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ചെറുവണ്ണൂർ - ച ൊളത്തറ ററൊഡ് വി സനം - ഭൂമി ഏചെടുക്കൽ 

- സൊമൂഹ്ൿ ആഘൊത പഠനം - അന്തിമ റിറപൊർട്ട് 

ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ, ുേഺഴ഻ുക്കഺട് രഺലാക്ക഻ൽ ീചറഽവണ്ണൂർ വ഻ുലലജ഻ീല 

ുേഺഴ഻ുക്കഺട്- രഺമനഺട്ടുേര ൂഹുവ ുറഺഡ഻ൽ, ീചറഽവണ്ണൂർ - ീേഺളത്തറ ുറഺഡ് 

പവർത്തനത്ത഻നഺയ  ഻അദൿ ഘട്ടത്ത഻ൽ ഏീെടഽക്കീപട്ട സ്ഥലത്ത഻ന് പഽറീമ  റ഼ സ 

108/2B1, 108/2B2, 110/1, 97/5, 138/2A, 138/2B, 139, 149/10, 148/5B1, 148/3A, 110/3 എന്ന഼ 
സർുവനമ്പറഽേള഻ലഽള്ള 0.2155 ീഹക്ടർ സവേഺരൿ വൿക്ര഻േളുീട സ്ഥലം, 2013 ീല 

ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കല഻ന് നൿഺയമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽം സഽരഺരൿരയ്കക്കഽം, 

പഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽം പഽനഃസ്ഥഺപനത്ത഻നഽമഽള്ള ഄവേഺശ ന഻യമത്ത഻ീല 

വേഽപ്പുേൾക്കഽം ചട്ടങ്ങൾക്കഽം ഄനഽസിരമഺയ഻, സഺമാഹൿ അഘഺര പഠനം 

നടത്തഺൻ ചഽമരലീപ്പട്ട, ഄംഗ഼േിര സ്ഥഺപനമഺയ േയ്കുറഺസ് േണ്ണൂർ, വ഻ശദമഺയ 

പഠനം നടത്ത഻ രയഺറഺക്ക഻യ റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ന്ീറ ഄന്ത഻മ രാപം  

Executive Summary 
 Project and public purpose 

ുബപ്പൂർ ന഻യമസഭഺ മണ്ഡലത്ത഻ീല ീചറഽവണ്ണൂര഻ൽന഻ന്ന് അരംഭ഻ച്ച് ീേഺളത്തറ 

ജംഗ്ഷന഻ൽ ഄവസഺന഻ക്കഽന്ന ഇ ുറഺഡ്, ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലലയ഻ീല പധഺനീപ്പട്ട 

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

രഺഴ്ന്ന്ന പുദശത്തഽോട഻ േടന്നഽ ുപഺേഽന്നര഻നഺൽ, മഴക്കഺലത്ത് ീവള്ളം ീേട്ട഻ ന഻ന്ന് 
പയഺസങ്ങൾ ഈണ്ടഺക്കഺറഽണ്ട്. ീപഺരഽീവ വ഼ര഻ േഽറഞ്ഞ ഇ ുറഺഡ഻ൻീറ 

പധഺനൿം മനസ്സ഻ലഺക്ക഻ , 15 മ഼െർ വ഼ര഻യ഻ൽ(RoW) ഈയർന്ന ന഻ലവഺരത്ത഻ലഽള്ള 

ുറഺഡ് ന഻ർമ്മ഻ക്കഺനഺണ് ഇ പദ്ധര഻. ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലലയഽീട ീരക്കഽ - പട഻ഞ്ഞഺറ്, 

േ഻ഴക്ക് ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള്ളവർക്കഽം, മലപ്പുറം ജ഻ലലയ഻ീല പട഻ഞ്ഞഺറഽ 
ഭഺഗത്തഽള്ളവർക്കഽം വൿഺവസഺയ഻േ ുമഖലേള഻ുലക്കഽം വ഻വ഻ധ വ഻ദൿഺഭൿഺസ 

സ്ഥഺപനങ്ങള഻ുലക്കഽം എളുപ്പത്ത഻ൽ എത്ത഻ുച്ചരഺവഽന്ന, ഏീറ ൂദർഘൿo േഽറഞ്ഞ 

ുറഺഡഺണ഻ത്. ഄര഻നഺൽ രീന്ന ഇ പുദശീത്ത രഺമസക്കഺർക്ക് വളീര 

ഈപേഺരപദവഽമഺണ഻ത്. 

 Location 

ുേഺഴ഻ുക്കഺട് രഺലാക്ക഻ീല ീചറഽവണ്ണൂർ വ഻ുലലജ഻ീല റ഼ സ 108/2B1, 108/2B2, 110/1, 

97/5, 138/2A, 138/2B, 139, 149/10, 148/5B1, 148/3A, 110/3 എന്ന഼ സർുവ 

നമ്പറഽേള഻ൽീപടഽന്ന സ്ഥലം  

 Size and attributes of Land acquisition 
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ഇ പദ്ധര഻ക്ക് ീമഺത്തം അവശൿമഺയ  ഻ വരഽന്നത് 2.0082 ീഹക്ടർ 

ഭാമ഻യഺീണങ്ക഻ലഽം, ആര഻ൽ വല഻യ രഽ ഭഺഗം ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽേയഽം േഽീറ ഭാമ഻ 
മഽൻോർ ൂേവശത്ത഻ീലടഽക്കഽേയഽം ീചയ്കര഻ട്ടുണ്ട്. ആവ഻ീട ുമൽക്കഺണ഻ച്ച 

സർുവനമ്പറഽേള഻ീല 0.2155 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഺണ്. ആത് ന഻ലവ഻ൽ ഏീെടഽക്കീപട്ട 

ഭാമ഻യഽീട ആരഽവശത്തഽമഺയ  ഻സ്ഥ഻ര഻ ീചയ്യുന്നഽ  

 Alternatives considered 

ന഻ലവ഻ീല ുറഺഡ് ീമച്ചീപ്പടഽത്തഺനഽള്ള പദ്ധര  ഻അയര഻നഺൽ, പേരം ഭാമ഻ എന്നത് 

പഺുയഺഗ഻േമലല  

 Social impacts 

ഏീെടഽക്കീപടഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന ീചറഽവണ്ണൂർ ുറഺഡ് അരംഭ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലത്തഽള്ള, 

ഈുപക്ഷ഻ക്കീപ്പട്ട രഽ ആരഽന഻ല പഴയീേട്ട഻ടത്ത഻ീന യഽം റ഼ സ 110/1 ീല 
പുരരയഺയ സുരഺജ഻ന഻ ഄമ്മയഽീട മേൾ ശ഼ഭഺഗൿയഽീട ഈടമസ്ഥരയ഻ലഽള്ള 
രഽ പഴയ ീേട്ട഻ടവഽം ീപഺള഻ക്കീപടഽന്നഽ. ഇ ീേട്ട഻ടത്ത഻ൽ േഴ഻ഞ്ഞ 10 
വർഷമഺയ഻ രഺമദഺസഽം ഄനഽജൻ ബഺലേിഷ്ണനഽം ുചർന്ന് ുഹഺട്ടൽ 
േല്പേ എന്ന സ്ഥഺപനം നടത്ത഻വരഽന്നഽണ്ട .് ഄര഻നഺൽ രീന്ന ുഹഺട്ടൽ 
നടത്തഽന്ന രണ്ടഽ േഽടഽംബീത്തയഽം ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. ഄര഻നഺൽ രീന്ന 

പര഻മ഻രമഺയ ുരഺര഻ൽ മഺരുമ അഘഺരമഽണ്ടഺേഽന്നഽള്ള  ു. 

 Mitigation measures 

ന഻യമത്ത഻ലഽം ചട്ടത്ത഻ലഽം ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന ര഼ര഻യ഻ൽ നൿഺയമഺയ 

നഷ്ടപര഻ഹഺരം.  

 Detailed project description 

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

structure 

ുേഺഴ഻ുക്കഺട്- രഺമനഺട്ടുേര ൂഹുവ  ുറഺഡ഻ൽ, ീചറഽവണ്ണൂര഻ൽ ന഻ന്ന് അരംഭ഻ച്ച്, 
ീേഺളത്തറ ജംഗ്ഷന഻ൽ എത്ത഻ുച്ചരഽന്ന, 1670 മ഼െർ ന഼ളമഽള്ള ഇ ുറഺഡ഻ൻീറ 

ശരഺശര഻ RoW 3 മ഼െർ മഺരമഺണ്. ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലലയ഻ീല രഽ പധഺനീപ്പട്ട 

ുറഺഡഺണ഻ത് (MDR). ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലലയഽീട ീരക്കഽ - പട഻ഞ്ഞഺറഽ, േ഻ഴക്കൻ 

പുദശങ്ങീളയഽം മലപ്പുറം ജ഻ലലയഽീട പട഻ഞ്ഞഺറൻ പുദശങ്ങളഺയ ുബപ്പൂർ 

രഽറമഽഖം, ുബപ്പൂർ മത്സ്ൿബന്ധന ുേന്ദം, േടലഽണ്ട഻ പക്ഷ഻ സുങ്കരം, വ഻വ഻ധ 

വ഻ദൿഺഭൿഺസ, വൿഺവസഺയ഻േ ുമഖലേീള എളുപ്പം ബന്ധീപ്പടഺൻ േഴ഻യഽന്ന 

ഏെവഽം ൂദർഘൿo  േഽറഞ്ഞ ുറഺഡഺണ഻ത്. വളീര രഺഴ്ന്ന്ന ഭാ പുദശങ്ങള഻ലാീട 
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േടന്നഽുപഺേഽന്ന ഇ ുറഺഡ്, മഴക്കഺലത്ത് ീവള്ളം ീേട്ട഻ ന഻ൽക്കഽന്നര഻നഺൽ 

ഗരഺഗരത്ത഻നഽ പയഺസം ഈണ്ടഺക്കഽന്നഽ. ുറഺഡ഻ൻീറ പഺധഺനൿം േണക്ക഻ീലടഽത്തഽ 
ഇ ുറഺഡ഻ീന 15 മ഼െർ RoW യഽള്ള ന്നഺക്ക഻ മഺെഺൻ സർക്കഺർ ര഼രഽമഺന഻ക്കഽേയഽം 

ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഺൻ നടപട഻ അരംഭ഻ക്കഽേയഽം ീചയ്കരഽ. ഏേുദശം നാറ഻ലധ഻േം 

ഭാവഽടമേളുീട ഭാമ഻ സർക്കഺർ ഏീെടഽത്ത മരഺമത്ത് വേഽപ്പ഻ന് ൂേമഺറഽേയഽം 

ീചയ്കരഽ. എന്നഺലഽം േഽറച്ചു ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഺൻ ബഺക്ക഻യഺവഽേയഽം ീചയ്കരഽ. ഇ 

ുറഺഡ഻ന്ീറ പവിത്ത഻ ഏീെടഽത്ത് നടപ്പ഻ലഺക്കഽന്നത്, സർക്കഺര഻ന്ീറ ുറഺഡ് 

ന഻ർമ്മഺണ പവർത്തനങ്ങൾ നടത്ത഻വരഽന്നത് ീപഺരഽമരഺമത്ത  ് വേഽപ്പ് ന഻രത്തഽ 
വ഻ഭഺഗമഺണ്. 

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

 

ജ഻ലലയ഻ീല പധഺനീപ്പട്ട ുറഺഡഽേള഻ൽ ന്നഺയ ീചറഽവണ്ണൂർ - ീേഺളത്തറ ുറഺഡ്, 

ന഻ലവ഻ൽ വ഼ര഻ േഽറഞ്ഞരഽം, മഴക്കഺലത്ത് ീവള്ളം ീേട്ട഻ ന഻ന്ന് ഗരഺഗര 

പയഺസങ്ങളും ഈണ്ടഺക്കഽന്ന ര഼ര഻യ഻ൽ ന഻ന്ന്, മ഻േച്ച ന഻ലവഺരത്ത഻ലഽള്ള ുറഺഡ് 

അക്ക഻ മഺെുന്നര഻നഺണ് സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത്. ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യത് 

ുപഺീല ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലലയ഻ീല ീരക്കഽ പട഻ഞ്ഞഺറഽ േ഻ഴക്കഽ ഭഺഗത്തഽള്ളവർക്കഽം 

മലപ്പുറം ജ഻ലലയ഻ീല പട഻ഞ്ഞഺറ് ഭഺഗത്തഽ രഺമസ഻ക്കഽന്നവർക്കഽം ഏീറ 

ഈപേഺരപദമഺയ ഇ ുറഺഡ഻നഺയ഻ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് ീപഺരഽ അവശൿത്ത഻ന് 

രീന്നയഺണ്. 

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

ീചറഽവണ്ണൂർ മഽരൽ ീേഺളത്തറ ജംഗ്ഷൻ വീരയഽള്ള ന഻ലവ഻ീല വ഼ര഻േഽറഞ്ഞ 

ുറഺഡ്, 15 മ഼െർ വ഼ര഻യ഻ൽ (RoW) അധഽന഻േ സഺുങ്കര഻േ വ഻ദൿയഽീട 

സഹഺയുത്തഺീട 1670 മ഼െർ ന഼ളത്ത഻ൽ ന഻ർമ്മ഻ക്കീപ്പടഽന്ന ഇ ുറഺഡ് 20 ീസ മ഼ 
േട്ട഻യ഻ൽ ഗഺനഽലർ സബ് ുബസഽം 25 ീസമ഻ ീവെ് മ഻ക്സ് ീമക്കഺഡവഽം (GSB) WMM 

ത്ത഻നഽമഽേള഻ൽ 60 മ഻ന഻ ീഡൻസ് ബ഻െുമ഻നൻ ീമക്കഺഡം സർുേസ് ുേഺഴ്ന്സഽം 30 

മ഻മ഼ ബ഻െുമ഻നൻ ുേഺൺേ഼െ് ീവയറ഻ങ് ുേഺട്ടും ന഻ർുദശ഻ക്കീപ്പട്ട ഇ 

ുറഺഡ഻ൻീറ ആരഽവശത്തഽമഺയ  ഻ ുേഺൺേ഼െ് ഒവഽചഺലഽേളും ഄര഻നഽ 
മഽേള഻ലഺയ഻ നടപ്പഺരയഽം ന഻ർമ്മ഻ക്കഺനഽം ഈുേശ഻ക്കഽന്നഽണ്ട .്  

ീചറഽവണ്ണൂർ വ഻ുലലജ഻ീല റ഼ സ 108/2B1, 108/2B2, 110/1, 97/5, 138/2A, 138/2B, 139, 

149/10, 148/5B1, 148/3A, 110/3 എന്ന഼ സർുവ നമ്പറഽേള഻ൽീപടഽന്ന 0.2155 ീഹക്ടർ 

ഭാമ഻ോട഻യഺണ് ആുപ്പഺൾ ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്നത്. ന഻ർമ്മഺണം 

പാർത്ത഻യഺയഺൽ ജ഻ലലയ഻ീല ീരക്കഽ - പട഻ഞ്ഞഺറഽ, േ഻ഴക്കഽ ഭഺഗത്ത഻ലഽള്ളവർക്കഽം 

മലപ്പുറം ജ഻ലലയഽീട പട഻ഞ്ഞഺറ് ഭഺഗത്തഽ രഺമസ഻ക്കഽന്നവർക്കഽം ഏീറ 

പുയഺജനേരമഺയ഻ര഻ക്കഽം ഇ ുറഺഡ്. 
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Examination of alternatives 

ഇ ുറഺഡ഻ൻീറ ന഻ർമ്മ഻ര഻ക്കഺയ  ഻ ീമഺത്തത്ത഻ൽ അവശൿമഺയ 2.0082 ീഹക്ടർ 

ഭാമ഻യഽീട സ഻ംഹഭഺഗവഽം ഏീെടഽത്ത് മരഺമത്ത് വേഽപ്പ഻ന് 

ൂേമഺറ഻ക്കഴ഻ഞ്ഞരഺണ്. േഽറച്ചു ഭഺഗം ഭാമ഻, ഏീെടഽക്കല഻ന്ീറ 

ഄവസഺനഘട്ടത്ത഻ലഺണ്. ഄര഻നഺൽ രീന്ന ആുപ്പഺൾ ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്നരഽം 

ുറഺഡ഻ൻീറ ആരഽവശത്തഽള്ളരഽമഺയ 0.2155 ീഹക്ടർ ഭാമ഻ക്ക് പേരമഺയ഻ മീെഺരഽ 
സ്ഥലം പര഻ഗണ഻ക്കഺൻ പയഺസമഺണ്.  

Phases of project construction 

ഭാമ഻ മഽഴഽവൻ ഏീെടഽത്തഽ േഴ഻ഞ്ഞഺൽ, ന഻ലവ഻ൽ 3 മ഼െർ മഺരം RoW 

ഈണ്ടഺയ഻രഽന്ന ഇ ുറഺഡ഻ീന 15 മ഼െർ RoW യഽള്ള അധഽന഻േ ര഼ര഻യ഻ലഽള്ള 

ുറഺഡഺക്ക഻ മഴക്കഺലത്തഽള്ള ീവള്ളീക്കട്ടുേൾ ഴ഻വഺക്ക഻, എുപ്പഺഴഽം സഽഗമമഺയ഻ 
അശയ഻ക്കഺവഽന്ന ുറഺഡഺക്ക഻ മഺെുേയഺണ് പധഺനലക്ഷൿം  

മെു ഘട്ടങ്ങൾ രഺീഴ േഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ  

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

surface course 

 ആര഻നഽ മഽേള഻ൽ 30mm bituminous concrete wearing coat 
 ുറഺഡ഻ൻീറ ആരഽവശത്തഽം, മഽഴഽവൻ ന഼ളത്ത഻ൽ Reinforced ുേഺൺേ഼െ് 

ഒവഽചഺലഽേൾ 

 ആര഻നഽ മഽേള഻ലഺയ഻ നടപ്പഺരേൾ 

 ടഺേ഻ക് സഽരക്ഷഺ സംവ഻ധഺനങ്ങൾ 

 KSEB, Telecom post ഒപ്പുറെർസ഻ന് ുേബ഻ളുേൾ സ്ഥഺപ഻ക്കഺൻ ുറഺഡ഻ൻീറ 

ആരഽവശത്തഽം സൗേരൿം രഽക്കഽന്നഽ. 
 ബലീപ്പടഽത്തലഽം ഭാഗർഭ ഡയ഻ുനജഽം ന഻യന്ത഻ക്കഽന്നര഻നഺയ  ഻സബ്ുഗഡ഻നഽ 

മഽേള഻ലഺയ഻, സംരക്ഷണ ഭ഻ത്ത഻യഽീട രഺീഴ ൂജവ ഭാവസ്രം  സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നഽ 
 ുേബ഻ളുേൾക്കഺയ഻ ുറഺഡ഻നഽ േഽറഽീേ േിരൿമഺയ ആടുവളേള഻ൽ NP4 

ുേഺൺേ഼െ് ൂപപ്പുേള഻ടഽന്നഽ 

Core design features and size and type of facilities 

ീരഺട്ടു മഽേള഻ീല ഖണ്ഡ഻േയ഻ൽ വ഻ശദ഼േര഻ച്ചരഽുപഺീല, ന഻ലവ഻ലഽള്ള 
വളീര ആടഽങ്ങ഻യ ുറഺഡ഻ീന അധഽന഻േ സഺുങ്കര഻േ വ഻ദൿ ഈപുയഺഗ഻ച്ച് 
15 മ഼െർ RoW യഽള്ള ുറഺഡഺക്ക഻ മഺെ഻, മൺസാൺ േഺലത്തഽണ്ടഺേഽന്ന  
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പയഺസങ്ങളും ഴ഻വഺക്ക഻, പധഺനീപ്പട്ട വഺണ഻ജൿ വൿഺപഺര 
ുേന്ദങ്ങള഻ുലക്കഽം, വ഻ദൿഺഭൿഺസ സ്ഥഺപനങ്ങള഻ുലക്കഽം ുേഺഴ഻ുക്കഺട്, 
മലപ്പുറം ജ഻ലലേള഻ീല, സമ഼പ പുദശത്തഽേഺർക്ക്, എളുപ്പത്ത഻ൽ 
ബന്ധീപടഺനഺേഽന്ന രഽ ുറഺഡഺക്ക഻ മഺെുേ എന്നരഺണ് പധഺന 
ഈുേശം. 

Need of ancillary infrastructural facilities 

1670 മ഼െർ ന഼ളമഽള്ള ീചറഽവണ്ണൂർ - ീേഺളത്തറ ുറഺഡ഻ീന 
ന഻ലവ഻ലഽള്ള ഄവസ്ഥയ഻ൽന഻ന്നഽം ഏീറ സൗേരൿപദമഺയ പഽര഻യ 
ുറഺഡഺക്ക഻ മഺെുന്നര഻ന് ീമഺത്തം അവശൿമഽള്ള 2.0082 ീഹക്ടർ 
ഭാമ഻യഽീട ഭാര഻ഭഺഗവഽം ഏീെടഽക്കീപ്പട്ടുേഴ഻ഞ്ഞരഺണ്. ആന഻ 
ബഺക്ക഻യഽള്ള 0.2155 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഺേീട്ട ന഻ലവ഻ലഽള്ളരഽം 
ഏീെടഽക്കീപട്ടരഽമഺയ സ്ഥലുത്തഺട് ുചർന്ന് േ഻ടക്കഽന്ന ഭാമ഻യഺണ്. 
ആര഻ൽ ീചറഽവണ്ണൂർ ുറഺഡ് ൂസഡ഻ീല ഴ഻ഞ്ഞഽേ഻ടക്കഽന്ന 
ആരഽന഻ലീേട്ട഻ടവഽം, ുഹഺട്ടൽ േല്പേ പവർത്ത഻ക്കഽന്ന ഒട഻ട്ട 
ീേട്ട഻ടവഽം ഴ഻ീേ രഽ രരത്ത഻ലഽള്ള സ്ഥഺപനങ്ങീളുയഺ വ഼ടഽേീളുയഺ 
ബഺധ഻ക്കഺത്ത സഺഹചരൿത്ത഻ൽ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്ന സമയത്ത് ആവ഻ീട 
രഽ രരത്ത഻ലഽള്ള ഄനഽബന്ധ ഄട഻സ്ഥഺന സൗേരൿങ്ങളും അവശൿമ഻ലല. 

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  

ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ, ുേഺഴ഻ുക്കഺട് രഺലാക്ക഻ൽ ീചറഽവണ്ണൂർ വ഻ുലലജ഻ീല  റ഼ സ 

108/2B1, 108/2B2, 110/1, 97/5, 138/2A, 138/2B, 139, 149/10, 148/5B1, 148/3A, 110/3 എന്ന഼ 
സർുവനമ്പറഽേള഻ലഽള്ള 0.2155 ീഹക്ടർ സവേഺരൿ വൿക്ര഻േളുീട സ്ഥലം, 

ീചറഽവണ്ണൂർ - ീേഺളത്തറ ുറഺഡ് പവിത്ത഻ക്കഺയ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് 

സംബന്ധ഻ച്ച സഺമാഹൿ അഘഺര പഠനം നടത്തഽന്നര഻ന് ഈത്തരവഺദ഻രവം 
നൽേ഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് േണ്ണൂർ ബർണുേര഻ അസ്ഥഺനമഺയ഻ േഴ഻ഞ്ഞ 22 

വർഷക്കഺലമഺയ഻ പവർത്ത഻ച്ചു വരഽന്ന Track A NGO അയ േയ്കുറഺസ് (KAIROS 
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Kannur Association For Integrated Rural Organization and Support) 
േണ്ണൂര഻ീനയഺണ്. ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലലഺ േളക്ടറഽീട ീല DCKKD/10930/2021B4 നമ്പർ 

നടപട഻േമപേഺരമഺണ് ഈത്തരവഺദ഻രവം ഏൽപ്പ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. ആത് സംബന്ധ഻ച്ച 

അധ഻േഺര഻േമഺയ വ഻ജ്ഞഺപനം 11.03.2022 ീല 792 നമ്പർ ഄസഺധഺരണ ഗസെ഻ൽ 

പസ഻ദ്ധീപ്പടഽത്തഽേയഽം ീചയ്കര഻ട്ടുണ്ട്. പഠന യാണ഻െ഻ന്ീറ ഘടന രഺീഴ 

േഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

List of all team members with qualification 

 മ നമ്പർ    റപര്  പദവി വിദൿൊഭൿൊസ  റയൊഗ്ൿത 

1 
േഺ. ൂഷജഽ പ഼െർ 

(ുസഺുഷൿഺളജ഻സ്റ്)    

ph: 9400371739 

ീചയർമഺൻ 

MSW  

2 
ശ഼ ീേ.വ഻.ചന്ദൻ 
ph: 9846871777 

 ഄംഗം 
BA (Eco) 
MA (His) 

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

ph: 9947584887 

 ഄംഗം 
BA (Mal) 

4  ശ഼ പസഺദ് 
 ഒേ഼സ് 
ഄസ഻സ്റ്റന്റ് 

SSLC 

 

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

ുേഺഴ഻ുക്കഺട് - രഺമനഺട്ടുേര ൂഹുവ ുറഺഡ഻ൽ, ീചറഽവണ്ണൂർ മഽരൽ 
ീേഺളത്തറ ജംഗ്ഷൻ വീരയഽള്ള 1670 മ഼െർ ന഼ളമഽള്ള, വ഼ര഻ േഽറഞ്ഞ 
പഴയ ുറഺഡ഻നഽ പേരമഺയ഻ 15 മ഼െർ RoW യഽള്ള, അധഽന഻േ ര഼ര഻യ഻ലഽള്ള 
ുറഺഡ് ന഻ർമ്മ഻ക്കഺനഺയ഻ട്ടഺണ് ആവ഻ീട ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത്. ീമഺത്തത്ത഻ൽ 
അവശൿമഺയ഻ വരഽന്ന 2.0082 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യ഻ൽ വളീര േഽറച്ചു മഺരുമ 
ഏീെടഽക്കഺൻ ബഺക്ക഻യഽള്ളു. ആവ഻ീട ീചറഽവണ്ണൂർ ുറഺഡ് അരംഭ഻ക്കഽന്ന 
സ്ഥലത്ത്, ഈുപക്ഷ഻ക്കീപ്പട്ട പഴയ രഽ ീേട്ട഻ടവഽം, റ഼ സ 110/1 ൽ 
പവർത്ത഻ച്ചു വരഽന്ന േല്പേ ുഹഺട്ടല഻ീനയഽമഺണ് സഺരമഺയ഻ 
ബഺധ഻ക്കഽന്നത്. ഄര഻നഺൽ രീന്ന പയഺസം ഄനഽഭവ഻ക്കഽന്നവീര ുനര഻ൽ 
േണ്ടഽ സംസഺര഻ക്കഺനഺണ് മഽൻഗണന നൽേ഻യത്. സ്ഥലം സന്ദർശ഻ക്കഽന്ന 
സമയത്ത്, മരഺമത്ത് വേഽപ്പ഻ീല ചഽമരലീപ്പട്ട ഄസ഻ എൻജ഻ന഼യർ, 
ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ുേഺർപുറഷന഻ീല 45 വഺർഡ് േൗൺസ഻ലർ ശ഼മര഻ ഷ഼ബ 43 
വഺർഡ് േൗൺസ഻ലർ ശ഼മര഻ ുപമലര, ുറഺഡ് വ഻േസന സമ഻ര഻ 
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േൺവ഼നർ എന്ന഻വരഽീട സഹേരണം ലഭ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. Participatory Observation, 
Participatory Rural Appraisal, Informal interview with key Informants എന്ന഻ 
ടാളുേളും ഈപുയഺഗ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. 05.05.2022 നഽ നടത്തഺൻ ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ട്ടുള്ള ീപഺരഽ 
ഄവേഺശവഺദുയഺഗത്ത഻ൽ, ഇ വ഻ഷയം സംബന്ധ഻ച്ച  ് ോടഽരൽ വൿക്തര 

വരഽത്തഺനഽം, ഄത് സംബന്ധ഻ച്ച ഄർത്ഥനഺധ഻േഺര഻യഽീട ഄഭ഻പഺയം 

അവശൿീമങ്ക഻ൽ ഄത് ുശഖര഻ച്ചു ഄന്ത഻മ റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ൽ ുചർക്കഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം. 

Sampling methodology used 

പഠറനൊപൊധി ൾ 

സഺമാഹൿ അഘഺര പഠനുത്തഺടനഽബന്ധ഻ച്ചുള്ള വ഻വര ുശഖരണത്ത഻നഺയ഻ 

ീരഺട്ടു മഽേള഻ൽ േഺണ഻ച്ച ഈപഺധ഻േൾക്ക് പഽറീമ Stakeholder Analysis, 

Participatory Rural Appraisal, Beneficiary Assessment എന്ന഼ ഈപഺധ഻േളും 

ഄവലംബ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.  

Overview of information/ data sources used 

വളീര മഽുന്ന രീന്ന ഇ ുറഺഡ഻ൻീറ പഽനർന഻ർമ്മ഻ര഻ക്കഺയ഻ ഇ 
പുദശത്തഽേഺർ േമ്മ഻െ രാപ഼േര഻ച്ച പവർത്തനം നടത്ത഻ വരഽന്നര഻ന്ീറ 
േലമഺയ഻ 2019 ൽ ബഡ്ജെ഻ൽ ഄനഽവദ഻ച്ച രഽേയഽീട 20% അയ഻ 3 ുേഺട഻ 
രാപ വേയ഻രഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. രഽടർന്ന് 2019 ൽ രീന്ന ആൻീവസ്റ്റ഻ുഗഷൻ 
നടത്തഽേയഽം ീചയ്കര഻രഽന്നഽ. ന഻ലവ഻ൽ ുേവലം 3 മ഼െർ മഺരo RoW യഽള്ള 
ുറഺഡ്, മഴക്കഺലത്ത് ീവള്ളീക്കട്ട് േഺരണം പയഺസങ്ങൾ ഈണ്ടഺക്ക഻യ഻രഽന്നഽ. 
ആത് RoW 15 മ഼െർ അക്ക഻, അധഽന഻േ ര഼ര഻യ഻ലഽള്ള സഺുങ്കര഻േ 
സംവ഻ധഺനത്ത഻ലാീട മ഻േച്ച ുറഺഡഺക്ക഻ മഺെുേയഺണ് ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്.  
ആവ഻ീട ഏീെടഽക്കീപുടണ്ട഻വരഽന്നത് രണ്ടഽ സ്ഥഺപനങ്ങൾ മഺരമഺണ് 
ഄര഻ൽ ന്ന് ീചറഽവണ്ണൂർ ുറഺഡ഻ീല ഄടഞ്ഞഽ േ഻ടക്കഽന്ന, പഴയ രഽ 
ആരഽന഻ല ീേട്ട഻ടവഽം, ീേഺളത്തറ ഭഺഗത്തഽള്ള േല്പേുഹഺട്ടലഽമഺണ്. ഇ 
ുറഺഡ഻നഺവശൿമഺയ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ ഭാര഻ഭഺഗവഽം ുനരീത്ത രീന്ന 
ഏീെടഽക്കീപട്ടു േഴ഻ഞ്ഞര഻നഺൽ, ഇ സ്ഥലുമീെടഽപ്പ് സഺരമഺയ 
പയഺസങ്ങൾ സിഷ്ട഻ക്കഽന്ന഻ലല. 
ീപഺരഽമരഺമത്തഽ വേഽപ്പ്, ുറഺഡ് വ഻േസന സമ഻ര഻, വ഻ുലലജ് ഒേ഼സ്, 
ുേഺർപുറഷൻ േൗൺസ഻ലർമഺർ എന്ന഻വര഻ൽ ന഻ന്നഽം സ്ഥലം ഏീെടഽക്കൽ 
സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ ുശഖര഻ച്ച഻രഽന്നഽ.                                                                                  

Schedule of consultations with key stakeholders and brief description of public 
hearings conducted 
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സ്ഥലം ഏീെടഽപ്പ് ുനര഻ട്ട് ബഺധ഻ക്കഽന്നത് ഭാവഽടമേീള ോടഺീര േല്പേ ുഹഺട്ടൽ 

വഺടേക്ക് നടത്തഽന്നവീരയഽമഺണ്. 

ഭാവഽടമേളുീടയഽം മെു രല്പരേക്ഷ഻േളുീടയഽം പശ്നങ്ങളും 
പയഺസങ്ങളും ോടഽരൽ വൿക്തമഺയ഻ ഄറ഻യഽന്നര഻നഺയ഻  05.05.2022 

വൿഺഴഺഴ്ന്ച രഺവ഻ീല 11.30 നഽ ുബപ്പൂർ ന഻ുയഺജേമണ്ഡലം എം. എൽ.എ 

ഒേ഼സ഻ൽ വച്ച് രഽ ീപഺരഽ ുേൾക്കൽ ുയഺഗം നടത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. ുയഺഗത്ത഻ൽ 

ഭാവഽടമേളടക്കം 15 ുപർ പീങ്കടഽത്തഽ. 

ുയഺഗത്ത഻ന്ീറ ഈുേശൿലക്ഷൿങ്ങീള േഽറ഻ച്ച് വളീര വ഻ശദമഺയ  ഻ വൿക്തമഺക്ക  ഻

ുയഺഗത്ത഻ൽ പീങ്കടഽത്തവീര സവഺഗരം ീചയ്കരഽ പഠന യാണ഻െ് ഄംഗം ശ഼ 
ീേ.വ഻.ചന്ദൻ സംസഺര഻ച്ചു. രഽടർന്ന് 43 ഡ഻വ഻ഷൻ േൗൺസ഻ലർ ശ഼മര഻ പ഻. 
ഷ഼ബ, 45 ഡ഻വ഻ഷൻ േൗൺസ഻ലർ ശ഼മര഻ ുപമലര എന്ന഻വർ പദ്ധര഻ീയ േഽറ഻ച്ച് 
സംസഺര഻ച്ചു. എൽ.എ രഹസ഻ൽദഺരഽീട പര഻ന഻ധ഻ ീറവനൿാ ആൻസ്ീപക്ടർ 

ശ഻വദഺസൻ പ഻ ന഻യമങ്ങീള സംബന്ധ഻ച്ച് സംശയ ന഻വഺരണം നടത്ത഻.  

ുയഺഗത്ത഻ൽ ഈയര്ന്ന്നഽ വന്ന ന഻ർുദശങ്ങൾ രഺീഴ േഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ  

1. രീ രീനൊഥ് (സറരൊജിനിയുചട മ ൻ ) 

29.08.2010 ൽ 108/2B2 സ്ഥലം മഽഴഽവൻ പുരരനഺയ ശങ്കരന്ീറ ുപര഻ലഺയ഻രഽന്നഽ.  

മരണുശഷം മക്കളഺയ ശ഼ധരൻ, നഺരഺയണൻ, ുേളൻ, ഗംഗഺധരൻ എന്ന഻വരഽീട 

ുപര഻ലഺയ഻. എന്നഺൽ ഇ സ്ഥലം നഺരഺയണൻ മേൻ സഽേഽമഺരന്ീറ 

ുപര഻ലഺീണന്ന് ഄറ഻ഞ്ഞുപ്പഺൾ രഽ ബ്ജക്ഷൻ േയൽ ീചയ്കരഽ. ആുപ്പഺൾ സ്ഥലം 

യഥഺർത്ഥത്ത഻ൽ ഗംഗഺധരന്ീറ മക്കളഺയ ശ഼നഺഥ്, ശ഼രഞ്ജ഻ന഻, ശ഼ഭഺഗൿ 

എന്ന഻വരഽീട ുപര഻ലഺണ്. ഇ ഭഺഗത്ത് നൽേഽന്ന നഷ്ടപര഻ഹഺര രഽേ ീസന്റ഻ന് 

ഄഞ്ചഽ ലക്ഷമഺീണന്ന് ഄറ഻യഽന്നഽ. ഞങ്ങളുീട സ്ഥലം ീേഺളത്തറ ഄങ്ങഺട഻യഽീട 

ഭഺഗമഺണ്. ഄര഻നഺൽ ഄഞ്ചഽ ലക്ഷത്ത഻ൽ ഄധ഻േം രഽേ ലഭ഻ക്കണം. അദൿ 

ഘട്ടത്ത഻ൽ ഄറ഻യ഻പ്പ് നൽേഺീര വ഼ട്ടുമര഻ൽ ീപഺള഻ച്ചു േളഞ്ഞര഻നഺൽ ഄര഻രഽ 
േഺണഺൻ പയഺസമഺണ്. FMB പേഺരം ഞങ്ങളുീട ഈടമസ്ഥരയ഻ലഽള്ള മാന്നഽ 
സ്ഥലത്തഽന഻ന്നഽ എരയഺണ് ഏീെടഽക്കഽന്നത് എന്ന് ഄറ഻യണം.  

2. രീ അനിൽ ( വിജുലയുചട ഭർത്തൊവ് 138/2A, 2B, 139) 

ീചറഽവണ്ണൂർ - ീേഺളത്തറ ുറഺഡ഻ൻീറ എൂലീന്ഩന്റ് പലർക്കഽ ുവണ്ട഻യഽം 

മഺെ഻യരഺയ഻ ഄറ഻ഞ്ഞഽ. ഞഺനഽം എൂലീന്ഩന്റ് മഺെുന്നര഻നഺയ഻ ഹരജ഻ 
നൽേ഻യ഻രഽന്നഽ. എലലഺ രഺഷ്ട഼യ ുനരിരവത്ത഻ലഽം പരഺര഻ നൽേ഻യ഻രഽന്നഽ. രഽ 
നടപട഻യഽം ഈണ്ടഺയ഻ലല. എന്ീറ സ്ഥലംവീര ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്നഺണ് സ്ഥലം 

ഏീെടഽത്തഽവന്നത്. രഽടർന്ന് എന്ീറ സ്ഥലത്ത഻ലാീട മഺരം ഭാമ഻ ഏീെടഽത്തഽ. 
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സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ നടഽവ഻ലാീട അയര഻നഺൽ പലരരത്ത഻ലഺയ഻ വ഻ഭജ഻ക്കീപ്പട്ടു. 

ആര഻ുനഺട് ുചർന്ന് ീവറഽീര േ഻ടക്കഽന്ന പഴയ ുറഺഡ഻ന്ീറ ഭഺഗം ോട഻ ുചർത്ത് 
എടഽത്ത഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ സർക്കഺര഻ന് സഺമ്പത്ത഼േ ലഺഭവഽം എന഻ക്ക് പയഺസവഽം 

ഴ഻വഺക്കഺമഺയ഻രഽന്നഽ. വളവഽ ഴ഻വഺക്കഺനഺണ് ആത്തരത്ത഻ൽ സ്ഥലം 

ഏീെടഽക്കഽന്നത് എന്നറ഻യ഻ീച്ചങ്ക഻ലഽം, വളവഽ ന഻വർന്ന഻ട്ട഻ലല. ബഺക്ക഻യഺയ഻ വരഽന്ന 

സ്ഥലത്തഽ ീേട്ട഻ടം ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നര഻നഺയഽള്ള പ്ലഺൻ ന഻ലവ഻ീല ന഻യമത്ത഻ൽ ആളവ് 

വരഽത്ത഻ീക്കഺണ്ട  ് ഄംഗ഼േര഻ച്ചു രരഽവഺൻ ബന്ധീപ്പട്ട ഄധ഻േഺര഻േള഻ൽ ന഻ന്ന് 
നടപട഻ ഈണ്ടഺേണം. 

ആുപ്പഺൾ 10 ലക്ഷം രാപ നഷ്ടപര഻ഹഺരം ീേഺടഽത്തര഻ന്ീറ 300 മ഼െർ ഄേീലയഺണ് 

എന്ീറ സ്ഥലം. ഄര഻നഺൽ ആുപ്പഺൾ നല്േഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന നഷ്ടപര഻ഹഺര രഽേ 

ഄപരൿഺപ്രമഺണ്. 26¾ ീസന്റ് സ്ഥലം ഇ പദ്ധര഻ക്കഺയ഻ വ഻ട്ടു 

നല്ുേണ്ട഻വരഽന്നഽ. 

3. രീ ആനന്ദ് ( രീധരന്ചറ മ ൻ 149/10 ) 

ൂഹുവയ഻ൽ ന഻ന്ന് 150 മ഼െർ മഺരം ഄേീലയഺണ് എന്ീറ സ്ഥലം. ആുപ്പഺൾ 

ഄനഽവദ഻ക്കീപ്പടഽന്ന നഷ്ടപര഻ഹഺരം ഄപരൿഺപ്രമഺണ്. എന്ീറ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ 

ഈടമസ്ഥഺവേഺശം സംബന്ധ഻ച്ച  ുഞങ്ങൾക്ക് രർക്കമ഻ലല.  

4. രീ ആനന്ദ്  ുമൊർ  

149/10 സർുവ നമ്പർ സ്ഥലം രഺഘവൻ, േലൿഺണ഻ക്കഽട്ട഻ എന്ന഻വരഽീട 

ുപര഻ലഺയ഻രഽന്നഽ. രഺഘവൻ 2010 ആൽ മരണീപട്ടു, സ്ഥലം ആുപ്പഺൾ എന്ീറ 

ൂേവശമഺണ് ുരഖയഽം എന്ീറ ൂേവശമഺണ്. ന഻ലവ഻ൽ സ്ഥലം വ഻ട്ടു നല്േഺൻ 

േലൿഺണ഻േഽട്ട഻ുയഺ ഞഺുനഺ ഄനഽമര഻പരം പ്പ഻ട്ടു നൽേ഻യ഻ട്ട഻ലല. WP(C) 3545/2022 ൽ 
വരഺന഻ര഻ക്കഽന്ന ുേഺടര഻ വ഻ധ഻ക്ക് ഄനഽസിരമഺയ  ഻ പവിത്ത഻ക്കഺൻ രയഺറഺണ്. 

നഷ്ടപര഻ഹഺര രഽേ ഄപരൿഺപ്രമഺണ്. 

5. രീമതി രൊന്ത  

റ഼ സ. 110/3 ീല സ്ഥലം 1949 ആൽ രഺമനഽം േഽഞ്ഞ഻ീപ്പണ്ണും ുചർന്ന് വ഻ലക്ക് 
വഺങ്ങ഻യരഺണ്. ഭാമ഻യഽീട ഄവേഺശം രലമഽറേളഺയ഻ ആവര഻ലഺയ഻രഽന്നഽ. 
രഺമന്ീറ  സവത്ത് ട഻യഺന്ീറ മരണുശഷമഺണ് മക്കള഻ുലക്ക് എത്ത഻ുച്ചരഽന്നത് ( 

ശഺന്ത, ുചഺയ഻ക്കഽട്ട഻ ( പുരരൻ), വ഻മല, ല഼ല, ബഺബഽരഺജ്, വത്സ്രഺജ്, ുശഺഭന). 

ഄറേഺത്ത഻ന്ീറ ുപര഻ൽ േഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന സ്ഥലം ഄുേഹത്ത഻ന് വ഻ല്പന 

നടത്ത഻യത് മക്കള഻ീലഺരഺളഺയ വത്സ്രഺജനഺണ്. വത്സ്രഺജ഻ന് ഇ സ്ഥലം 

വ഻ൽക്കഺൻ ഄവേഺശമ഻ലല. ആത് പുരരനഺയ ുചഺയ഻ക്കഽട്ട഻യഽീട ുപര഻ലഽള്ള 
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സ്ഥലമഺണ്. േഽഞ്ഞ഻ീപ്പണ്ണ് രന്ീറ സ്ഥലം ബഺബഽരഺജ഻ന് വ഻ല്പന നടത്ത഻. രർക്കം 

ന഻ലന഻ൽക്കഽന്നഽ. 

6. രീ വിറനൊദ്  ുമൊർ (റീ സ.149/10 ന്ചറ  ൂട്ടവ ൊരിയൊയ പവിതന്ചറ 

മ ളുചട ഭർത്തൊവ്)  

ശ഼ധരനഽം ഄനഽജൻ പവ഻രനഽം രമ്മ഻ൽ ഇ സ്ഥലവഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ടു ുേസ് 

ന഻ലവ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. ശ഼ധരൻ മരണീപട്ടര഻നഽ ുശഷം പവ഻രനഽം ശ഼ധരന്ീറ 

ഭഺരൿയഽം മക്കളുമഺയ഻ സവത്തഽ രർക്കം രഽടർന്ന്. 1994 ആൽ ുേസ് ീേഺടഽത്തഽ. 
ുേസ഻ൽ ഄനഽോല വ഻ധ഻ ഞങ്ങൾക്കഺയ഻രഽന്നഽ. ഇ പറമ്പ഻ൽ മഽൻപ് രഺമസ഻ച്ച  ു

വന്ന഻രഽന്ന േലൿഺണ഻ക്കഽട്ട഻ (ശ഼ധരന്ീറ രഽ സുഹഺദരൻ ബഺലേിഷ്ണന്ീറ 

വ഻ധവ) ആുപ്പഺൾ ഇ സ്ഥലത്ത഻ൽ ഄവേഺശ വഺദം ഈന്നയ഻ക്കഽന്നഽ.  

7. രീ രരിധരൻ (രീധരൻചറ സറഹ്ൊദരി ലീലയുചട മ ൻ) 

149/10 ീല സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ പഺരമ്പരൿമഺയ ഄവേഺശ഻യഺണ്. നഷ്ടപര഻ഹഺര രഽേ 

ഄപരൿഺപ്രമഺണ്. 

8. രീ മഞ്ജുനൊഥ്  

റ഼ സ 148/3A ആൽീപ്പട്ട രിൂക്ക പറമ്പഽ എന്ന സ്ഥലം എന഻ക്കഽം 

ഄവേഺശീപ്പട്ടരഺണ്. ഄവേഺശ രർക്കം നടക്കഽന്നഽ. നൿഺയമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരം 

ലഭ഻ക്കണം. 

9. രീമതി മിനി ( ഗ്ിരിജയുചട മ ൾ 148/3A ) 

ഇ സ്ഥലം പ഻രഺവഺയ പുരരനഺയ ഈള്ളഺടഽീത്തഺട഻ മഺധവന്ീറ അയ഻രഽന്നഽ. 
പ഻രഺവ഻ന്ീറ മരണുശഷം ആത് ഄമ്മയഺയ ഗ഻ര഻ജയഽീട ുപര഻ൽ എത്ത഻ുച്ചർന്നഽ. 
ഄമ്മ ഗ഻ര഻ജയഽീട മരണുശഷം മാന്ന് മക്കള഻ുലക്ക് രഽലൿമഺയ഻ ഄവേഺശം വന്നഽ. 
പ഻രഺവഺയ മഺധവന്ീറ ഄച്ഛന്ീറ സുഹഺദരന്ീറ രഺവഴ഻ക്കഺർ ഇ 
സ്ഥലത്തഽ ഄവേഺശവഺദം ഈന്നയ഻ക്കഽന്നരഺയ഻ ഄറ഻യഽന്നഽ. 
ന഻യമഺനഽസിരമഺയ഻ ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള രഽേ ലഭ഻ക്കണം. രർക്കം ന഻ലവ഻ൽ 
വന്നുപ്പഺൾ സർുവയർ വന്ന് ഄളന്നഽ ര഻ട്ടീപ്പടഽത്തഽന്നര഻നഽ നടപട഻േൾ 
സവ഼േര഻ക്കഺൻ ുമൽഘടേത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് ന഻ർുദശം നല്േീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്. 

10. ടി പി സുറരഷ് ബൊബു (R.S No148/5B1) ഇചമയിൽ മുറേന ലഭിച്ച 
 ത്തിന്ചറ പസക്ത ഭൊഗ്ം  

ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ പ്ലഺുനഺ സ്ീേുച്ചഺ എന഻ക്ക് 
ലഭ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലല. ഄര഻നഺൽ വൿക്തമഺയ മറഽപട഻ നല്േഺൻ പയഺസമഺണ്. 
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ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുറഺഡ് വ഼ര഻ോട്ട഻ ഈപുയഺഗക്ഷമമഺക്കഽന്നര഻നഽ പേരം പഽര഻യ 
ുറഺഡ് ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത് സർക്കഺര഻ന് സഺമ്പത്ത഼േ ബഺധൿര ഈണ്ടഺക്കഽന്നഽ. 
ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുറഺഡ഻ൻീറ ഴ഻ഞ്ഞ സ്ഥലം പുയഺജനീപ്പടഽത്ത഻യഺൽ 
സ്ഥലവഺസ഻േളുീട ഄസൗേരൿം േഽറക്കമഺയ഻രഽന്നഽ. എന്ീറ സ്ഥലത്തഽള്ള 
ന഻ലവ഻ലഽള്ള ഄടയഺളം ുനീര എര഻ർഭഺഗുത്തക്ക് മഺെ഻യ഻രഽീന്നങ്ക഻ൽ, പഴയ 
ുറഺഡ഻ന്ീറ സ്ഥലവഽം, ന഻ർമ്മ഻ക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന ുറഺഡ഻ന്ീറയഽം പഴയ 
ുറഺഡ഻ന്ീറയഽം ആടയ഻ലഽള്ള സ്ഥലവഽം, ുറഺഡ് വ഼ര഻ോട്ടുന്നര഻നഺയ഻ 
ഈപുയഺഗ഻ച്ചഺൽ സർക്കഺര഻ന്ീറ സഺമ്പത്ത഻േ ബഺധൿര േഽറക്കഺൻ സഺധ഻ക്കഽം. 
ആക്കഺരൿം പര഻ഗണ഻ച്ചഺൽ എന്ീറ സ്ഥലത്ത഻നഽള്ള ുചരം േഽറക്കഺനഽം 
സഺധ഻ക്കഽന്നഽ. 

 

േയ്കുറഺസ് ീപഺജക്െ് ഄസ഻സ്റ്റന്റ് ശ഼മര഻ ലക്ഷ്മ഻ ഹിഷ഻ുേശ് നന്ദ഻ 
പേഺശ഻പ്പ഻ച്ച .ു ുയഺഗം 2.30 നഽ ഄവസഺന഻ച്ചു. 

ുയഺഗത്ത഻ൽ ഈയർന്നഽ വന്ന ഄഭ഻പഺയങ്ങളും ന഻ർുദശങ്ങളും 
ഄർത്ഥനഺധ഻േഺര഻യഺയ ീപഺരഽമരഺമത്തഽ ന഻രത്തഽ വ഻ഭഺഗം എക്സ഻േൿാട്ട഼വ് 
എൻജ഻ന഼യർക്ക് ഄയച്ചു ീേഺടഽക്കഽേയഽം അയര഻ന്ീറ മറഽപട഻ 28/05/2022 
ീല EERD-DVOKKD/160/2022-D4-PWD നമ്പർ േത്ത് പേഺരം ഄയച്ചു 
രര഻േയഽം ീചയ്കര഻ട്ടുണ്ട്. അയത് ചഽവീട ുചർത്ത഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

ുയഺഗത്ത഻ൽ ശ഼ ഄന഻ൽ (വ഻ജഽലയഽീട ഭർത്തഺവ് 138/2A,28), ശ഼ സഽുരഷ് 
ബഺബഽ (R.S No148/5B1) എന്ന഻വർ ഈന്നയ഻ച്ച പരഺമർശങ്ങൾക്കഽള്ള 
വ഻ശദ഼േരണം രഺീഴ ുചർക്കഽന്നഽ  

1. രീ അനിൽ ( വിജുലയുചട ഭർത്തൊവ് 138/2A, 2B, 139) 

ഏീെടഽത്ത സ്ഥലത്ത഻ുനഺട് ുചർന്ന് േ഻ടക്കഽന്ന പഴയ ുറഺഡ഻ൻീറ ഭഺഗം 
ോട഻ ുചർത്ത എടഽത്ത഻രഽീന്നങ്ക഻ൽ വളവഽ ഴ഻വഺക്കഺമഺയ഻രഽന്നഽ. 
വളവഽ ഴ഻വഺക്കഺനഺണ് ആത്തരത്ത഻ൽ ഏീെടഽത്ത഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽം വളവഽ 
ന഻വർത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല എന്ന് ഄറ഻യ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.  
ച഼ഫ് എൻജ഻ന഼യർ ഄംഗ഼േര഻ച്ചു ഈത്തരവഺയ ഄൂലൻീമന്റ് 
പേഺരമഺണ് സ്ഥലം ഏീെടഽക്കഽന്നത്. അയത് വ഻ശദമഺയ പഠനങ്ങൾ 
നടത്ത഻യഺണ് ഈണ്ടഺക്ക഻യത്. 

2. രീ ടി പി സുറരഷ് ബൊബു (R.S No148/5B1)   
ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുറഺഡ് പരമഺവധ഻ ഈപുയഺഗ഻ച്ചഺൽ സർക്കഺര഻ന്ീറ 
സഺമ്പത്ത഼േ ബഺധൿര േഽറക്കമഺയ഻രഽന്നഽ. ഏീെടഽക്കഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന 
സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ സ്ീേച്ച് േ഻ട്ട഻യ഻ലല. 
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ച഼ഫ് എൻജ഻ന഼യർ ഄംഗ഼േര഻ച്ചു ഈത്തരവഺയ ഄൂലൻീമന്റ് 
പേഺരമഺണ് സ്ഥലുമീെടഽപ്പ് നടപട഻േൾ രഽടങ്ങ഻യത്. അയത് വ഻ശദമഺയ 
പഠനങ്ങൾ നടത്ത഻യഺണ് ഈണ്ടഺക്ക഻യത്. 

Land assessment 

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

sources. 

ഏചെടുക്കൊൻ ഉറേരിക്കുന്ന ഭൂമിയുചട വിവരം 
േമ 

നമ്പർ 
സർുേ നമ്പർ       വ഻സ്ര഼ർണം 

1 R.s No 108/2B1 0.0091 
2 108/2B2 0.0012 
3 110/1 0.006 
4 97/5 0.006 
5 138/2A 0.0278 
6 138/2B 0.0156 
7 139 0.0615 
8 149/10 0.0672 
9 148/5B1 0.0004 
10 148/3A 0.0053 
11 138/2A 0.0002 
12 110/3 0.0152 
 ആച  0.2155 ചഹ്ക്ടർ 
Entire area of impacts under the influence of the project. (not limited to land 
area for acquisition)  

ഇീയഺരഽ പദ്ധര഻ക്കഺയ഻ ീമഺത്തം 2.0082 ീഹക്ടർ സ്ഥലമഺണ് 
ഏീെടഽക്കീപുടണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഄര഻ൽ നലല ശരമഺനം ഭാമ഻ ഏീെടഽത്തഽ 
േഴ഻ഞ്ഞരഺയ഻ മഽുന്ന ുരഖീപടഽത്ത഻യരഺണ്. ുറഺഡ഻ൻീറ 
ആരഽവശത്തഽമഺയഽള്ള സ്ഥലം ഏീെടഽക്കീപടഽുമ്പഺൾ, അദൿ ഘട്ടത്ത഻ലഽണ്ടഺയ 
അഘഺരം, ആുപ്പഺൾ 0.2155 ീഹക്ടർ സ്ഥലം ഏീെടഽീക്കടഽുമ്പഺൾ 
ഈണ്ടഺേഽന്ന഻ലല. ആുപ്പഺൾ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കീപടഽുമ്പഺളുണ്ടഺേഽന്ന അഘഺരം, 
ഏീെടഽക്കീപടഽന്ന സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ വ഻സ്രിര഻യ഻ൽ രഽങ്ങഽന്നഽ. 

Total land required for the project 
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ഇ പദ്ധര഻ക്ക് ീമഺത്തം അവശൿമഺയ഻ വരഽന്നത് 2.0082 ീഹക്ടർ 
സ്ഥലമഺണ്. ആുപ്പഺൾ സഺമാഹൿ അഘഺര പഠനം നടത്തഽന്നത്, ഏീെടഽക്കഺൻ 
ബഺക്ക഻യഺയ഻ട്ടുള്ള 0.2155 ീഹക്ടർ സ്ഥലം ഏീെടഽപ്പ് സംബന്ധ഻ച്ചഺണ്. 

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 ീചറഽവണ്ണൂർ - ീേഺളത്തറ ുറഺഡ് ന഻ലവ഻ലഽള്ള 
ആടഽങ്ങ഻യ രാപത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽം 15 RoW വ഼ര഻യ഻ലഽള്ള അധഽന഻േ 
ര഼ര഻യ഻ലഽള്ള ുറഺഡഺക്ക഻ മഺെുന്നര഻ന്, മഽുന്ന സാച഻പ്പ഻ച്ചരഽുപഺീല 2.0082 
ീഹക്ടർ സ്ഥലമഺണ് ഏീെടഽക്കീപുടണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ആുപ്പഺൾ 
ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന 0.2155 ീഹക്ടർ ഭാമ഻ീയഺഴ഻ച്ചു ബഺക്ക഻ ഭാമ഻ 
ഏീെടഽത്തഽ േഴ഻ഞ്ഞരഺണ്. ുറഺഡ഻ൻീറ ആരഽവശത്തഽം മഽഴഽവനഺയ഻ 
ഡയ഻ുനജടക്കം ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നര഻നഺയഺണ് ആരയഽം ഭാമ഻ അവശൿമഺയ഻ 
വരഽന്നത്. ുറഺഡ് അരംഭ഻ക്കഽന്നത് മഽരൽ ഄവസഺന഻ക്കഽന്നത് വീര 
ആീരഺഴ഻ീേയഽള്ള ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കീപട്ടു േഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്. 

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

ഇ പദ്ധര഻ക്കഺയ഻ ആന഻ ഏീെടഽക്കഺൻ ബഺക്ക഻യഺയ഻ ന഻ൽക്കഽന്നത് 
ുേഺഴ഻ുക്കഺട് രഺലാക്ക഻ീല, ീചറഽവണ്ണൂർ വ഻ുലല ജ഻ൽീപട്ട റ഼ സ 108/2B1, 108/2B2, 

110/1, 97/5, 138/2A, 138/2B, 139, 149/10, 148/5B1, 148/3A, 110/3 എന്ന഼ സർുവ 

നമ്പറഽേള഻ൽീപടഽന്ന 0.2155 ീ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 

ഏീെടഽക്കീപ്പടഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന ഭാമ഻ പഽരയ഻ടം/ ന഻ലം വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീപട്ടരഺണ്. 
മ഻ക്കവഺറഽം എലലഺ ഭാമ഻യഽം വ഼ട്ടുപറമ്പ഻ന്ീറ ഭഺഗമഺണ്. ആര഻ൽ േിഷ഻ 
ഭാമ഻ ഈൾീപ്പടഽന്ന഻ലല. ഈടമേള഻ൽ ന഻ന്നഽം വളീര ീചറ഻യ ഭഺഗം മഺരുമ 
ഏീെടഽക്കീപ്പുടണ്ടരഺയ഻ട്ടുള്ളു. ആവ഻ടഽീത്ത ഭാമ഻ ീമഺത്തത്ത഻ൽ, സവന്തം 
ഈടമസ്ഥരയ഻ലഽള്ളരഺണ്. ആവീയഺീക്കത്തീന്ന പരമ്പരഺഗരമഺയ഻ ൂേവശം 
ുചർന്ന് വന്നവയഺണ്. ഏീെടഽക്കീപ്പടഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന ഭാമ഻യ഻ൽ 
രഺമസ഻ച്ചുവരഽന്ന വ഼ടഽേള഻ലല. 

ഭൂമിയുചടഉടമസ്ഥർ 

 

 മനമ്പർ ഉടമസ്ഥന്ചററപര് വിസ്തീർണം സവഭൊവം 
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1 

ശ഼ഭഺഗൿ, D/O സുരഺജ഻ന഻ 
മഽരൽുപർ 0.0223 പഽരയ഻ടം/ന഻ലം 

2 വ഻ജഽല, ഄന഻രഽദ്ധ് 0.0986 പഽരയ഻ടം/ന഻ലം 

3 

അനന്ദ്, S/Oശ഼ധരൻ 
മഽരൽുപർ 0.0672 പഽരയ഻ടം/ന഻ലം 

4 

സഽുരഷ്ബഺബഽ  
മഽരൽുപർ 0.0004 പഽരയ഻ടം/ന഻ലം 

5 ഗ഻ര഻ജ ഈള്ളഺടഽീത്തഺട഻ 0.0053 പഽരയ഻ടം/ന഻ലം 
6 സഽന഻ൽ പഽന്നത്ത് 0.0065 പഽരയ഻ടം/ന഻ലം 
7 ഄറേഺത്ത് ീേ 0.0152 പഽരയ഻ടം/ന഻ലം 

  ആച  0.2155 ചഹ്ക്ടർ 

 

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

ീചറഽവണ്ണൂർ ീേഺളത്തറ ുറഺഡ് പവർത്ത഻ക്കഺയ഻ മഽുന്ന രീന്ന  ആവ഻ീട 
ഭാമ഻  ഏീെടഽക്കീപ്പട്ട഻രഽന്നഽ. ുദശ഼യപഺരയ്കക്ക് സമ഼പം ീസന്റ഻ന് 10 ലക്ഷം 
രാപയഽം മെു സ്ഥലങ്ങള഻ൽ 5 ലക്ഷം രാപയഽം നൽേ഻യരഺയ഻ 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)  

മഽൻുപ രീന്ന ഇ പദ്ധര഻ക്കഺയ഻ ഏീെടഽക്കീപട്ട സ്ഥലുത്തഺട് ുചർന്ന് 
േ഻ടക്കഽന്ന പുദശമഺണ് ഏീെടഽക്കീപ്പടഺനഽുേശ഻ക്കഽന്നത്. ീപഺരഽീവ ആത് 
മഽേള഻ൽ േഺണ഻ച്ച 7 വൿക്ത഻േളുീട സ്ഥലമഺണ്. ആര഻ൽ 149/10 ൽ ീപട്ട 
അനന്ദ് ീേയഽീട സ്ഥലം മഺരമഺണ് രഽ വ഼ട്ടുപറമ്പ഻ൽ ഭഺഗമഺയ഻ വരഽന്നത്. 
മെു സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ആുപ്പഺൾ േഽടഽംബങ്ങൾ ന്നഽം രീന്ന രഺമസ഻ക്കഽന്ന഻ലല. 

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

ആവ഻ീട ഄത്തരത്ത഻ലഽള്ള ഗ഻ര഻വർഗക്കഺർ രഺമസ഻ക്കഽന്ന഻ലല 
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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) 

റ഼ സ 110/1 ആൽ പുരരയഺയ സുരഺജ഻ന഻ മേൾ ശ഼ഭഺഗൿയഽീട 
ഈടമസ്ഥരയ഻ലഽള്ള ീേട്ട഻ടത്ത഻ൽ േല്പേ ുഹഺട്ടൽ നടത്ത഻വരഽന്ന, 
സുഹഺദരങ്ങളഺയ രഺമദഺസ് സ഻ീയയഽം, ബഺലേിഷ്ണൻ സ഻ീയയഽം സ്ഥലം 
ഏീെടഽപ്പ് ബഺധ഻ക്കഽം. ആത് ഄവരഽീട േഽടഽംബീത്തയഽം ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. 
 

(a) Inventory of productive assets and significant lands 

 മനമ്പർ ഉടമസ്ഥന്ചററപര് െമയങ്ങൾ 
 

1 
ശ഼ഭഺഗൿ, D/O സുരഺജ഻ന഻ 
മഽരൽുപർ 

വ഻വ഻ധ സർുവ 
നമ്പറഽേള഻ലഺയ഻ട്ടുള്ള 
സ്ഥലത്ത്, 
വ഼ട്ട഻ുലക്കഽള്ള ുറഺഡ് 
ഭഺഗത്തഺയ഻ രണ്ട് 
ീരങ്ങഽേളും രഽ 
പടഽ മരവഽം ഈണ്ട് . 
ോടഺീര രഽ പഴയ 
ഒട് ുമഞ്ഞ 
ീേട്ട഻ടവഽം ഇ 
ീേട്ട഻ടത്ത഻ൽ 
വഺടേക്ക് രഽ 
ുഹഺട്ടൽ 
നടത്തഽന്നഽണ്ട്. 5.5081 cent 

2 വ഻ജഽല, ഄന഻രഽദ്ധ് 

വ഻വ഻ധ സർുവ 
നമ്പറഽേള഻ലഺയ഻ട്ടുള്ള 
സ്ഥലത്ത് നലല 
ഈല്പഺദനക്ഷമരയഽള്ള 
13 ീരങ്ങഽേൾ ഈണ്ട്. 
ോടഺീര രഽ 24.3542 cent 



21 
 

ീേഺുക്കഺമരവഽം 

3 
അനന്ദ്, S/Oശ഼ധരൻ 
മഽരൽുപർ 

ീചറ഻യ ീരങ്ങ്-1 
പ഻ലഺവ് -2 
ുരക്ക് - 9 
േവഽങ്ങ്-3  
മഽളക്കാട്ടം-2  
േശഽമഺവ് -1 
വഺഴോട്ടം-1 16.5984 cent 

4 സഽുരഷ്ബഺബഽ  മഽരൽുപർ - 
ീേട്ട഻ടീത്ത 
ബഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലല 

5 ഗ഻ര഻ജ ഈള്ളഺടഽീത്തഺട഻ - 

ീചറഽവണ്ണൂർ 
ുറഺഡര഻േ഻ലഽള്ള രഽ 
പഴയ ആരഽന഻ല 
ീേട്ട഻ടം ആര഻ൽ 
സ്ഥഺപനങ്ങൾ ന്നഽം 
രീന്ന 
പവർത്ത഻ക്കഽന്ന഻ലല. 

6 സഽന഻ൽ പഽന്നത്ത് - 

വ഻വ഻ധ സർുവ 
നമ്പറഽേള഻ലഺയ഻ട്ടുള്ള 
സ്ഥലം, വ഼ട്ട഻ുലക്കഽള്ള  
ുറഺഡ഻ൻീറ ഭഺഗം 

7 ഄറേഺത്ത് ീേ - 
ഴ഻ഞ്ഞ പറമ്പ഻ന്ീറ 
ഭഺഗം 

 

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

Demographic details of the population in the project area 

ീചറഽവണ്ണൂർ ീേഺളത്തറ ുറഺഡ് വ഻േസനത്ത഻നഺയ഻ അദൿഘട്ടത്ത഻ൽ രീന്ന 
സ്ഥലം ഏീെടഽത്തഽ രഽടങ്ങ഻യരഺണ്. ന഻ലവ഻ൽ ഏീെടഽക്കീപട്ട സ്ഥലത്ത഻ന് 
പഽറീമ, ഄര഻ുനഺട് ുചർന്ന് ന഻ൽക്കഽന്ന സ്ഥലത്തഽ അരഽം രീന്ന 
രഺമസ഻ക്കഽന്ന഻ലല. ആവ഻ീട ന഻ന്ന് പഽനരധ഻വസ഻പ്പ഻ുക്കണ്ട഻യഽം വരഽന്ന഻ലല. 

Income and poverty levels 

ഏീെടഽക്കീപടഽന്ന സ്ഥലത്തഽ രഽ ുഹഺട്ടൽ മഺരമഺണ് ഈള്ളത് എന്ന് 
വൿക്തമഺക്ക഻യരഺണ്. ഄര഻നഺൽ രീന്ന വരഽമഺനവഽം ദഺര഻ദൿുരഖ പരഺമർശവഽം  

ആലല 

Vulnerable groups 

ആലല 
Land use and livelihood 
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ആവ഻ീട ഏീെടഽക്കീപടഽന്ന ഭാമ഻യ഻ൽ ോടഽരലഽം ഴ഻ഞ്ഞഽ േ഻ടക്കഽന്ന പറമ്പ഻ന്ീറ 

ഭഺഗുമഺ രഺമസസ്ഥലത്ത഻ന് ഭഺഗമഺയ പറുമ്പഺ അണ്. ീപഺരഽീവ േഺർഷ഻േ 

ഭാമ഻യലല. പറമ്പ഻ൽ ന഻ന്ന് ലഭ഻ക്കഽന്ന അദഺയം ജ഼വുനഺപഺദ഻േള഻ൽ ീപടഽത്തഺൻ 

മഺരം ഗൗരവമഽള്ളരലല. എന്നഺൽ ഏീെടഽക്കഽന്ന സ്ഥലങ്ങളും രഽ പഴയ ഒട഻ട്ട 

ീേട്ട഻ടത്ത഻ൽ രണ്ടഽ സുഹഺദരന്ഩഺർ ുചർന്ന് നടത്തഽന്ന ുഹഺട്ടലഽണ്ട്. ഇ 

സ്ഥലുമീെടഽപ്പ് ആവീരയഺണ് സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽേ. 

Local economic activities 

ഇ പുദശീത്ത പധഺന സഺമ്പത്ത഼േ പവർത്തനങ്ങൾ േഺർഷ഻േ 
വിത്ത഻യഺണ്. വ഻വ഻ധ സ്ഥഺപനങ്ങള഻ൽ ുജഺല഻ ീചയ്കരവരഽം, 
ുജഺല഻ീചയ്യുന്നവരഽം ഇ പുദശത്ത഻ന്ീറ സഺമ്പത്ത഼േ പവർത്തനീത്ത 
ഈുത്തജ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽ.  

Factors that contribute to local livelihood 

മഽൻേഺലഘട്ടങ്ങള഻ൽ സമ഼പ പുദശീത്ത ഒട് േമ്പന഻േള഻ൽ ുജഺല഻ 
ീചയ്കരവരഺണ് ആവ഻ടഽത്തഽേഺർ ഄത്തരം േമ്പന഻േൾ പാട്ട഻യുരഺീട ീചര഻പ്പ് 
ന഻ർമ്മഺണം മെു ഄപ്ുഹഺൾസ്റ്ററ഻ ുമഖലേള഻ൽ ുജഺല഻ ീചയഽന്നഽ. 
ഄരഽുപഺീല രീന്ന പറമ്പഽേള഻ീല ുരക്ക്, േവഽങ്ങ് എന്ന഻വയ഻ൽ ന഻ന്നഽം 
ലഭ഻ക്കഽന്ന വരഽമഺനവഽം ജ഼വുനഺപഺധ഻ീയ സഹഺയ഻ക്കഽന്നഽ. ീമഺത്തമഺയ഻ 
ുനഺക്കഽേയഺീണങ്ക഻ൽ വ഻വ഻ധ േമ്പന഻േീളയഽം ീചറ഻യ രരത്ത഻ലഽള്ള 
വൿഺവസഺയ഻േ യാണ഻െുേീളയഽമഺണ് പധഺനമഺയ഻ അശയ഻ക്കഽന്നത്. 

Kinship patterns and social and cultural organizations. 

ഹ഻ന്ദഽ മഽസ്഻ം മരവ഻ഭഺഗങ്ങൾ രമൿരുയഺീട ഄധ഻വസ഻ക്കഽന്ന പുദശം 
മ഻ക്കവഺറഽം ആന്നീത്ത ഄണഽേഽടഽംബസംവ഻ധഺനത്ത഻ൽ ജ഼വ഻ക്കഽന്നഽ. 
അത്മവ഻ദൿഺസംഘം, ശ഻വദഺസൻ സ്മഺരേ ഗന്ഥഺലയം എന്ന഼ സ്ഥഺപനങ്ങൾ 
ഇ പുദശത്ത഻ന്ീറ സഺംസ്േഺര഻േ വളർച്ചയ്കക്ക് ഏീറ സഹഺയേഺരൿമഺയ഻ 
പവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നഽ.   

Administrative organizations 

പഺുദശ഻േ ഭരണസംവ഻ധഺനത്ത഻ന്ീറ ഭഺഗമഺയ ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ുേഺർപുറഷൻ 43, 

45 എന്ന഼ വഺർഡഽേളുീട പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ന പുദശമഺണ഻ത്. 

Political organizations 
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ഇ പുദശത്ത് ുേഺൺഗസ്, സ഻.പ഻.ഐ (എം), ബ഻.ീജ.പ഻, ല഼ഗ്, എന്ന഼ േക്ഷ഻ 
രഺഷ്ട഼യ പഺർട്ട഻േളുീട സവഺധ഼നമഽണ്ട .് 

Community based and civil society organisations 

ആത്തരം സംഘങ്ങൾ ന്നഽം രീന്ന ഇ പുദശത്തഽ പവർത്ത഻ക്കഽന്ന഻ലല 

Regional dynamics and historical change processes  

പദ്ധര഻ പുദശമഺയ ീചറഽവണ്ണൂർ- ീേഺളത്തറ പുദശം ുേഺഴ഻ുക്കഺട് 

ുേഺർപുറഷന്ീറ 43, 45 എന്ന഼ ഡ഻വ഻ഷനഽേള഻ൽ ീപടഽന്ന പുദശമഺണ്. 

അദൿേഺലഘട്ടത്ത഻ൽ ആവ഻ടഽത്തഽേഺർ സമ഼പ പുദശീത്ത ഒട് േമ്പന഻േള഻ൽ 
ുജഺല഻ ജ഼വ഻രം നയ഻ച്ച഻രഽന്നവരഺണ്. േഺലേുമണ ഄത്തരം േമ്പന഻േള഻ൽ 

ആലലഺരഺവഽേയഽം, ആന്നീത്ത രലമഽറ ീചറ഻യ രരം വൿഺവസഺയ഻േ യാണ഻െുേള഻ൽ 

ുജഺല഻ ുരടഽേയഽം ീചയ്കരഽ. മലബഺറ഻ീല ശ഼ നഺരഺയണ ഗഽരഽ എന്നറ഻യീപ്പടഽന്ന 

ശ഼ വഺഗ്ഭടഺനന്ദന്ീറ പധഺനീപ്പട്ട പവർത്തന ുമഖലേള഻ൽ ന്നഺയ഻രഽന്നഽ 
ീേഺളത്തറ ുമഖല. ആരഽപരഺം നാെഺണ്ട഻ൽ ുേരളത്ത഻ലഽണ്ടഺയ നുവഺത്ഥന 

പവർത്തനങ്ങള഻ൽ നഺയേരവം വഹ഻ച്ച഻രഽന്ന അത്മ഼യ അചഺരൿന്ഩഺര഻ൽ 

രഺളഺയ഻രഽന്നഽ ശ഼ വഺഗ്ഭടഺനന്ദൻ. ഹ഻ന്ദഽമരത്ത഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന 

ഄന്ധവ഻ശവഺസങ്ങീള ആലലഺയ്കമ ീചയ്കത്, വ഻ശവഺസ഻േീളയഽം അചഺരങ്ങീളയഽം 

േഺുലഺച഻രമഺയ  ഻ പര഻ഷ്േര഻ച്ച അത്മ഼യ ഗഽരഽവഺയ഻രഽന്നഽ ആുേഹം. 1917 ആൽ 

ആുേഹം അരംഭ഻ച്ച അത്മവ഻ദൿ സംഘത്ത഻ന്ീറ രഽ ശഺഖ ആുപ്പഺഴഽം ആവ഻ീട 

പവർത്ത഻ച്ച  ുവരഽന്നഽണ്ട്.  

ഄരഽുപഺീലരീന്ന ആന്തൿൻ േമ്മൿാണ഻സ്റ്റ് പഺർട്ട഻യഽീട സ്ഥഺപേ ുനരഺക്കളഺയ 

ആ.എം.എസ്, എ.ീേ.ജ഻, പ഻. േിഷ്ണപ഻ള്ള എന്ന഻വരഽീട ള഻വഽേഺല രഺഷ്ട഼യ 

പവർത്തനുേന്ദങ്ങള഻ൽ ന്നഺയ഻രഽന്നഽ ഇ ുമഖല. ഄരഽുപഺീലരീന്ന 

േഺയ഻േരംഗത്ത് ുവഺള഻ബഺള഻ന്ീറ ഇെ഻ലലം രീന്നയഺയ഻രഽന്നഽ ഇ പുദശം. 

ആന്തൿൻ അർമ഻യഽീട ആലക്ുടഺണ഻ക് അൻഡ് ീമക്കഺന഻ക്കൽ എഞ്ച഻ന഼റ഻ങ് 

വ഻ഭഺഗമഺയ EME യ഻ീലയഽം, ആന്തൿൻ എയർുേഺഴ്ന്സ഻ീലയഽം ുവഺള഻ബഺൾ 

രഺരങ്ങളഺയ഻രഽന്നഽ ീേ.പ഻.ുവലഺയഽധൻ, ീേ.പ഻.ശ഼ധരൻ എന്ന഻വർ ഇ 

ുമഖലയഽീട സംഭഺവനയഺയ഻രഽന്നഽ. മ഻േച്ച രഽ സഺംസ്േഺര഻േ വ഻ദൿഺഭൿഺസ 

ുേന്ദമഺയ഻രഽന്ന ഇ പുദശത്തഽ, 1932 ആൽ സ്ഥഺപ഻രമഺയ ശ഻വദഺസ് സ്മഺരേ 

ഗന്ഥശഺല, ആന്നഽം ഇ ുമഖലയ഻ീല സഺംസ്േഺര഻േ രംഗത്ത് രലീയടഽുപ്പഺീട 

പവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നഽ. 

Quality of living environment 
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മ഻േച്ച  ജ഼വ഻ര  സഺഹചരൿമഺണ്  ആവ഻ീട  ഈള്ളത്. 

Community based and civil society organizations 

Social Impact Management Plan  

Approach to mitigation 
ന഻ലവ഻ലഽള്ള വ഼ര഻േഽറഞ്ഞ, ീചറഽവണ്ണൂർ - ീേഺളത്തറ ുറഺഡ് വ഼ര഻ോട്ട഻, 
അധഽന഻േ സഺുങ്കര഻േ വ഻ദൿയഽീട സഹഺയുത്തഺീട മ഻േച്ച ുറഺഡഺക്ക഻ 
മഺെുന്നര഻ന് അവശൿമഺയ ഭാമ഻യഽീട സ഻ംഹഭഺഗവഽം മഽുന്നരീന്ന ഏീെടഽത്തഽ 
േഴ഻ഞ്ഞ഻രഽന്നഽ. ുറഺഡ഻ന്ീറ പാർത്ത഼േരണത്ത഻നഺയ  ഻ 0.2155 ീഹക്ടർ ഭാമ഻ ോട഻ 
ഏീെടഽക്കഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ച അഘഺരീത്ത േഽറ഻ച്ചും ഄര഻ന്ീറ 

പര഻ഹഺരനടപട഻േീളക്കഽറ഻ച്ചും ഭാഈടമേളുമഺയഽം മെു രല്പരേക്ഷ഻േളുമഺയഽം 
വ഻ശദമഺയ  ഻സംസഺര഻ച്ച഻രഽന്നഽ. ഄവ  രഺീഴ േഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

Measures to avoid, mitigate and compensate impact 

ആവ഻ീട ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത്, ന഻ലവ഻ീല വ഼ര഻േഽറഞ്ഞ, മൺസാൺ േഺലത്ത് 
ീവള്ളീക്കട്ട് മാലം ഗരഺഗര പയഺസം ഈണ്ടഺേഽന്ന ീചറഽവണ്ണൂർ ീേഺളത്തറ ുറഺഡ് 

വ഼ര഻ോട്ടുന്നര഻നഺയ ,഻ ഏീെടഽത്തഽ േഴ഻ഞ്ഞ ഭാമ഻ക്ക് പഽറീമയഺണ് ഇ സ്ഥലം 

ഏീെടഽക്കഽന്നത് എന്ന് വൿക്തമഺക്ക഻യ഻രഽന്നുലലഺ 

സൊമ്പത്തി  നടപടി ൾ  

ുറഺഡ് വ഻േസനത്ത഻നഺയ഻ 2019 ൽ രീന്ന പഺരംഭനടപട഻േൾ അരംഭ഻ക്കഽേയഽം 

അവശൿത്ത഻നഽള്ള ഭാമ഻യഽീട നീലലഺരഽ ശരമഺനം മഽൻുപരീന്ന ഏീെടഽക്കഽന്നരഺയ഻ 
സാച഻പ്പ഻ച്ച഻രഽന്നുലലഺ. ആുപ്പഺൾ ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന 0.2155 ീഹക്ടർ 

ഭാമ഻യ഻ൽ സഺരമഺയ പയഺസം ഈണ്ടഺേഽന്നത് ശ഼ഭഺഗൿയഽം സ്ഥലത്ത് പഴയ ഒട഻ട്ട 

ീേട്ട഻ടത്ത഻ൽ പവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്ന േല്പേ ുഹഺട്ടല഻ന്ീറ നടത്ത഻പ്പുേഺർക്കഺണ്. 

ഄരഽീേഺണ്ടഽരീന്ന RFCTLARR Act 2013 ീലയഽം RFCTLARR Act (Kerala) rules ഄനഽസര഻ച്ച് 
പുരൿേ പഺുക്കജഽേൾ ആവർക്കഺയ഻ നൽേഺവഽന്നരഺണ്.  

ഇ പദ്ധര഻ക്കഺയ  ഻ഭാമ഻ വ഻ട്ടു നല്േഺൻ രയഺറഺീണന്ന് ഗ഻ര഻ജ, ഄറഺേത്ത്, അനന്ദ് 
എന്ന഻വർ മഽുന്നരീന്ന സമ്മരപരം നൽേ഻യരഺണ്. 

പൊരിസ്ഥിതി  നടപടി ൾ  

സഽന഻ല഻ന്ുറയഽം, വ഻ജ഻ലയഽീടയഽം സ്ഥലത്ത഻ന് സമ഼പത്തഺയഽള്ള രഽമ്പപ്പഺടം 
ുരഺട഻ന്ീറ ഭഺഗമഺയഽള്ള രഽ ഡയ഻ുനജ് ഈണ്ട്. ഇ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ 
മഽേൾഭഺഗീത്ത പറമ്പ഻ുലയഽം മങ്കഽഴ഻ ഭഺഗീത്ത ീവള്ളം ചഺല഻യഺർ 
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പഽഴയ഻ുലക്ക് ഴഽേ഻ുപഺേഽന്നത് ഇ ഡയ഻ുനജ്/ ുരഺട് വഴ഻യഺണ്. ആത് 
വിത്ത഻യഺക്ക഻ സംരക്ഷ഻ക്കീപ്പടണം. ആവ഻ീട ുവീറ പഺര഻സ്ഥ഻ര഻േ 
പയഺസങ്ങൾ ന്നഽം രീന്നയ഻ലല . 

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

ഇ പദ്ധര഻ക്കഺയ഻ ആവ഻ീട മഽീന്നത്തീന്ന ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കീപ്പടഽേയഽം 
ഈടമേൾക്ക് നഷ്ടപര഻ഹഺരം നൽേഽേയഽം ീചയ്കര഻ട്ടുണ്ട്. ആര഻ന്ീറ 
രഽടർച്ചയഺയ഻ RFCTLARR അക്ട് 2013 ീല പസക്തമഺയ വേഽപ്പുേൾക്കഽം 
ചട്ടങ്ങൾക്കഽം ഄനഽസിരമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരം നൽേീപ്പട്ടഺൽ മര഻യഺേഽം 

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

രഽമ്പപ്പഺടം ുരഺടനഽബന്ധ഻ച്ചുള്ള ഡയ഻ുനജ് സംരക്ഷ഻ക്കഽന്നരടക്കം 
സവ഼േര഻ക്കഽന്ന നടപട഻േൾ ീപഺരഽമരഺമത്ത് വേഽപ്പ്, ഄര഻ന്ീറ ീപഺജക്െ് 
ീപഺുപ്പഺസല഻ൽ വൿക്തമഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട .് 

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 ീചറഽവണ്ണൂർ - ീേഺളത്തറ ുറഺഡ഻ന്ീറ വ഻േസനത്ത഻നഺയഺണ് 

ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുറഺഡ഻ന്ീറ ആരഽവശത്തഺയ  ഻ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത്. ീമഺത്തത്ത഻ൽ 

അവശൿമഽള്ള 2.0082 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഽീട ഭാര഻ഭഺഗവഽം ഏീെടഽത്തഽ േഴ഻ഞ്ഞരഺയ഻ 
മഽുന്ന സാച഻പ്പ഻ച്ചരഺണുലലഺ. ആന഻ ഄല്പം ോട഻ മഺരുമ ഏീെടഽക്കഺൻ 

ബഺക്ക഻യഽള്ള .ു ഄര഻നഺൽ രീന്ന ീപഺജക്െ് ഡ഻ൂസന഻ൽ മഺെം വരഽത്തഺൻ 

േഴ഻യ഻ലല. അഘഺരത്ത഻ന്ീറ ര഼വര േഽറയ്കക്കഺനഺയ഻ ുവീറ നടപട഻േൾ 

അവശൿമ഻ലല.  

Detailed mitigation plan 

ആവ഻ീട ഏീെടഽക്കീപ്പടഺനഽള്ളത് 7 ുപരഽീട ഭാമ഻യഺണ്. ആര഻ൽ മാന്നഽുപർ ഭാമ഻ 
വ഻ട്ടുനൽേഺനഽള്ള സമ്മരപരം പ്പ഻ട്ടുനല്േ഻യവരഺീണന്നഽം ുനരീത്ത 

സാച഻പ്പ഻ച്ചരഺണ്. 

1. ആവ഻ീട ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കീപടഽുമ്പഺൾ സഺരമഺയ അഘഺരം ഈണ്ടഺേഽന്നത് റ഼ 
സ 110/1 ൽ ശ഼ഭഺഗൿയഽീട ഈടമസ്ഥരയ഻ലഽള്ള സ്ഥലത്തഽള്ള, പഴയ ഒട഻ട്ട 

ീേട്ട഻ടത്ത഻ൽ േല്പേ ുഹഺട്ടൽ നടത്തഽന്ന രഺമദഺസ഻നഽം, ഄനഽജൻ 
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ബഺലേിഷ്ണനഽം ഄവുരഺീടഺപ്പം ുഹഺട്ടല഻ൽ ുജഺല഻ീചയ്യുന്ന 

രഺമദഺസ഻ന്ീറ മേൻ ഄഭ഻നവ഻നഽമഺണ്. ആത് രണ്ടഽ േഽടഽംബീത്തയഽം 

ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. ഄര഻നഺൽ രീന്ന ന഻യമത്ത഻ലഽം ചട്ടത്ത഻ലഽം ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന 

ര഼ര഻യ഻ൽ പഽനരധ഻വഺസ സഹഺയം നൽേഺവഽന്നരഺണ്. 

2. ഇ ുഹഺട്ടൽ ീേട്ട഻ടം ീപഺള഻ക്കീപടഽന്നുരഺീട, വഺടേയ഻നത്ത഻ൽ വരഽമഺനം 

ആലലഺരഺേഽന്ന ശ഼ ഭഺഗൿക്ക്, ഄവരഽീട സ്ഥലത്തഽരീന്ന മീെഺരഽ ീേട്ട഻ടം 

ന഻ർമ്മ഻ച്ച് , ഄത് ുഹഺട്ടല഻നഺയ഻ നൽേഺവഽന്നരഺണ്. ഄരഽവഴ഻ വഺടേനഷ്ടം 

ഴ഻വഺക്കഺനഽം, ീരഺഴ഻ൽ നഷ്ടം ആലലഺരഺക്കഺനഽം സഺധ഻ക്കഽന്നഽ. 
ആര഻നഺവശൿമഺയ േഺലയളവ഻ുലക്ക് പഽനരധ഻വഺസ പഺുക്കജ് നൽേ഻യഺൽ 

മര഻യഺേഽന്നരഺണ്. 

3. ഇ പദ്ധര഻ക്കഺയ഻ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കൽ പേ഻യ രേിര഻യഺയ഻ നടക്കഽന്ന 

സഺഹചരൿത്ത഻ൽ, ആവ഻ടഽീത്ത ഭാവഽടമേൾക്ക  ് നഷ്ടപര഻ഹഺരം 

സംബന്ധ഻ച്ച  ു വൿക്തമഺയ ധഺരണയഽണ്ട്. നഷ്ടപര഻ഹഺരം സംബന്ധ഻ച്ചും 

ധഺരണയഽണ്ട്. 
4. മങ്കഽഴ഻  ഭഺഗീത്തയഽം, ഇ പുദശീത്ത ഈയർന്ന ഭഺഗങ്ങള഻ീലയഽം ീവള്ളം 

രഽമ്പപ്പഺടം ുരഺട഻ുലക്ക് എത്തഽന്നര഻നഽള്ള ഡയ഻ുനജ് സംബന്ധ഻ച്ചു 

ുപഺീജക്ട഻ൽ രീന്ന പരഺമർശ഻ക്കീപ്പട്ടരഺയര഻നഺൽ ഄത് പുരൿേം 

സാച഻പ്പ഻ക്കഽന്ന഻ലല. 
5. വ഼ട്ടുപറമ്പ഻ുനഺട് ുചർന്നഽ േ഻ടക്കഽന്ന മര഻ലഽേൾ പഽനർന഻ർമ്മ഻ക്കഺനഽം, 

149/10 ൽ അനന്ദേഽമഺറ഻ന്ീറ വ഼ട്ടുപറമ്പ഻ീല േഽളത്ത഻ന്ീറ ീചറ഻യ ഭഺഗം 

ഏീെടഽക്കീപടഽന്നര഻നഺൽ ഄര഻ന്ീറ ീപഺള഻ക്കീപടഽന്ന ഭഺഗം 

പഽനർന഻ർമ്മ഻ുക്കണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  
6. പറമ്പഽേള഻ീല ചമയങ്ങൾക്ക്, ന഻യമത്ത഻ലഽം ചട്ടത്ത഻ലഽം ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന 

നഷ്ടപര഻ഹഺരം ലഭ഻ക്കഽന്നര഻നഺൽ പുരൿേമഺയ഻ പരഺമർശ഻ക്കഽന്ന഻ലല.  

SIMP- Institutional framework 

 Description of institutional structures and key person responsible for each 

mitigation measures 
o RFCTLARR  അക്ട് പേഺരം ചഽമത്തീപ്പട്ട ീറവനൿാ ഄധ഻േിരർ  

o ീപഺരഽമരഺമത്ത  ്(ന഻രത്തഽ വ഻ഭഺഗം) ഄധ഻േിരർ 

 Specify role of NGO’s etc, if involved 
ആലല 

 Indicate capacities required and capacity building plan, including technical 

assistance, if any 
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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 

2019 ീല ബഡ്ജെ഻ൽ Vol III, ുപജ് 10,  േമ നമ്പർ 186 അയ഻, ീമഺത്തം രഽേയഽം 20 

ശരമഺനം അയ 3 ുേഺട഻ രാപ വേയ഻രഽത്തീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട .് 

 Annual budget and plan of action 

ഏീെടഽക്കീപടഽന്ന സ്ഥലത്ത഻നഽം, ീേട്ട഻ടത്ത഻നഽം മെു ചമയങ്ങൾക്കഽം 
നഷ്ടപര഻ഹഺര രഽേ ന഻ശ്ചയ഻ക്കീപ്പട്ട  ുേഴ഻ഞ്ഞഺൽ വൿക്തമഺയ നടപട഻ ബന്ധീപ്പട്ട 
ഄധ഻േഺര഻േളുീട ഭഺഗത്തഽന഻ന്നഽണ്ടഺേഽം. 

 Funding sources with breakup 

ുനരീത്ത സാച഻പ്പ഻ച്ചരഽുപഺീല 2019 ീല ബഡ്ജെ഻ൽ ീമഺത്തം രഽേയഽീട 
20% അയ഻ 3 ുേഺട഻ രാപ ഄനഽവദ഻ക്കീപ്പട്ടരഺയ഻ സാച഻പ്പ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട .് 
ന഻ർമ്മഺണ പവിത്ത഻ അരംഭ഻ക്കഽന്നര഻നഽ മഽൻുപ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഺനഽം 
ഄര഻ീല ന഻ർമ്മ഻ര഻േൾ ീപഺള഻ക്കഺനഽം മെുമഺയ഻ ച഼ഫ് എൻജ഻ന഼യറഽീട 
07.01.2021 ീല RtDr KKD/2020-2021/RD/2021/31 ഈത്തരവ് പേഺരം 
ആര഻നഺയഽള്ള ഭരണഺനഽമര഻യഽീട ചഽവടഽപ഻ട഻ച്ച് സഺുങ്കര഻േ ഄനഽമര഻ 
നല്േീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്. ഭരണഺനഽമര഻യഽീട ീവള഻ച്ചത്ത഻ൽ 122340 ലക്ഷം രാപക്ക് 
സഺുങ്കര഻േ ഄനഽമര഻ നൽേീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്. 

 

SIMP- Monitoring and evaluation  

 Key monitoring and evaluative indicators 

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



28 
 

 Reporting mechanisms and monitoring roles 

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

 Plan for independent evaluation 

 2013 ീല RFCTLARR  അക്ട഻ീല വേഽപ്പുേൾക്കഽം, 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 പധഺനീപ്പട്ട ുറഺഡഽേള഻ൽ ന്നഺയ ീചറഽവണ്ണൂർ - ീേഺളത്തറ ജംഗ്ഷൻ 

ുറഺഡ് ന഻ലവ഻ലഽള്ള 3 മ഼െർ  RoW വ഻ൽന഻ന്നഽം 15 മ഼െർ RoW അയ഻ നവ഼േര഻ച്ച്, 
മഴക്കഺലത്ത് ുറഺഡ഻ൽ ീവള്ളീക്കട്ട് മാലം ഗരഺഗര പയഺസങ്ങൾ ഴ഻വഺക്ക഻, ഇ 

പുദശത്തഽേഺർക്ക  ് സമയനഷ്ടം ഴ഻വഺക്ക  ഻ സഽഗമമഺയ഻ യഺര സൗേരൿം 

രഽക്കഽന്നര഻നഺണ്. ഄരഽീേഺണ്ടഽ രീന്ന ഇ ഭാമ഻ ഏീെടഽപ്പ് ീപഺരഽ അവശൿ 

ന഻ർവഹണഺർത്ഥം രീന്നയഺണ്. 

 Less displacing alternatives 

ുറഺഡ് വ഻േസന പദ്ധര഻യഺയര഻നഺൽ, ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് േ഻ടക്കഽന്ന സ്ഥലം 

രീന്ന അവശൿമഺയര഻നഺൽ, പേരം സ്ഥലീത്തേഽറ഻ച്ചു പര഻ഗണ഻ക്കഺുന 

ന഻ർവഺഹമ഻ലല.  

 Minimum requirement of land 

ന഻ലവ഻ീല 3 മ഼െർ RoW വ഻ൽ ന഻ന്ന് 15 മ഼െർ വ഼ര഻യ഻ൽ RoW യ഻ൽ ുറഺഡ് 

നവ഼േരണം ലക്ഷൿമഺക്ക഻, ഴ഻ച്ചുോടഺനഺേഺത്ത ഏെവഽം േഽറഞ്ഞ സ്ഥലം 

മഺരമഺണ് ആവ഻ീട ഏീെടഽക്കീപടഽന്നത്. 

 Nature and intensity of social impacts   

ഇ ുറഺഡ഻നഺയ഻ സ്ഥലം ഏീെടഽക്കീപടഽുമ്പഺൾ പധഺനമഺയഽം നഷ്ടീപ്പടഽന്നത് 

രണ്ടഽ ീേട്ട഻ടങ്ങളഺണ്. ആര഻ൽ ന്നഺമുത്തത് ഗ഻ര഻ജയഽീട ഈടമസ്ഥരയ഻ലഽള്ളരഽം, 

ആുപ്പഺൾ ന്ന഻നഽം ഈപുയഺഗ഻ക്കഺത്തരഽം ീചറഽവണ്ണൂർ ുറഺഡ് 
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ൂസഡ഻ലഽള്ളരഽമഺയ രഽ ആരഽന഻ല ീേട്ട഻ടമഺണ്. ആത് ീപഺള഻ക്കഽന്നത് രഽ 
രരത്ത഻ലഽള്ള അഘഺരവഽം ഈണ്ടഺേഽന്ന഻ലല.  

രണ്ടഺമത് ഈള്ളത് ശ഼ഭഺഗൿയഽീട ഈടമസ്ഥരയ഻ലഽള്ളരഽം, േല്പേ എന്ന ുഹഺട്ടൽ 

നടത്തീപടഽന്നരഽമഺയ ീേട്ട഻ടമഺണ്. ുഹഺട്ടൽ വഺടേക്ക് നടത്തഽന്നവരഽീട പയഺസം, 

ഄവരഽീട ീരഺഴ഻ൽ നഷ്ടം, വരഽമഺന നഷ്ടം ഄര഻ന്ീറ ര഼വര ലഘാേര഻ക്കീപ്പടണം. 

 Viable mitigation measures extent to which mitigation measures will 

address costs 

അഖഺരലഘാേരണത്ത഻നഽ, പധഺനമഺയഽം രഽേ ച഻ലവഴ഻ക്കീപ്പടഽന്നത് ഭാമ഻ക്കഽം 

ീേട്ട഻ടങ്ങൾക്കഽം ഄര഻ീല ചമയങ്ങൾക്കഽമഽള്ള നഷ്ടപര഻ഹഺരമഺണുലലഺ. 

ഄരഽുപഺീലരീന്ന ീരഺഴ഻ൽ നഷ്ടീപ്പടഽന്നവരഽീട പയഺസലഘാേരണത്ത഻നഽം രഽേ 

ച഻ലവഺേഽന്നഽ. ഇ ുറഺഡ് പഽനർന഻ർമ്മഺണം ീേഺണ്ട്, അമഽഖത്ത഻ൽ 

സാച഻പ്പ഻ച്ചരഽുപഺീല ുേഺഴ഻ുക്കഺട്, മലപ്പുറം ജ഻ലലേള഻ീല സമ഼പ പുദശീത്ത 

ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ഻ക്കഽന്ന സ്ഥഺയ഻യഺയ ുനട്ടം പര഻ഗണ഻ച്ചഺൽ, ച഻ലവഴ഻ക്കീപ്പടഽന്ന 

രഽേയഽീട എരുയഺ മടങ്ങഺയ഻ര഻ക്കഽം ര഻ര഻ീേ ലഭ഻ക്കഽന്ന ുനട്ടത്ത഻ന്ീറ മാലൿം.  

 Final recommendation on whether the acquisition should go through or not  

ുറഺഡ് വ഻േസനത്ത഻നഺയ  ഻ ഏീെടഽക്കഺൻ ബഺക്ക഻യഽള്ള സ്ഥലം 

ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺഴഽണ്ടഺേഽന്ന അഘഺരീത്തേഽറ഻ച്ച വൿക്തമഺയ഻ 
സാച഻പ്പ഻ച്ച഻രഽന്നരഺണ്. ന഻ലവ഻ലഽള്ള  RFCTLARR Act ീല ന഻ബന്ധനേൾക്ക  ്

വ഻ുധയമഺയ഻ ുഹഺട്ടൽ നടത്ത഻പ്പുേഺർക്കഽോട  ഻ അശവഺസം ലഭ഻ക്കഽന്നുരഺീട, 

നൿഺയ ന഻ർവഹണ രരവ പേഺരം അഘഺരം പാർണമഺയഽം പര഻ഹര഻ക്കീപ്പടഽന്നഽ. 
ുനരീത്ത സാച഻പ്പ഻ച്ചരഽുപഺീല, ഇ സ്ഥലം ഏീെടഽപ്പ് പര഻സ്ഥ഻ര഻ുക്കഺ 

ീപഺരഽസ്ഥഺപനങ്ങൾുക്കഺ രഺമസക്കഺർുക്കഺ ന്നഽംരീന്ന അഘഺരമഽണ്ടഺേഽന്ന഻ലല. 
അമഽഖത്ത഻ൽ സാച഻പ്പ഻ച്ചരഽുപഺീല ുേഺഴ഻ുക്കഺട് ജ഻ലലയഽീട ീരക്കഽ പട഻ഞ്ഞഺറഽ , 
േ഻ഴക്ക് ഭഺഗങ്ങള഻ലഽള്ളവർക്കഽം മലപ്പുറം ജ഻ലലയഽീട പട഻ഞ്ഞഺറ് 

ഭഺഗത്തഽള്ളവർക്കഽം ഏീറ ഗഽണേരമഺയ ഇ ുറഺഡ് പവിത്ത഻ ഇ 

പുദശത്ത഻ന്ീറ പഺുദശ഻േ സഺമ്പത്ത഻േ വ഻േസനത്ത഻ന് അക്കം ോട്ടുന്നഽ. 
ഄര഻നഺൽ രീന്ന ഇ പദ്ധര഻യഽമഺയ  ഻മഽുന്നഺട്ടു ുപഺേഺവഽന്നരഺണ്. 

 

29.05.2022                                                                 ചെയർമൊൻ  

                                                                                   സൊമൂഹ്ൿൊഘൊത പഠനയൂണിെ് 
                                        ( യ്ററൊസ്,  ണ്ണൂർ )    
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ഏചെടുക്കൊനുറേരിക്കുന്ന  ഭൂമിയുചട  െിതങ്ങൾ 
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ഏചെടുക്കൊനുറേരിക്കുന്ന  ഭൂമിയിചല  മരങ്ങൾ                                                    
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ഏചെടുക്കൊനുറേരിക്കുന്ന  ഭൂമിയിചല  സ്ഥൊപനങ്ങളുചട  െിതങ്ങൾ      
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ചപൊതുറ ൾക്കൽ റയൊഗ്ത്തിന്ചറ  െിതങ്ങൾ 
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