഗം ചർച്ച 
ീചയ്യപന്നഽ 
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വ഻ലലജ് ഒഫ഼സറഽമഺയ഻   ഠന യാണ഻െ് ഄംഗം ചർച്ച  ീചയ്യപന്നഽ 

 

 മഽന഻സ഻പ്പൽ ീസീേട്ടറ഻യഽമഺയ഻  ഠന യാണ഻െ് ഄംഗം ചർച്ച നടത്തഽന്നഽ. 
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ീ ഺരഽുേൾക്കൽ ുയഺഗത്ത഻ന്ീറ  ച഻രങ്ങൾ 
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