കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം - ഡയിനനജ് നം 2 ന്ററ അനുബന്ധ നിർമ്മാണത്തിന് ഭൂമി
ഏറെടുക്കൽ - സാമൂഹ്ൿ ആഘാത പഠനം - കരട് റിനപാർട്ട്
കണ്ണൂർ ആന്റർനഺഷണൽ എയർു
കഽത്ത഻ീയഺല഻ച്ചു,

ഺർട്ട഻ന്ീറ വിഷ്ട഻

വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ന്ീറ

ുദശത്തഽള്ള മഴീവള്ളം

സഽരക്ഷ

ഄ

കടത്ത഻ലഺകഽന്നത്

ഴ഻വഺക്കഺനഺയ഻ ന഻ർമ്മ഻ക്കീെട്ട ഡയ഻ുനജഽകള഻ൽ ന്നഺയ ഡയ഻ുനജ് നം 2 ന്ീറ
ഄനഽബന്ധ

ഒവഽചഺല്

തഺലാക്ക഻ൽ ,

ന഻ർമ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻

കണ്ണൂർ

ജ഻ലലയ഻ീല

ആര഻ട്ട഻

ഴശ്ശ഻ ഄംശം മട്ടന്നാർ ുദശത്ത഻ീല റ഼ സ 74/1 ീല 0.0100 ീഹക്ടർ

സവകഺരൿ വൿക്ത഻കളുീട ഭാമ഻ , 2013 ീല ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കല഻ന് നൿഺയമഺയ
നഷ്ട

ര഻ഹഺരത്ത഻നഽം,

ഽനഃസ്ഥഺ

സഽതഺരൿതയ്കക്കഽം

നത്ത഻നഽമഽള്ള

ഄവകഺശ

ഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽം

ന഻യമത്ത഻ീല

വകഽെുകൾക്കഽം

ചട്ടങ്ങൾക്കഽം ഄനഽസിതമഺയ഻ , ഏീെടഽക്കഽന്നത഻ന്ീറ മഽുന്നഺട഻യഺയ഻ സഺമാഹൿ
അഘഺത

ഠനം നടത്ത഻ തയഺറഺക്ക഻യ റ഻ുെഺർട്ട഻ന്ീറ കരട് രാ

ം.

Executive Summary
 Project and public purpose
സമഽദ ന഻രെ഻ൽ ന഻ന്ന് ഏകുദശം 870 മ഼െർ ഈയരത്ത഻ൽ സ്ഥ഻ത഻ ീചയ്യുന്ന കണ്ണൂർ
വ഻മഺനത്തഺവള 
ലഭ഻ക്കഽന്ന

മഴീവള്ളം,

കഽത്ത഻ീയഺല഻ച്ചു
ഈറെ഻ീന

ുദശം രഽ ന഻ർമറ഻ 
ു

നലല

മഴ

ുദശമഺണ്. ഄത഻നഺൽ തീന്ന ഄവ഻ീട

ലഭ഻ക്കഽന്ന

ഺകഺന഻ടയഽള്ളത഻നഺൽ,

സഺരമഺയ഻

ബഺധ഻ക്കഺന഻ടയഽള്ളത഻നഺൽ,

സംവ഻ധഺനം

കഺലഘട്ടങ്ങള഻ൽ

വ഻മഺനത്തഺവള

ഒവഽചഺലഽകൾ ന഻ർമ്മ഻ച്ചു , മഴീവള്ളീത്ത സമ഼
എത്ത഻ക്കഺനഽള്ള

മൺസാൺ



ഈണ്ടഺക്ക഻യ഻രഽന്നഽ.



ുദശത്ത഻ന്ീറ

വ഻വ഻ധ

ഭഺഗങ്ങള഻ൽ

ുദശീത്ത

ഽഴകള഻ുലക്ക്

ഄത഻ന്ീറ

ഭഺഗമഺയ഻

ന഻ർമ്മ഻ക്കീെട്ട 2 അം നമ്പർ ഒവഽചഺല഻നഽ ഄനഽബന്ധമഺയ ന഻ർമ്മ഻ത഻യഺണ് ഇ
ദ്ധത഻.
അദൿകഺലഘട്ടങ്ങള഻ൽ ന഻ർമ്മ഻ക്കീെട്ട ഒവഽചഺലഽകൾ, മഴീവള്ളുത്തഺീടഺെം
ഴഽക഻ീയത്തഽന്ന മണ്ണും ീചള഻യഽം കഺരണം കുമണ അഴം കഽറയഽകയഽം ീവള്ളം
ഈൾീക്കഺള്ളഺവഽന്ന

ുശഷ഻

കഽറയഽകയഽം

ീചയ്യുന്ന

സഺഹചരൿത്ത഻ൽ,

ആവ

കഺലഺകഺലങ്ങള഻ൽ അഴം കാട്ടുകയഽം, അവശൿമഽള്ള ഭഺഗങ്ങള഻ൽ ഄനഽബന്ധ


വർത്തനങ്ങൾ നടുത്തണ്ട഻ വര഻കയഽം ീചയ്യുന്നഽണ്ട്. ഄത്തരത്ത഻ൽ ഒവഽചഺൽ

നം

2

നഽ

ഄനഽബന്ധമഺയ഻

സമഺന്തരമഺയ഻ട്ടുള്ളതഽമഺയ ീ

ന഻ലവ഻ലഽള്ളതഽം

ുറഺഡ഻നഽ

ഺതഽമരഺമത്തഽ വകഽെ് ന഻ർമ്മ഻ച്ച

ീചറ഻യ ന഼ർച്ചഺല഻ീന, ഏകുദശം 60 മ഼െുറഺളം ന഼ട്ടഺനഽള്ള

ഴയ രഽ

ദ്ധത഻യഺണ഻ത്.

 Location
ഇ ഄനഽബന്ധ 

വിത്ത഻ മട്ടന്നാർ ുദശത്ത഻ീല RS 74/1 ആൽ ീെടഽന്നഽ

 Size and attributes of Land acquisition
കഽത്ത഻ീയഺല഻ച്ചു

വരഽന്ന

മഴീവള്ളീത്ത

സഽരക്ഷ഻തമഺയ഻

ഽഴയ഻ീലത്ത഻ക്കഺനഺയ഻ ന഻ർമ്മ഻ക്കീെട്ട 2 അം നമ്പർ ഒവഽചഺല഻ന് ന഻ലവ഻ൽ 2 ക഻
മ഻ ന഼ളമഽണ്ട്. ആുെഺൾ ഄനഽബന്ധ 
ീസന്്

സ്ഥലം

ര഻സരത്തഽള്ള

ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻
കീലലറ഻ക്കര

വിത്ത഻യഺയ഻ ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന 2.47
-

മട്ടന്നാർ

ബസ്

ുറഺഡ഻ൽ

ീഷൽെറ഻ൽ

രജ഼ഷ്

ന഻ന്നഽം

ഡയ഻ുനജ഻ുലക്കഽള്ള, ഏകുദശം 600 മ഼െർ ന഼ളമഽള്ള രഽ

ുഷഺെ഻ന്ീറ

രണ്ടഺം

നമ്പർ

ഴയ ഡയ഻ുനജ഻ൽന഻ന്നഽ

ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് ഏകുദശം 60 മ഼െർ ന഼ളത്ത഻ൽ ഡയ഻ുനജ് നം 2 വ഻ുനഺട്
ുചരഺം. ആവ഻ീട ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് 3

ടഽമരങ്ങൾ മഺതുമയഽള്ളു.

 Alternatives considered
ന഻ലവ഻ലഽള്ള


ഴയ ഒവഽചഺൽ ഡയ഻ുനജ് 2 ുനഺട് ബന്ധ഻െ഻ക്കഽന്ന ഄനഽബന്ധമഺയ

വത്തനമഺയത഻നഺൽ, ആത഻ുനഺട് ുചർന്ന ഭാമ഻ മഺതുമ ഈ

ഄത഻നഺൽ

കരം സ്ഥലം 

ുയഺഗ഻ക്കഺനഺകഽ.

ഺുയഺഗ഻കമലല.

 Social impacts
ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന ഏകുദശം 1/2 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ൽ 60 മ഼െുറഺളം ന഼ളത്ത഻ൽ ഭാമ഻
ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺൾ സഺരമഺയ അഘഺതം ന്നഽം തീന്ന ഈണ്ടഺകഽന്ന഻ലല. ആവ഻ടഽീത്ത
ഴയ

ീചറ഻യ

കനഺൽ

ന഻ർമ്മഺണ

സമയത്ത്

മരങ്ങൾ

മഽറ഻ച്ചു

മഺെഺീത

ന഻ർമ്മ഻ച്ചതഺയ഻ കഺണഺൻ സഺധ഻ച്ചു. ആവ഻ീടയഽം രണ്ടഽ മരങ്ങീള ബഺധ഻ക്കഺത്ത
ര഼ത഻യ഻ൽ ന഻ർമ്മഺണം സഺധ഻ക്കഽീമന്ന് കരഽതഽന്നഽ.

 Mitigation measures
സ്ഥലത്ത഻നഽള്ള നഷ്ട

ര഻ഹഺരം തീന്ന അഘഺത ലഘാകരണത്ത഻നഽ മത഻യഺകഽം.

 Detailed project description
Background of the project, including developer’s background and governance/management
structure
കണ്ണൂർ നഗരത്ത഻ന്ീറ ഏകുദശം 28 ക഻ മ഻യഽം തലുശ്ശര഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് ഏകുദശം 24
ക഻

മ഻യഽം

മട്ടന്നാർ

വ഻മഺനത്തഺവളം

നഗരത്ത഻ൽന഻ന്നഽം

രണ്ടഺയ഻രുത്തഺളം

ുകവലം

ഏക്കർ

2

ക഻മ഻

ഭാമ഻യ഻ൽ

മഺതമഽള്ള
രന്നഽ

ഇ

ക഻ടക്കഽന്നഽ.

വ഻സ്തിത഻യ഻ൽ ുകരളത്ത഻ൽ ന്നഺംസ്ഥഺനത്തഺണ്.
മ഻

വ഻സ്തിത഻യ഻ലഺണ്.

ആന്തൿയ഻ൽ

ഇ

ഺസഞ്ചർ ീടർമ഻നൽ 96000 ച

വ഻സ്തിത഻

8

സ്ഥഺനത്തഺണ്.

)0

അദൿഘട്ടത്ത഻ൽ റൺുവ 3050 മ഼െറഺയ഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽം രണ്ടഺം ഘട്ടത്ത഻ൽ ആത് 3400
മ഼െറഺയ഻. 4000 മ഼െർ വീര വ഻കസ഻െ഻ക്കഽന്നുതഺീട റൺുവയഽീട ന഼ളത്ത഻ൽ ഇ
വ഻മഺനത്തഺവളം ആന്തൿയ഻ൽ 4 അം സ്ഥഺനീത്തത്തഽന്നഽ.
ഈത്തരുകരളത്ത഻ന്ീറ വ഻ുനഺദസഞ്ചഺര ുമഖലയഽീട ആടനഺഴ഻യഺയ഻
ീവമ്പൽ ീകഺള്ളുന്ന ഇ വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ലാീട

ച്ചക്കറ഻കളും,

മഺറഺൻ

ാക്കളും കാട഻

കയെുമത഻ ീചയ്യഺനഽള്ള ശമമഺണ് നടന്നഽവരഽന്നത്. കണ്ണൂർ കാടഺീത ുകഺഴ഻ുക്കഺട്
ജ഻ലലയഽീട വടക്കൻ ുമഖലകൾ, കഺസറുഗഺഡ്, വയനഺട്, കഽടക്, ൂമസാർ എന്ന഼
സ്ഥലങ്ങളും

ഇ

വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ന്ീറ

ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളഺണ്.

ങ്കഺള഻ത്തമഽീണ്ടങ്ക഻ലഽം ഇ ഗ഼ൻഫ഼ൽഡ് വ഻മഺനത്തഺവളം ീ

സവകഺരൿ

ഺതഽുമഖലയ഻ൽ

തീന്നയഺണ്. ുകരള മഽഖൿമന്ത഻ ീചയർമഺനഽം രഽ ഐ.എ.എസ് ഈുദൿഺഗസ്ഥൻ
മഺുനജ഻ങ്ങ്

ഡയറക്ടറഽമഺയ഻ട്ടുള്ള KIAL

ന്ീറ ഭരണ ന഻യന്തണത്ത഻ലഺണ് ഇ

വ഻മഺനത്തഺവളം.
ആവ഻ീട

ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻

഼ട഻കയ്കക്ക്

സമ഼

-

മട്ടന്നാർ

ത്തഽള്ള

ഄവസഺന഻ക്കഽന്ന

ഴയ

ുറഺഡ഻ൽ

ബസ്

ഒവഽചഺൽ

കുലലര഻ക്കരയ഻ീല

കഺത്ത഻ര഻െ്
ഏകുദശം

രജ഼ഷ഻ന്ീറ

ുകരത്ത഻നഽ

സമ഼

മ഼െുറഺളം

ന഼ളത്ത഻ൽ

70

ം

ഄനഽബന്ധമഺയ഻ ന഻ർമ്മ഻ച്ച്, ആത഻ലാീട ഴഽക഻ വരഽന്ന മഴീവള്ളീത്ത ഡയ഻ുനജ്
നം. 2 വ഻ൽ എത്ത഻ക്കഽന്നതഺണ്

ദ്ധത഻. ന഻ലവ഻ലഽള്ള ഒവഽചഺൽ

കഴ഻ഞ്ഞഺൽ

ഴയ രഽ ുനര഻യ ചഺലഺണ്. നലല മഴ സമയത്ത് ീവള്ളം ആതഽവഴ഻ ഴഽക഻ വന്ന്,
ീതഺട്ടു തഺീഴ ക഻ഴക്കഽ വശത്തഽള്ള ഏുഴഺളം കഽടഽംബങ്ങൾ തഺമസ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലത്തഽ
ശക്തമഺയ഻

ഴഽകഽകയഽം

ഄവരഽീട

ക഻ണറ഻ൽ

ു

ഺലഽം

കലക്ക്

ീവള്ളം

എത്തഽന്നതഺയഽം ഄറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. ഄത് ഴ഻വഺക്കഺനഺയ഻ 60 cm ഈൾവ഼ത഻യഽം,
രണ്ടഽഭഺഗത്ത് 30 cm വ഼ത഻യഽള്ള ഭ഻ത്ത഻ുയഺീട 50 cm അഴത്ത഻ൽ ഄനഽബന്ധ കനഺൽ
ന഻ർമ്മ഻ച്ചു

ീവള്ളം

രീന്നഺഴഽകഽന്നത്

ഡയ഻ുനജ്
മാലമഽള്ള



നം

2

യഺസം

വ഻ൽ

എത്ത഻ച്ചഺൽ,

ഇ

ീവള്ളം

ഴ഻വഺക്കഺനഺകഽം.

ഇ

ദ്ധത഻

ഏീെടഽത്തഽ നടെ഻ലഺക്കഽന്നത് KINFRA അണ്. 1993

ൽ സ്ഥഺ

഻തമഺയ ക഻ൻഫയഽീട

ഭരണം നടത്തഽന്നത് ച഼ഫ് ീസകട്ടറ഻ ീചയർമഺനഽം സർക്കഺര഻ന്ീറ വ഻വ഻ധ വകഽെ്
ുമധഺവ഻കൾ

ഄംഗങ്ങളുമഺയ഻ട്ടുള

വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ന്ീറ

ഡയറക്ടർുബഺർഡഺണ്.

കണ്ണൂർ

ശ്ചഺത്തല സൗകരൿീമഺരഽക്കഽന്നത഻ൽ രഽ നലല

ങ്ക്

ക഻ൻഫ വഹ഻ക്കഽന്നഽ.

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

ീ

യ്യുന്ന

മഴീവള്ളം

തഺഴ്വഺരങ്ങള഻ുലക്ക് ഴഽകഽുമ്പഺൾ ചള഻യഽം ുചറഽം

ഄത഻ശക്തമഺയ഻
കലർന്ന്

സമ഼

ീത്ത

ക഻ണറഽകള഻ലഽം വയലഽകള഻ലഽം എത്തഽന്നത് മാലം കഽട഻ീവള്ളം ുമഺശമഺകഽകയഽം,
വയൽ

ഗഽണന഻ലവഺരം

ര഻ഹര഻ക്കഺനഺയ഻
ആത഻ൽീ

കഽറയഽകയഽം

വ഻വ഻ധ

ീചയഽന്ന

ഡയ഻ുനജഽകൾ

സഺഹചരൿത്ത഻ൽ,

ആവ഻ീട

ആത്

ന഻ർമ്മ഻ക്കീെട്ട഻രഽന്നഽ.

ട്ട ഡയ഻ുനജ് നം 2 ന്ീറ ഄനഽബന്ധ ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺണ് ആുെഺൾ സ്ഥലം

ഏീെടഽക്കഽന്നത്. കഽീത്തഺഴഽക്ക് മാലം ഇ ഭഺഗീത്ത തഺമസക്കഺർക്ക് ഈണ്ടഺകഽന്ന


യഺസങ്ങൾ ലഘാകര഻ക്കഺനഺണ് ഇ ന഻ർമ്മ഻ത഻. ഄത഻നഺൽ തീന്ന ഇ സ്ഥലം

ഏീെടഽക്കൽ ീ

ഺതഽ അവശൿത്ത഻ന് തീന്നയഺണ്.

Details of project size, location, capacity, output, production targets, costs, risks
ഏകുദശം 850 മ഼െർ ഈയരത്ത഻ൽ ക഻ടക്കഽന്ന 2000 ഏക്കറ഻ൽ ഄധ഻കം വരഽന്ന
വ഻മഺനത്തഺവള ുമഖല രഽ ന഻ർമറ഻ 
ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻

ഽഴയ഻ുലക്ക്

എത്ത഻ുച്ചർന്ന഻രഽന്നതഺണ്.

ുദശമഺണ്. ആവ഻ീട ലഭ഻ക്കഽന്ന മഴ,

സഺധഺരണ

എന്നഺൽ

ുതഺടഽകൾ

വ഻മഺനത്തഺവളന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഽ

മഴക്കഺലത്ത്, ആളക഻യ മണ്ണും മെും കഽത്ത഻ീയഺല഻ച്ചു
ഴഽക഻യുെഺൾ,
ുതഺടഽകള഻ൽ

ീവള്ളത്ത഻ന്ീറ

ന഻ുക്ഷ

വയല഻ുലക്കഽം

ഴഽക്ക഻നഽ

഻ക്കീെടഽകയഽം,

സമ഼

കടന്നഽകയറഽകയഽം ആവ ഈ



വഴ഻

ുദശീത്ത

ഴയ ുതഺടഽകള഻ലാീട

ഄനഽസര഻ച്ചു

ുതഺട഻ന്ീറ

ുശഷം,

ചള഻യഽം

അഴം

ക഻ണറഽകള഻ുലക്കഽം

മണ്ണും

കഽറയഽകയഽം,
ീചള഻ീവള്ളം

ുയഺഗശാനൿമഺകഽകയഽം ീചയ്കത സഺഹചരൿത്ത഻ലഽം,

ആവ ഴ഻വഺക്കഽന്നത഻നഺണ്, വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ീല ന഻രെഺക്ക഻യ ഭാമ഻യഽീട
ഈറെ഻ീന 

ത഻കാലമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഺന഻ടയഽള്ള സഺഹചരൿത്ത഻ലഽം, ആവ഻ടഽീത്ത

മഴീവള്ളം സഽഗമമഺയ഻ ഴഽക്കഺൻ കഽീറ ന഼ർച്ചഺലഽകൾ ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. ഄത഻ൽ
ന്നഺണ്

എയർു

ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻
നമ്പർ 2.

ഺർട്ട്

റൺുവയ഻ൽന഻ന്ന്

അരംഭ഻ച്ച്

കഺരുത്തഺട഻ലാീട

ഽഴയ഻ൽ എത്തഽന്ന 2 ക഻ മ഻ ന഼ളവഽം ......വ഼ത഻യഽം ഈള്ള ന഼ർച്ചഺൽ

ആത഻നഺയ഻ അദൿ ഘട്ടത്ത഻ൽ തീന്ന ഭാമ഻ ഏീെടഽത്ത് 

വർത്തനം

നടത്ത഻യതഺണ്. ആത഻ന്ീറ ഄനഽബന്ധ ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺണ് 2.47 ീസന്് ഭാമ഻
ഏീെടഽക്കഽന്നത്.

Examination of alternatives
ആവ഻ീട ന഼ർച്ചഺൽ നമ്പർ 2

ുതഺട഻ൻീറ

നഽബന്ധ 

വർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭാമ഻

ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺൾ, ആുെഺഴീത്ത ുതഺട഻ുനഺട് ുചർന്ന ഭാമ഻ മഺതുമ ഏീെടഽക്കഺൻ
െൂ. ഄത഻നഺൽ തീന്ന ുവീറ ഭാമ഻ ആത഻നഺയ഻ ഏീെടഽക്കഺൻ

Phases of project construction

െ഻ലല.

മരഺമത്ത് വകഽെ് ന഻ർമ്മ഻ച്ച

ഴയ ുതഺട഻നഽ 50 cm അഴവഽം, ഈൾ വ഼ത഻ 60 cm അണ്.

രണ്ടഽ ഭഺഗത്തഽം 30 cm വണ്ണത്ത഻ലഽള്ള ീചങ്കലല് ീകഺണ്ട് ീകട്ട഻, തഺീഴയഽം കലല്

ഺക഻,

സ഻മന്് ുതച്ചു ഈറെ഻ച്ചതഺണ്

Core design features and size and type of facilities
ന഻ലവ഻ലഽള്ള

ഒവ഻നഽ

തഽടർച്ചയഺയ



വിത്ത഻യഺയത഻നഺൽ,

ഄുത

ഄളവഽകള഻ലഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄനഽബന്ധ ുതഺട഻ന്ീറയഽം ന഻ർമ്മ഻ത഻.

Need of ancillary infrastructural facilities
ആവ഻ീട സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺൾ സഺരമഺയ നഺശനഷ്ടങ്ങൾ ന്നഽം തീന്നയ഻ലല.
ഄത഻നഺൽ

തീന്ന

ഄനഽബന്ധമഺയ഻

ഄട഻സ്ഥഺന

സൗകരൿങ്ങൾ

ന്നഽം

തീന്ന

അവശൿമഺയ഻ വരഽന്ന഻ലല.

Details of social impact assessment/ Environment impact assessment if already conducted
and any technical feasibility reports
Applicable law and policies
ീ

ഺതഽ അവശൿങ്ങൾക്കഺയ഻ ഭാമ഻ ഏീററടഽക്കീ

ഭാമ഻യഽീട

ഈടമകൾുക്കഺ,

അ

ഭാമ഻യഽമഺയ഻

നടത്തഽന്നവർുക്കഺ, വരഽമഺനത്ത഻ുനഺ, ജ഼വുനഺ
ീ

ആവ഻ീട



ബന്ധീെട്ട്

ഺദ഻കൾുക്കഺ,

ഺതഽജനഺുരഺഗൿത്ത഻ുനഺ ഈണ്ടഺകഽന്ന അഘഺതം
രൿഺപ്തമഺയതഽം,

ടഽുമ്പഺൾ, ഏീെടഽക്കീ
ഈ

ടഽന്ന

ജ഼വനം

ര഻സ്ഥ഻ത഻ുക്കഺ,

രമഺവധ഻ ലഘാകര഻ക്കഺൻ

ഺുയഺഗ഻കവഽമഺയ

ന഻യമങ്ങൾ

തഺീഴ

കഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.
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
കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ീല ആര഻ട്ട഻ തഺലാക്ക഻ൽ ,
74/1 ീല 2.47 ീസന്് ഭാമ഻
നമ്പർ


കണ്ണൂർ

ന഼ർച്ചഺല഻ന്ീറ

ഴശ്ശ഻ ഄംശം മട്ടന്നാർ ുദശത്ത഻ീല റ഼ സ

വ഻മഺനത്തഺവള

(ഡയ഻ുനജ്

നം.

ുമഖലയ഻ലഽള്ള
2)

ന്ീറ

2

ഄനഽബന്ധ

വിത്ത഻കൾക്കഺയ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ച സഺമാഹൿ അഘഺത

നടത്തഽന്നത഻ന്

ഈത്തരവഺദ഻തവം

നൽക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്

അസ്ഥഺനമഺയ഻ കഴ഻ഞ്ഞ 22 വർഷക്കഺലമഺയ഻ 

കണ്ണൂർ

അം
ഠനം

ബർണുശ്ശര഻

വർത്ത഻ച്ചു വരഽന്ന Track A NGO

അയ കയ്കുറഺസ് (KAIROS Kannur Association For Integrated Rural Organization and Support)
കണ്ണൂര഻ീനയഺണ്. കണ്ണൂർ ജ഻ലലഺ കളക്ടറഽീട 21.06.2022 ീല KCKNR/2388/2022- C7
നമ്പർ

നട

ട഻കമ

കഺരമഺണ്

ഈത്തരവഺദ഻തവം

ഏൽെ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്.

ആത്

സംബന്ധ഻ച്ച

അധ഻കഺര഻കമഺയ

ഄസഺധഺരണ

ഗസെ഻ൽ



വ഻ജ്ഞഺ

നം

21.06.2022

സ഻ദ്ധീെടഽത്തഽകയഽം

ീല

2050

നമ്പർ

ീചയ്കത഻ട്ടുണ്ട്.

ഠന

യാണ഻െ഻ന്ീറ ഘടന തഺീഴ കഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.
List of all team members with qualification
വിദൿാഭൿാസ നയാഗ്ൿത

കമ നമ്പർ

നപര്

1

ഫഺ.
ൂഷജഽ
഼െർ
ീചയർമഺൻ
(ുസഺുഷൿഺളജ഻സ്്)

2

ശ഼ ീക.വ഻.ചരൻ

ഄംഗം

3

ശ഼മത഻
ീജസ്സ഻
ീറജ഻
(ഡ഻.ട഻. ഻.ഒെുറെർ)

ഄംഗം

4

പദവി

ശ഼ 

BA (Eco)
MA (His)
BA (Mal)

ഒഫ഼സ്

സഺദ്

MSW

SSLC

ഄസ഻സ്റ്റന്്

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

ഴശ്ശ഻ ഄംശം മട്ടന്നാർ ുദശത്ത഻ീല കീലലറ഻ക്കര

ബസ് കഺത്ത഻ര഻െുുകരത്ത഻നഽ സമ഼
ീചറ഻യ

ഒവഽചഺല഻ന്,

മ഼െുറഺളം ന഼ളത്ത഻ൽ
വരഽന്ന ീവള്ളം 

ം വീര, 4 വർഷം മഽൻപ് ന഻ർമ്മ഻ക്കീെട്ട

ഡയ഻ുനജ്

നം.

2

ുനഺട്

ബന്ധ഻െ഻ക്കഽന്നത഻നഽ

60

ഽത഻യ രഽ കനഺൽ ന഻ർമ്മ഻ച്ചു, ഇ ീചറ഻യ ചഺല഻ലാീട

ധഺനീെട്ട ഡയ഻ുനജ് നം. 2 ൽ ുചർന്നഺൽ, ഇ 

ുദശത്ത഻ന്

ീതഺട്ടു തഺീഴ ക഻ഴക്കഽ ഭഺഗത്ത് തഺമസ഻ക്കഽന്ന 7 കഽടഽംബങ്ങൾ, മഴക്കഺലത്ത്
ഄനഽഭവ഻ച്ചു വരഽന്ന 
74/1

ന്ീറ

1

ുറഺഡ഻ുനഺട്

അർ

യഺസങ്ങൾ ഴ഻വഺക്കഺനഺകഽം. ആത഻നഺയഺണ് ആവ഻ീട

സ്ഥലം

ുചർന്ന്

ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്നത്.

ക഻ടക്കഽന്ന

സ്ഥലമഺണ്.

ഇ

ആത്

ന഻ലവ഻ലഽള്ള

സ്ഥലത്തഽ

കഺരൿമഺയ

ന഻ർമ്മ഻ത഻കുളഺ ചമയങ്ങുളഺ ന്നഽം തീന്നയ഻ലല. ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് ക഻ടക്കഽന്ന
രണ്ടഽ

ടഽമരവഽം മെഺര് മരവഽമഺണഽള്ളത്. ആവ഻ീട മഽുന്ന ന഻ർമ്മ഻ച്ച ീചറ഻യ

ഒവഽചഺൽ മരം ന഻ർത്ത഻ീക്കഺണ്ട് തീന്ന ന഻ർമ്മ഻ച്ചതഺയ഻ കഺണഽന്നഽണ്ട്.
വ഻ലലജ്

ഒഫ഼സ഻ീല

ജ഼വനക്കഺരനഽം

സമയത്ത് ഈണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. എയർു
ഽരഽുഷഺത്തമനഽമഺയ഻

സ്ഥലം

ര഻സരവഺസ഻കളും

സ്ഥലം

ഴശ്ശ഻

സരർശന

ഺർട്ട് ഡ഻വ഻ഷൻ No.27 കൗൺസ഻ലർ ശ഼ സ഻.
സരർശനീത്ത

കഽറ഻ച്ചു

സംസഺര഻ച്ച഻രഽന്നഽ.

മഽൻസ഻െൽ ീസീകട്ടറ഻യഽമഺയ഻ ുനര഻ട്ട് ുനര഻ട്ട് ഇ വ഻ഷയം വ഻ശദമഺയ഻ ചർച്ച
ീചയ്കത഻രഽന്നഽ.

Participatory

interview with key Informants

Observation,

Participatory

എന്ന഻ ടാളുകളും ഈ

Rural

Appraisal,

Informal

ുയഺഗ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. 23.07.2022 നഽ

നടത്തഺൻ ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ട്ടുള്ള ീ
സംബന്ധ഻ച്ച്

കാടഽതൽ

ഺതഽ ഄവകഺശവഺദുയഺഗത്ത഻ൽ, ഇ വ഻ഷയം

വൿക്തത

ഄർത്ഥനഺധ഻കഺര഻യഽീട ഄഭ഻

വരഽത്തഺനഽം,

ഄത്

സംബന്ധ഻ച്ച

ഺയം അവശൿീമങ്ക഻ൽ ഄത് ുശഖര഻ച്ചു ഄന്ത഻മ

റ഻ുെഺർട്ട഻ൽ ുചർക്കഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം.

Sampling methodology used
പഠനനാപാധികൾ
ഇ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ച് സഺമാഹൿ അഘഺത

Stakeholder

Analysis,

Beneficiary

ഠനം നടത്തഽന്നത഻ൽ

എന്ന഼

Assessment

ഈ

ഺധ഻കളഺണ്

ഄവലംബ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്.

Overview of information/ data sources used
കണ്ണൂർ ആന്റർനഺഷണൽ എയർു

ഺർട്ട഻ന്ീറ ന്നഺം ുഗെ് മഽതൽ ലഭ഻ക്കഽന്ന

മഴീവള്ളം മഽുന്നതീന്ന ഴഽക഻വന്ന ീചറ഻യ നടൻ ഒവഽചഺൽ, ഏകുദശം 4 വർഷം
മഽൻു

,ീ

ഺതഽമരഺമത്ത് വകഽെ് സ഻ീമന്റഽീകഺണ്ടഽള്ള രഽ ീചറ഻യ ഡയ഻ുനജ്

ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.

ഇ

ഒവഽചഺൽ

കഺത്ത഻ര഻െുുകരംവീരയഺണഽള്ളത്.

കീലലറ഻ക്കരയ഻ീല

ഇ

ചഺല഻ൽ

ബസ്

ആുെഺൾ

ീവള്ളം

ീകട്ട഻ന഻ൽക്കഽന്നഽണ്ട്. നലല കഽീത്തഺഴഽക്കഽള്ള സമയത്ത്, ആവ഻ീടീയത്തഽന്ന ീവള്ളം,
ീതഺട്ടടഽത്തഽള്ള

തഺഴ്ന്ന



ുദശുത്തക്ക്

രീന്നഺഴഽകഽന്നഽ.

ഇ

ഭഺഗത്ത്

തഺമസ഻ക്കഽന്നവരഽീട വ഼ട്ടുമഽെത്തഽ വീര ീവള്ളം എത്തഽന്നതഺയ഻ ഄറ഻യഽന്നഽ.
ഄതഽു

ഺീലതീന്ന

ക഻ണറഽകള഻ീല

ീവള്ളം

മല഻നമഺകഽന്നതഺയഽം

ഄറ഻യഺൻ

സഺധ഻ച്ചു. ഇ ീചറ഻യ ഒവഽചഺൽ 60 മ഼െർ കാട഻ ന഼ട്ട഻ ന഻ർമ്മ഻ച്ചു, ഡയ഻ുനജ് നം 2
ആൽ

ബന്ധ഻െ഻ക്കഽകയഽം,

ന഻ലവ഻ീല

ഒവഽചഺൽ

ഄത഻ൽ

ഄട഻ഞ്ഞഽകാട഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന മണ്ണും ീചള഻യഽം ന഼ക്ക഻, വിത്ത഻യഺക്ക഻യഺൽ കഽത്ത഻
ഴഽക഻ വരഽന്ന ീവള്ളം ുനര഻ട്ട് ഡയ഻ുനജ് നം 2 ആൽ എത്ത഻ീെടഽകയഽം , ഇ
ുറഺഡ഻ൻീറ ക഻ഴക്കഽ ഭഺഗത്ത്, തഺമസ഻ക്കഽന്ന കഽടഽംബങ്ങൾ, മൺസാൺ കഺലത്ത്
ഄനഽഭവ഻ക്കഽന്ന 
ആവ഻ീട 74/1 ആൽ ീ

യഺസങ്ങൾ രഽ

ര഻ധ഻ വീര

ര഻ഹര഻ക്കീെടഽം ീചയ്യും.

ട്ട 1 അർ സ്ഥലം മഺതമഺണ് ഏീെടഽക്കീ

ുടണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്.

ആത് ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ - മട്ടന്നാർ ുറഺഡ഻ൽ കുലലര഻ക്കര ബസ് കഺത്ത഻ര഻െുുകരം
മഽതൽ 2 അം നമ്പർ ഡയ഻ുനജ് വീര, ുറഺഡ഻ൻീറ ക഻ഴക്കഽ വശം ുചർന്ന് ക഻ടക്കഽന്ന
ഭാമ഻യഺണ് . ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യതഽു
ന്നഽം തീന്നയ഻ലല. ുകവലം 3

ഺീല ആവ഻ീട കഺരൿമഺയ ചമയങ്ങൾ

ടഽമരങ്ങൾ മഺതമഺണഽള്ളത്.

ഇ സ്ഥലം സരർശന സമയത്ത്, വ഻ലലജ് ഒഫ഼സ഻ൽ ജ഼വനക്കഺീര കാടഺീത,
ീതഺട്ടടഽത്ത് രജ഼ഷ് ുസ്റ്റഺർ നടത്തഽന്ന രജ഼ഷ്, സമ഼



ുദശക്കഺരനഺയ 

ദ഼

ൻ,

സഽുമഷ് എന്ന഻വരഽം ഈണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. കാടഺീത ഡ഻വ഻ഷൻ കൗൺസ഻ലർ മട്ടന്നാർ
നഗരസഭഺ ൂവ: ീചയർമഺനഽമഺയ ശ഼ ബ഻.

ഽരഽുഷഺത്തമനമഺയഽം മഽന഻സ഻െൽ

ീസീകട്ടറ഻യഽമഺയഽം ചർച്ച നടത്ത഻യ഻രഽന്നഽ.

Schedule of consultations with key stakeholders and brief description of public
hearings conducted
റപാതുഅവകാശവാദനയാഗ്ം
മരഺമത്ത്

വകഽെ്

ന഻ർമ്മ഻ച്ച

ീചറ഻യ

ഒവഽചഺല഻ീന,

ആുെഺൾ

ഄവസഺന഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ സ്ഥലത്തഽ ന഻ന്നഽം ഡയ഻ുനജ് നം 2 യ഻ുലക്ക് ന഼ട്ടുവഺനഺയ഻
ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺൾ, ന഻ലവ഻ൽ അീരയഽം സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലല.
ഇ സ്ഥലം രഽ വൿക്ത഻യഽുടത് മഺതമഺണ്. ഄത഻നഺൽ തീന്ന ഭാ ഈടമയഽീടയഽം മെു
തല്

ര കക്ഷ഻കളുീടയഽം ീ

ഺതഽ ുകൾക്കൽ ുയഺഗം 23/07/2022 ത഼യത഻യ഻ൽ

കുലലര഻കരയ഻ീല ഐശവരൿവഺയനശഺലയ഻ൽ വച്ച് വ഻ള഻ച്ചു ുചർക്കഽന്നഽണ്ട്. ആത്
സംബന്ധ഻ച്ച ഄറ഻യ഻െ് 07.07.2022 ീല ുകരളകൗമഽദ഻, സഽ
തങ്ങള഻ൽ 

ഭഺതം എന്ന഼ ദ഻ന

സ഻ദ്ധീെടഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.

ജ഻ലലഺകളക്ടറഽീട ഄറ഻വ഻ുലക്കഽം, ക഻ൻഫയഽീട ഄറ഻വ഻ുലക്കഽമഺയ഻ കത്തഽകൾ
ഄയച്ച഻ട്ടുണ്ട്. കാടഺീത മട്ടന്നാർ മഽന഻സ഻െൽ ീസകട്ടറ഻, സ്ീ
മട്ടന്നാർ, വ഻ലലജ് ഒഫ഼സർ
ഭാവഽടമക്ക് രജ഻. ത
ഄയച്ചുീകഺടഽത്ത്
ഈൾീ

ഴശ്ശ഻ എന്ന഻വർക്കഽം കത്തഽകൾ നൽക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.

ഺല഻ലഽം കത്തഽകൾ നൽക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.

വരഽന്ന ന഻ർുദശങ്ങളും

.തഹസ഻ൽദഺർ (LA)

രഺത഻കളും,

അയത഻ന്ീറ

ുയഺഗത്ത഻ൽ ഈയർന്നഽ

അവശൿീമങ്ക഻ൽ ഄർത്ഥനഺധ഻കഺര഻ക്കഽ
മറഽ

ട഻

ഄന്ത഻മ

റ഻ുെഺർട്ട഻ൽ

ടഽത്തഽന്നതഺയ഻ര഻ക്കഽം.

Land assessment
Describe with the help of maps information from land inventory and primary
sources.
ഏറെടുക്കാൻ ഉനേശിക്കുന്ന ഭൂമിയുറട വിവരം
കമ
നമ്പർ
1
ആറക

വ഻ുലലജ്
ഴശ്ശ഻

സർുവ
നമ്പർ

വ഻സ്ത഼ർണം

74/1

1 ആർ
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

മഺതമഺീണന്ന്

വൿക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ടുലലഺ. ഇ ഭാമ഻ കാട഻ ഏീെടഽക്കീ

ുനരീത്ത

ടഽുമ്പഺൾ യഺീതഺരഽ

തരത്ത഻ലഽള്ള അഘഺതവഽം ഈണ്ടഺകഽന്ന഻ലല. അഘഺതം ഏീെടഽക്കീ

ടഽന്ന സ്ഥല

വ഻സ്തിത഻യ഻ൽ തഽങ്ങഽന്നഽ.

Total land required for the project
ന഻ലവ഻ലഽള്ള
ഴയ ഒവഽചഺല഻ന് ഏകുദശം 60 മ഼െർ കാട഻ ന഼ട്ട഻ 2 അം നമ്പർ
ഒവഽചഺല഻ുലക്ക് ീവള്ളം ഴഽക്ക഻വ഻ടഽന്നത഻നഺയ഻ ഄനഽബന്ധമഺയ കനഺല഻നഺയ഻
1 അർ സ്ഥലം മഺതമഺണ് 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 തഺലാക്ക഻ൽ

ഴശ്ശ഻ ഄംശം മട്ടന്നാർ ുദശത്ത് കുലലര഻ക്കര 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 ക഻ടക്കഽന്ന
ഭഺഗമഺണ്.

ആത്

ഭാമ഻യ഻ലഽള്ളത്.

കിഷ഻ഭാമ഻ുയഺ
ആവ഻ീട

ന്നഽമലല.

മാന്ന്

മഴക്കഺലമഺയത഻നഺൽ

ടഽമരം

റമ്പ഻ന്ീറ

മഺതമഺണ്

ച്ചെുലലും

ഇ

ീചറ഻യ

കഽെ഻ീച്ചട഻കളും മഺതുമയഽള്ളു.

ഭൂമിയുറടഉടമസ്ഥർ
കമനമ്പർ

ഉടമസ്ഥന്ററനപര്
ശ഼ ജഗന്നഺഥൻ

1

വിസ്തീർണം സവഭാവം

഻.ീക

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 മഽതൽ ുമുലഺട്ട് വ഻ലയഽള്ളതഺയ഻

ഄറ഻യഽന്നഽ.

സവകഺരൿ വൿക്ത഻കൾ 20 ലക്ഷം രാ

ഄവകഺശവഺദം ഈന്നയ഻ക്കഽന്നതഺയഽം

വീര രഽ ീസന്റ഻ന്

ഄറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ.

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 ു

ഺകഽന്ന സ്ഥലം 2.47 ീസന്് മഺതമഺീണന്നഽം ആത് ുറഺഡ഻നഽ

സമഺന്തരമഺയ഻ ക഻ടക്കഽന്ന സ്ഥലമഺീണന്നഽം സാച഻െ഻ച്ച഻രഽന്നുലലഺ. ഇ സ്ഥലത്തഽ
രഽ തരത്ത഻ലഽള്ള ന഻ർമ്മ഻ത഻കുളഺ ചമയങ്ങുളഺ ആലല.

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

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
ആലല

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

വൿക്തമഺക്ക഻യതഽു

ഺീല

ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻

മട്ടന്നാർ

-

ുറഺഡ഻ൽ

കുലലര഻ക്കര ബസ് കഺത്ത഻ര഻െുുകരം മഽതൽ 2 അം നമ്പർ ഒവഽചഺൽ വീര
ഏകുദശം 60 മ഼െർ ന഼ളത്ത഻ലഽം 1.5 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ലഽമഽള്ള സ്ഥലമഺയത഻നഺൽ, ഇ
സ്ഥലത്ത്

അരഽം

അീരയഽം

തീന്ന

തഺമസ഻ക്കഽന്ന഻ലല

എന്ന്

വൿക്തമഺക്കഽന്നുതഺീടഺെം

ഽനരധ഻വസ഻െ഻ുക്കണ്ടത഻ലല എന്നഽം വൿക്തമഺക്കഽന്നഽ.

Income and poverty levels
ഇ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ ഈടമ രഽ ുകഺുളജ് ഄധൿഺ

കനഺണ്.

Vulnerable groups
ആലല

Land use and livelihood
മഽുന്ന വൿക്തമഺക്ക഻യതഽു
വ഻ശഺലമഺയ

ഺീല റ഻ബ്ബൺ ു

ഺീല ക഻ടക്കഽന്ന ഇ ഭാമ഻ രഽ

റമ്പ഻ന്ീറ ഭഺഗമഺണ്. ആവ഻ീട മാന്നഽ

ടഽമരങ്ങൾ (ഄത഻ര഻ൽ

ഄടക്കം) ഄലലഺീത മീെഺന്നഽം തീന്നയ഻ലല. ഇ സ്ഥലത്തഽ രഽ തരത്ത഻ലഽമഽള്ള
അദഺയം ലഭ഻ക്കഽന്ന ഫലവിക്ഷങ്ങൾ ആലല എന്ന് വൿക്തമഺക്കഽന്നഽ. ഇ സ്ഥലം
ഏീെടഽെ് അീരയഽം രഽ തരത്ത഻ലഽം ബഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലല.

Local economic activities
ഇ ുമഖലയ഻ൽ ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യതഽു

ഺീല 7 കഽടഽംബങ്ങൾ മഺതമഺണ്

തഺമസ഻ച്ചു വരഽന്നത്. മത്സ്ൿകച്ചവടം, സഺധഺരണ ുഷഺെ്, ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണ
ുമഖല

എന്ന഻വ

മീെഺരഺൾ സമ഼


അശയ഻ച്ചു
ീത്ത

ുദശത്ത഻ന്ീറ

ഈുത്തജ഻െ഻ക്കഽന്നഽ.

ജ഼വ഻ക്കഽന്നഽ.

രഽ

സർക്കഺരഽുദൿഺഗസ്ഥനഽം

ഺൽ ീസഺൂസെ഻യ഻ീല ുസവനം ഄനഽഷ്ഠ഻ക്കഽന്നഽ. ഇ

സഺമ്പത്ത഼ക



വർത്തനീത്ത

ആവർ

രഽ

ര഻ധ഻വീര

Factors that contribute to local livelihood
ഇ  ുദശീത്ത സഺധഺരണക്കഺർ നഺടൻ ണ഻, ീകട്ട഻ടന഻ർമ്മഺണുമഖലയ഻ീല
കാല഻െണ഻ എന്ന഻വ ീചയ്കതഽവരഽന്നവരഺണ്. മത്സ്ൿകച്ചവടവഽം, ഄനഺദ഻കടയഽം
നടത്തഽന്നവരഽണ്ട്.
ദ഻വസുവതനക്കഺരഽം,
ീചറഽക഻ടകച്ചവടക്കഺരഽം
ഇ
 ുദശീത്ത സഺമാഹൿജ഼വ഻തീത്ത ഈുത്തജ഻െ഻ക്കഽന്നഽ.

Kinship patterns and social and cultural organizations.
ഹ഻രഽ

മതവ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ

ആവ഻ീട സമ഼


ീ

ടഽന്ന

ഄണഽ

കഽടഽംബങ്ങളഺണ്

ആവ഻ീടയഽള്ളത്.

ത്തഽ ഐശവരൿ വഺയനശഺല ഏകുദശം 30 വർഷുത്തഺളമഺയ഻, ഇ

ുദശീത്ത

സഺമാഹൿ

സഺംസ്കഺര഻ക

ുമഖലകള഻ൽ

സജ഼വമഺയ഻

ന഻ലീകഺള്ളുന്നഽ.

Administrative organizations


ഺുദശ഻ക ഭരണ സംവ഻ധഺനത്ത഻ന്ീറ ഭഺഗമഺയ മട്ടന്നാർ നഗരസഭയഽീട 27 )o

ഡ഻വ഻ഷനഺയ എയർു

ഺർട്ട് ഡ഻വ഻ഷന്ീറ ഭഺഗമഺണ് ഇ 

ുദശം.

Political organizations
കുലലര഻ക്കര ഭഺഗത്ത് CPI(M) മഺതമഺണ് രഺഷ്ട഼യ

ഺർട്ട഻യഺയ഻ട്ടുള്ളത്.

Community based and civil society organisations
ആത്തരം സംഘങ്ങൾ ന്നഽം തീന്ന ഇ 

ുദശത്തഽ 

വർത്ത഻ക്കഽന്ന഻ലല

Regional dynamics and historical change processes
മട്ടന്നാർ

നഗരസഭയ഻ീല

ഡ഻വ഻ഷന഻ൽീെടഽന്ന

രഽ

അദൿകഺലഘട്ടങ്ങള഻ൽ
ണ഻യഽമഺയ഻രഽന്നഽ

അം

27

ഗഺമ഼ണ
നഺടൻ

ആവ഻ടഽത്തഽകഺർ

ഡ഻വ഻ഷനഺയ
ുമഖലഺ

ണ഻യഽം,

എയർു

ുദശമഺണ്

ഺർട്ട്

കുലലര഻ക്കര.

ന഻ർമ്മഺണുമഖലയ഻ീല

ീചയ്കതഽവന്ന഻രഽന്നത്.

ആുെഺൾ

ച഻ലർ

കച്ചവടുമഖലകള഻ലഽം സർക്കഺർ സർവ഼സ്, സഹകരണ ുമഖലകള഻ലഽം ുസവനം
ീചയ്കതഽവരഽന്നഽണ്ട്.

2018

ഄവസഺനുത്തഺീട

ഄന്തർുദശ഻യ വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ന്ീറ 

KIAL

ന്ീറ

ഭഺഗമഺയ഻

കണ്ണൂർ

വർത്തുനഺദ്ഘഺടനം നടന്ന ുശഷം,

ഄത഻ന്ീറ 

ുതൿക സവഺധ഼നീമഺന്നഽം ഇ ുമഖലീയ ബഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. ആവ഻ീട

കഴ഻ഞ്ഞ

വർഷമഺയ഻



30

ുദശത്തഽകഺരഽീട



വർത്ത഻ച്ചുവരഽന്ന

സഺമാഹൿ,

സവഺധ഼നം ീചലഽത്ത഻ വരഽന്നഽണ്ട്.

വ഻ദൿഺഭൿഺസ,

ഐശവരൿ

വഺയനശഺല,

സഺംസ്കഺര഻ക

ഇ

ുമഖലകള഻ൽ

Quality of living environment
രഽ

ഗഺമ഼ണ

ഄന്തര഼ക്ഷത്ത഻നഽ

ഄനഽുയഺജൿമഺയ

ജ഼വ഻ത

സഺഹചരൿമഺണ്

ആവ഻ീടയഽള്ളത്.

Social Impact Management Plan
Approach to mitigation
ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻- മട്ടന്നാർ ുറഺഡ഻ൻീറ ക഻ഴക്കഽ വശത്തഺയ഻, ഈയർന്ന കഽന്ന഻ൻ

ീ

ുദശീത്തയഽം,

എയർു

ഺതഽമരഺമത്തഽ

ഺർട്ട്

ുമഖലയ഻ീലയഽം

വകഽെ഻നഺൽ

കുലലര഻ക്കര

ബസ്

ഴഽക഻വരഽന്ന

ീവള്ളം,

ന഻ർമ്മ഻ക്കീെട്ട

കഺത്ത഻ര഻െുുകരം
തഽടർന്ന്

ീവള്ളം

ഴഽക്കഽന്നത഻നഺയ഻

ീചറ഻യ

ഒവഽചഺൽ

വീരയഺണഽള്ളത്.

ആത഻ലാീട

ചഺല഻ലലഺത്തത഻നഺൽ

ഄല്

ം

ീചര഻ഞ്ഞഽ

ക഻ടക്കഽന്ന ക഻ഴക്കഽ ഭഺഗീത്ത ഏുഴഺളം കഽടഽംബങ്ങൾ തഺമസ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലുത്തക്ക്
എത്തഽകയഽം ഄവർക്ക് 

യഺസം ഈണ്ടഺകഽകയഽം ീചയ്യുന്നഽ. ആീതഺഴ഻വഺക്കഺൻ

ഇ ീചറ഻യ ഒവഽചഺല഻ന് ഏകുദശം 60 മ഼െുറഺളം ന഼ട്ട഻, ഡയ഻ുനജ് നം 2 ആൽ
എത്ത഻ക്കഺനഺണ് ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് ക഻ടക്കഽന്ന 1 അർ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത്.
ഇ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ച അഘഺതങ്ങൾ തഺീഴ കഺണ഻ക്കഽന്നഽ.

Measures to avoid, mitigate and compensate impact
ഇ സ്ഥലം ഏീെടഽെ് രഽ തരത്ത഻ലഽള്ള അഘഺതവഽം ഈണ്ടഺക്കഽന്ന഻ലല. ഄത഻നഺൽ
തീന്ന അഘഺത ലഘാകരണത്ത഻നഽ 

ുതൿക നട

ട഻കൾ ന്നഽം അവശൿമ഻ലല.

സാമ്പത്തിക നടപടികൾ
ആവ഻ീട ഏീെടഽക്കീ
ീ

ഺഫ. ജഗന്നഺഥൻ

ഄളുന്നഺ,

ടഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലം രഽ വൿക്ത഻യഽുടത് മഺതമഺണ്.
ാവത്തഽംകണ്ട഻യഽീട സ്ഥലം ആവ഻ീട ആത഻നഽ

ഄളക്കഺീതുയഺ

തർക്കങ്ങളും, 

ഏീെടഽത്തതഺയഽം,

ഄത്

മഽൻ

സംബന്ധ഻ച്ച

ഽം,

ച഻ല

യഺസങ്ങളും ഈണ്ടഺയതഺയഽം ഄറ഻യഺൻ സഺധ഻ച്ചു. ുറഺഡ഻ുനഺട്

ുചർന്ന് ക഻ടക്കഽന്ന സ്ഥലമഺയതഽീകഺണ്ടഽതീന്ന RFCTLARR Act 2013 ീലയഽം RFCTLARR

Act (Kerala) rules 2015 ഄനഽസര഻ച്ചു നഷ്ട
അഘഺതം

ര഻ഹഺരം നൽക഻, ഈടമയ്കക്ക് ഈണ്ടഺകഽന്ന

ര഻ഹര഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്.

പാരിസ്ഥിതിക നടപടികൾ
ഏീെടഽക്കഺൻ
ടഽമരങ്ങളും,

ു

ഺകഽന്ന

ഇ

സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ

ക഻ഴക്കഽഭഺഗത്തഺയ഻

രഽ

ട഻ഞ്ഞഺറഽ

ഭഺഗത്ത്

മരവഽമഺണഽള്ളത്.

രണ്ടഽ
ആവ

സംരക്ഷ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽതീന്ന ീചറ഻യ ഒവഽചഺൽ ന഻ർമ്മ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്. ആവ഻ീട
മെു

ര഻സ്ഥ഻ത഻ 

ശ്നങ്ങൾ ന്നഽം തീന്നയ഻ലല.

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

സ്ഥലുമീെടഽെുമഺയ഻

ബന്ധീെട്ട്

ഽനരധ഻വഺസുമഺ

ഽനഃസ്ഥഺ

നുമഺ

അവശൿമഺയ഻ വരഽന്ന഻ലല. ഭാമ഻യഽീട ഄർഹവഽം ഄനഽവദന഼യവഽമഺയ വ഻ല
ഈടമയ്കക്ക് ലഭൿമഺക്കീെട്ടഺൽ മത഻യഺകഽം.

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

ുതൿകമഺയ നട

ട഻കൾ ന്നഽംതീന്ന 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

ം കാട഻ ന഼ട്ട഻, ന഻ലവ഻ീല 2 അം നമ്പർ

ഡയ഻ുനജ഻ുലക്ക് ീവള്ളം എത്ത഻ക്കഺനഺണ് ഇ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത്. ആത഻നഽ
ഏെവഽം ഄനഽുയഺജൿമഺയത് 74/1 ീല ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് ക഻ടക്കഽന്ന സ്ഥലം
തീന്നയഺണ്.

ഄത഻നഺൽ

സഺധ഻ക്ക഻ലല.

ആവ഻ീട

ഈണ്ടഺകഽന്ന഻ലല.

തീന്ന

ീ

ഺജക്െ്

ഡ഻ൂസന഻ൽ

സ്ഥലുമീെടഽെുമഺയ഻

ഄത഻നഺൽ

അഘഺത

ത഼വമഺയ

ലഘാകരണത്ത഻നഺയ഻

മഺെം

വരഽത്തഺൻ

അഘഺതംന്നഽം
മെു

നട

ട഻കൾ

ന്നഽംതീന്ന അവശൿമ഻ലല.

Detailed mitigation plan
ആവ഻ീട,

കുലലര഻ക്കര

ഒവഽചഺല഻ന്

2 അം

ബസ്

ീഷൽട്ടർ

ര഻സരം

നമ്പർ

ഡയ഻ുനജ഻ുലക്ക്

സ്ഥ഻ത഻

ഄനഽസര഻ച്ചു

എത്ത഻ന഻ൽക്കഽന്ന

ബന്ധ഻െ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ രഽ

വൿക്ത഻യഽീട 1 അർ സ്ഥലം മഺതമഺണ് ഏീെടഽക്കീ
കയവ഻കയ

വീര

ടഽന്നത്. ആവ഻ീട ആുെഺഴഽള്ള

നടെ഻ലഽള്ള

ലഭ഻ക്കഽകയഺീണങ്ക഻ൽ ഈടമയ്കക്ക് സ്ഥലം വ഻ട്ടു നല്കഺൻ 

നഷ്ട

ര഻ഹഺരം

യഺസം ഈണ്ടഺക഻ലല.

SIMP- Institutional framework
 Description of institutional structures and key person responsible for each
mitigation measures
o

RFCTLARR അക്ട് 

കഺരം ചഽമത്തീെട്ട ീറവനൿാ ഄധ഻കിതർ

 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 ന഻ശ്ചയ഻ക്കീെട്ട 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
കഴ഻ഞ്ഞഺൽ

ടഽന്ന

സ്ഥലത്ത഻നഽ,

വൿക്തമഺയ

നട

നഷ്ട

ര഻ഹഺര

ട഻

തഽക

ബന്ധീെട്ട

ന഻ശ്ചയ഻ക്കീെട്ടു
ഄധ഻കഺര഻കളുീട

ഭഺഗത്തഽന഻ന്നഽണ്ടഺകഽം.

 Funding sources with breakup


ഺഥമ഻ക 

ന഻ർമ്മഺണ 

വർത്തനങ്ങൾക്കഺയ഻ ഄല്

ം തഽക ന഼ക്ക഻ വച്ചു എന്നലലഺീത

വർത്തനങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട ഫണ്ടഽകൾ ലഭൿമഺക്കീെട്ട഻ലല എന്ന്

ഄറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ

SIMP- Monitoring and evaluation
 Key monitoring and evaluative indicators
2013 ീല RFCTLARR

അക്ട഻ീല

വകഽെുകൾക്കഽം,

(Kerala) Rules നഽം വ഻ുധയമഺയ഻

2015 ീല RFCTLARR Act

 Reporting mechanisms and monitoring roles
2013 ീല RFCTLARR

അക്ട഻ീല

വകഽെുകൾക്കഽം,

2015 ീല RFCTLARR Act

(Kerala) Rules നഽം വ഻ുധയമഺയ഻

 Plan for independent evaluation
2013 ീല RFCTLARR അക്ട഻ീല വകഽെുകൾക്കഽം, 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 കുലലര഻ക്കര ബസ് കഺത്ത഻ര഻െുുകരം വീര ന഻ർമ്മ഻ക്കീെട്ട ീചറ഻യ
ഒവഽചഺല഻ലാീട,

ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻

ഭഺഗങ്ങള഻ലാീടയഽള്ള

-

മഴീവള്ളം,

മട്ടന്നാർ

ുറഺഡ഻ൻീറ

കഽത്ത഻ീയഺല഻ച്ചുവന്നഽ,

2

ഈയർന്ന

അം

നമ്പർ

ഡയ഻ുനജ഻ുലക്ക് എത്തഺൻ വഴ഻യ഻ലലഺത്തത഻നഺൽ, ഇ ുറഺഡ഻ൻീറ ക഻ഴക്കഽ
ഭഺഗത്ത്
വ഼ട്ടു

തഺമസ഻ക്കഽന്ന

ഏഴഽ

റമ്പ഻ുലക്കഽം

കഽടഽംബങ്ങൾക്ക്



യഺസം

ക഻ണറഽകള഻ുലക്കഽം

ര഻ഹര഻ക്കീെടണീമന്ന

സ്ഥ഻ര

ര഻ഹര഻ക്കഺനഺണ്

ീചറ഻യ

ഇ

തഺമസക്കഺരഺയ
ഒവഽചഺൽ

സിഷ്ട഻ച്ചുീകഺണ്ട്

ഴഽക഻വരഽന്നഽ.

ആത്

നഺട്ടുകഺരഽീട

അവശൿം

ഏകുദശം

60

മ഼െർ

ഄനഽബന്ധമഺയ഻ ന഻ർമ്മ഻ച്ചു 2 അം നമ്പർ ഡയ഻ുനജ഻ുലക്ക് എത്ത഻ക്കഽന്നത്.
ഄതഽവഴ഻

ആവ഻ടഽത്തഽകഺരഽീട

ുവണ്ട഻ KINFRA യഺണ് ഇ
ീ



ശ്നത്ത഻ന്

ര഻ഹഺരമഽണ്ടഺകഽന്നഽ.

KIAL

നഽ

ദ്ധത഻ക്ക് ുനതിതവം നൽകഽന്നത്. ഇ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കൽ

ഺതഽവഺയ അവശൿത്ത഻ന് തീന്നയഺണ്.


Less displacing alternatives

ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് ീചറ഻യ ഒവഽചഺൽ ഄല്
നം

2

ആൽ

ുവണമുലലഺ.

എത്ത഻ക്കണീമങ്ക഻ൽ,
ഄത഻നഺൽ

കരം

ന഻ർവഺഹമ഻ലല.

 Minimum requirement of land

ുറഺഡ഻ുനഺട്
സ്ഥലീത്ത

ം ന഼ട്ട഻ ഡയ഻ുനജ്

ുചർന്നഽള്ള
എന്നത്

സ്ഥലം

തീന്ന

ര഻ഗണ഻ക്കഺൻ

ന഻ലവ഻ീല ീചറ഻യ ഒവഽചഺൽ ഄുത മഺനദണ്ഡത്ത഻ൽ ഏകുദശം 60 മ഼െുറഺളം
ന഼ട്ടുന്നത഻നഺവശൿമഺയ,
ഏീെടഽക്കീ

ഏെവഽം

കഽറഞ്ഞ

സ്ഥലം

മഺതമഺണ്

(1അർ)

ടഽന്നത്.

 Nature and intensity of social impacts
ആവ഻ീട ീചറ഻യ ഒവഽചഺല഻ന് ഄനഽബന്ധമഺയ഻ ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യ 60
മ഼െർ

ചഺൽ

ന഻ർമ്മ഻ക്കഺനഺയ഻

ബഺധ഻ക്കഺന഻ടയഽള്ളത്

അർ

1

ുകവലം

മാന്ന്

സ്ഥലം

ഏീെടഽക്കീ

ടഽമരങ്ങീളയഺണ്.

ടഽുമ്പഺൾ,

ആവ഻ീട

മഽൻപ്

ഒവഽചഺൽ ന഻ർമ്മ഻ക്കഽുമ്പഺൾ, ന഻ലവ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന മരങ്ങൾ സംരക്ഷ഻ച്ചഺണ്
ന഻ർമ്മ഻ച്ചത്.

ഄത്ു

ഺീല

ശദ്ധ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്.
നഷ്ട

ആവ഻ീടയഽള്ള

സ്ഥലീത്ത

മാന്നഽ

മരങ്ങളും

ഏീെടഽക്കീ

സംരക്ഷ഻ക്കഺൻ

ടഽുമ്പഺൾ

ലഭ഻ക്കഽന്ന

ര഻ഹഺരം, ഈടമയഽീട അഘഺതം ആലലഺതഺക്കഽന്നഽ.

 Viable mitigation measures extent to which mitigation measures will
address costs
ഇ

സ്ഥലം

ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺൾ

ഈണ്ടഺകഺന഻ടയ഻ലല

എന്ന

ുനരീത്ത

ച഻ലവഴ഻ക്കീെടഽന്നത്, ഏീെടഽക്കീ
ഒവഽചഺല഻ന്ീറ
സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ
മൺസാൺ

ഄനഽബന്ധ
ക഻ഴക്കഽ

കഺലത്ത്
ഇ

സംരക്ഷ഻ക്കീെടഽന്നഽ.
ലഭ഻ക്കഽന്ന

വൿക്തമഺക്ക഻യതഺണ്.

ടഽന്ന ഭാമ഻യഽീട നഷ്ട

ഭഺഗത്ത്



അഘഺതവഽം
ആവ഻ീട

തഽക

ര഻ഹഺരവഽം, ീചറ഻യ

ഇ

തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്ന

ഄനഽഭവ഻ക്കഽന്ന

ഏഴഽ

തരത്ത഻ലഽള്ള

ന഻ർമ്മ഻ത഻ക്കഽമഺണ്.

ക഻ണറഽകള഻ീല കഽട഻ീവള്ളം ു
ആവ഻ീട

യഺീതഺരഽ

ന഻ർമ്മ഻ത഻,

ഏഴഽ

യഺസങ്ങൾ

ഇ

കഽടഽംബങ്ങൾ,
ആലലഺതഺക്കഽന്നഽ.

ഺലഽം മല഻നമഺകഽന്ന ഄവസ്ഥ ഴ഻വഺകഽന്നഽ.

കഽടഽംബത്ത഻ന്ീറയഽം

ീചലവഴ഻ക്കീെടഽന്ന

അശവഺസവഽം

സവത്തഽം

കഽട഻ീവള്ളവഽം

തഽകുയക്കഺൾ,

കഺലകമത്ത഻ൽ

സുന്തഺഷവഽം

സമഺധഺനവഽം

മാലൿന഻ർണ്ണയത്ത഻നത഼തമഺണ്.

 Final recommendation on whether the acquisition should go through or not
ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻--

-

മട്ടന്നാർ

കഺത്ത഻ര഻െുുകരത്ത഻നഽ സമ഼

ുറഺഡ഻ൽ,

കുലലര഻ക്കര

ഭഺഗീത്ത,

ബസ്

ീത്തത്ത഻ ന഻ൽക്കഽന്ന ീചറ഻യ ഒവഽചഺല഻ീന KIAL

ീല 2 അം നമ്പർ ഡയ഻ുനജ഻ുനഺട് ുയഺജ഻െ഻ക്കഺനഺയ഻ട്ടുള്ള ുകവലം 1 അർ
സവകഺരൿ

ഭാമ഻

ീകട്ട഻ടങ്ങൾുക്കഺ,
ീതഺഴ഻ല഻ുനഺ

ഏീെടഽക്കീ

ടഽുമ്പഺൾ,

തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്ന

വരഽമഺനത്ത഻ുനഺ

അഘഺതനഗലഽം ഈണ്ടഺക്കഽന്ന഻ലല. ഇ 

ീ

ഺതഽ

വ഼ടഽകൾുക്കഺ,

ര഻സ്ഥ഻ത഻ുക്കഺ

സ്ഥഺ

നങ്ങൾുക്കഺ

അരഽീടീയങ്ക഻ലഽം

യഺീതഺരഽ

തരത്ത഻ലഽള്ള

ുദശത്തഽ, ുറഺഡ഻ൻീറ ക഻ഴക്കഽ ഭഺഗീത്ത

ീചര഻ഞ്ഞ 
ഇ
ു

തലത്ത഻ൽ തഺമസ഻ച്ചു വരഽന്ന കഽടഽംബങ്ങൾക്ക് ഏീറ ഗഽണകരമഺയ

ദ്ധത഻ക്കഺയ഻

ഭാമ഻

ഏീെടഽക്കൽ

നട

ട഻യഽമഺയ഻

മഽുന്നഺട്ട്

ഺകഺവഽന്നതഺണ്.

06.07.2022

റെയർമാൻ
സാമൂഹ്ൿാഘാത പഠനയൂണിെ്
(കയ്നറാസ്, കണ്ണൂർ )

