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പഠനത്തിറ്റന്റ സംക്ഷിപ്തം
പദ്ധത്ിയും റ്റപോതു ആവശയവം
റ്റമച്ചറ്റപട്ട ഗത്ോഗത്സൗകരയങ്ങളും പ്റോഡ് സംവിധ്ോനങ്ങളും ഒരു സേദ്വയവസ്ഥയിലെോക്കുന്ന
ഗു
ലങ്ങൾ സുവയക്തമോ ്. പ്കരെത്തിറ്റന്റ പ്വഗത്തിലള്ള നഗരവൽക്കര വം ഉയർന്ന
ജനസോന്ദ്രത്യും, പ്റോഡ് സംവിധ്ോനത്തിറ്റന്റ വികസനം സംസ്ഥോനത്തിറ്റന്റ വികസനപരിപ്പ്രക്ഷയത്തിറ്റന്റ
ഒരു പ്രധ്ോന ഘടകമോക്കി മോറ്റന്നു. ഈ ഒരു കോഴ്ചപോട് ഉൾറ്റക്കോണ്ടു റ്റകോെോ ് പ്കരെ സർക്കോർ പ്കരെ
പ്റോഡ് െ് പ്ബോർഡിറ്റന (റ്റക.ആർ.എ ്.ബി.) കണ്ണൂർ നഗരപോത്ോ വികസന പദ്ധത്ി നടപിലോക്കോനോയി
ചുമത്ലറ്റപടുത്തിയത്്.

കണ്ണൂർ നഗരത്തിറ്റല പ്റോഡുകറ്റെ ഗത്ോഗത്കുരുക്കില്ലോത്ത, കോൽനടയോത്രോ

സൗഹൃദമോയ മോതൃകോ പ്റോഡുകെോയി ശോസ്ത്രീയമോയി വികസിപിക്കുക എന്നത്ോ ് ഈ പദ്ധത്ിയുറ്റട ലക്ഷയം.
ഈ പദ്ധത്ി കണ്ണൂർ നഗരത്തിനകത്തുള്ള സഞ്ചോരവം, ദീർഘദൂരയോത്രകളും സുഗമമോക്കും.
ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കലിൽ
നയോയമോയ
നഷ്ടപരിഹ്ോരത്തിനും
സുത്ോരയത്യ്ക്കം
പുനരധ്ിവോസത്തിനും
പുന:സ്ഥോപനത്തിനുമുള്ള അവകോശ (RFCTLARR) നിയമം, 2013, നഗരവൽക്കര ത്തിനും, വയോവസോയിക
വൽക്കര ത്തിനും,
അടിസ്ഥോന
സൗകരയവികസനത്തിനുമോയി
മനു്യത്വപരവം,
പേോെിത്ത
സവഭോവപ്ത്തോടു കൂടിയുള്ളതും സുത്ോരയവമോയ ഒരു ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ പ്രക്രിയ വിഭോവനം റ്റചയ്യുന്നു.
ഭൂവടമസ്ഥർക്കും, പദ്ധത്ി ബോധ്ിത്ർക്കും ഏെവം കുറവ് ബുദ്ധിമുട്ടുെോക്കുന്ന ത്രത്തിൽ ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കുന്നത്ിനും
നിയമം ലക്ഷയം റ്റവക്കുന്നു. നിയമത്തിറ്റലറ്റസക്ഷൻ 2(1) ഉചിത്മോയ സർക്കോർ സംവിധ്ോനങ്ങൾക്ക്
റ്റപോതുപ്മഖലോ സംരംഭങ്ങൾക്കോപ്യോ, റ്റപോതു ആവശയങ്ങൾക്കോപ്യോ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിനുള്ള അധ്ികോരം
നൽകുന്നു. റ്റസക്ഷൻ 2(b)(i) നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന റ്റപോതു ആവശയത്തിറ്റന്റ പരിധ്ിയിൽ ഇന്ത്യോ
ഗവൺറ്റമന്റിറ്റന്റ സോേത്തികകോരയ വകുപ് (അടിസ്ഥോനസൗകരയവിഭോഗം) പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള
വിജ്ഞോപനത്തിൽ (13/6/2009-INF, ത്ീയത്ി 27th മോർച്ച് 2012) പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും
ഇനങ്ങളും ഉൾറ്റപടുന്നു. ഈ വിജ്ഞോപനത്തിറ്റല ഒന്നോമറ്റത്ത ഇനമോയി വരുന്ന ഗത്ോഗത് വിഭോഗത്തിലോ ്
പ്റോഡ് വികസനം ഉൾറ്റപട്ടിരിക്കുന്നത്്. മോത്രമല്ല ഈ നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധത്ി നടപിലോക്കുന്നത്് പ്കരെ പ്റോഡ് െ്
പ്ബോർഡ് ആ ്. പ്കരെ പ്റോഡ് െ് പ്ബോർഡ് പ്റോഡ് വികസന പദ്ധത്ികൾ നടപിലോക്കോനോയി പ്കരെ
സർക്കോരിനു കീഴിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള മൾട്ടി പർപസ് റ്റവഹ്ിക്കിെോ ്. ഈ ഘടകങ്ങൾ പരിഗ ിക്കുപ്േോൾ
പ്കരെ പ്റോഡ് െ് പ്ബോർഡ് മുപ്ന്നോട്ട് റ്റവച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണൂർ നഗരപോത്ോ വികസന പദ്ധത്ി റ്റപോതു
ആവശയത്തിറ്റന്റ പരിധ്ിയിൽ ഉൾറ്റപടുന്നു.

ഭൂമിശോസ്ത്രം
ഈ സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് പഠനം പ്ദശീയ പോത്-66, റ്റപോടിക്കുെ്-റ്റകോെോെി പ്റോഡ്, ത്യ്യിൽറ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്, കുഞ്ഞിപള്ളി-പുല്ലൂപി പ്റോഡ് എന്നീ നോല പ്റോഡുകളുറ്റട വികസനവമോയി
ബന്ധറ്റപട്ടത്ോ ്. ഈ പ്റോഡുകളുറ്റട കൃത്യമോയ സ്ഥോനം ത്ോറ്റഴറ്റക്കോടുക്കുന്നു.

7

വോർഡ്

– കണ്ണൂർ പ്കോർപപ്റ്നിറ്റല 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 32, 40, 41, 42, 44,
45, 46, 47, 48, 50 വോർഡുകളും, ചിറക്കൽ പഞ്ചോയത്തിറ്റല 3, 6, 15, 16, 17 വോർഡുകളും.

വിപ്ല്ലജ്

– പഠന പ്രപ്ദശം കണ്ണൂർ, ചിറക്കൽ, പുഴോത്ി, വെപട്ട
എെവോയൂർ എന്നീ ജില്ലകെിലോയി സ്ഥിത്ി റ്റചയ്യുന്നു.

ത്ോലൂക്ക്

- കണ്ണൂർ

ജില്ല

– കണ്ണൂർ

ം, റ്റചോവ്വ, പള്ളിക്കുന്ന്,

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിറ്റന്റ വലിപവം സവിപ്ശ്ത്കളും
കണ്ണൂർ പ്കോർപപ്റ്നിലം, ചിറക്കൽ പഞ്ചോയത്തിലമോയി സ്ഥിത്ി റ്റചയ്യുന്ന ഏകപ്ദശം 28.6 റ്റഹ്ക്ടർ
സ്ഥലമോ ് കണ്ണൂർ നഗരപോത്ോ വികസനപദ്ധത്ിയിലൾറ്റപട്ടിരിക്കുന്ന 11 പ്റോഡുകളുറ്റട വികസനത്തിനോയി
നിർപ്ദശിക്കറ്റപട്ടിരിക്കുന്നത്്. എന്നോൽ ഈ പഠനം അവയിൽ നോല് പ്റോഡുകളുമോയി മോത്രം
ബന്ധറ്റപട്ടത്ോ ്. 14.5 റ്റഹ്ക്ടർ ഭൂമിയോ ് ഈ നോല പ്റോഡുകളുറ്റട വികസനത്തിനോയി ഏറ്റെടുപ്ക്കെി
വരുന്നത്്.
പഠന പ്രപ്ദശത്തിറ്റന്റ ഒരു വലിയ വിഭോഗം കൈലോന്റ് ആ ്. ത്യ്യിൽ-റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡിൽ ഒരു
റ്റനൽവയൽ ഉെ്. ഈ വയലിറ്റന്റ ആറ് റ്റസപ്ന്റോെം പദ്ധത്ിക്കോയി ഏറ്റെടുപ്ക്കെി വരുന്നുെ്. ഈ നോല്
പ്റോഡുകൾ 10 പ്ത്ോടുകളുറ്റടയും ഒരു പുഴയുറ്റടയും കുറുറ്റക പ്പോകുന്നുെ്. ഇവിറ്റടറ്റയല്ലോം പോലങ്ങളും കലങ്കുകളും
നിലവിലെ്.
ഈ നോല പ്റോഡുകൾക്കുമോയി ഏറ്റെടുപ്ക്കെ ഭൂമിയുറ്റട ഇരുവശവം ജനസോന്ദ്രമോ ്. വീടുകൾ,
വോ ിജയസ്ഥോപനങ്ങൾ, വിദയോഭയോസ സ്ഥോപനങ്ങൾ, മത്സ്ഥോപനങ്ങൾ, സർക്കോർ ഓ ീസുകൾ എന്നിവ
ഇവിറ്റട നിരന്നുനിൽക്കുന്നുെ്. പദ്ധത്ി ബോധ്ിക്കുന്ന 1191 പ്ലോട്ടുകെിൽ 12 ശത്മോനം മോത്രപ്മ
ഉപപ്യോഗരഹ്ിത്മോയി കിടക്കുന്നുള്ളൂ. പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്ത് ആറ്റക 488 റ്റകട്ടിടങ്ങളുെ്. ഇവയിൽ 14 ശത്മോനം
വീടുകളും 82 ശത്മോനം കച്ചവടസ്ഥോപനങ്ങളുമോ ് .

പരിഗ

ിച്ച ഇത്രമോർഗങ്ങൾ

നിലവിലള്ള പ്റോഡുകളുറ്റട വികസനത്തിന് പ്രോധ്ോനയം നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധത്ിയോയത്ിനോൽ,
ഇത്രമോർഗങ്ങറ്റെോന്നും പരിഗ ിച്ചിരുന്നില്ല. വിശദമോയ പദ്ധത്ി പ്രഖയിൽ (ഡിപിആർ), കണ്ണൂർ
നഗരസഭയുറ്റട റ്റത്ക്കോയി സ്ഥിത്ി റ്റചയ്യുന്ന കപ്ന്റോൺറ്റമന്റ് ഭോഗത്തുള്ള പ്റോഡ് വികസിപിക്കുന്നത്്
ഗത്ോഗത്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കറ്റമന്ന് പറയുന്നുറ്റെേിലം, ഈ ഭോഗം മിലിെറി എഞിനീയറിംഗ് സർവീസിറ്റന്റ
നിയന്ത്ര ത്തിലോയതു റ്റകോെ് നിലവിറ്റല പ്റോഡ് വികസന പദ്ധത്ിയിൽ ഉൾറ്റപടുത്തിയിട്ടില്ല.

സോമൂഹ്ിക പ്രത്യോഘോത്ം
പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്ത് ത്ോമസിക്കുന്ന ജനങ്ങറ്റെ ഒട്ടും ത്റ്റന്ന ബോധ്ിക്കോറ്റത് വികസന പദ്ധത്ികൾ നടപിലോക്കുക
ദുഷ്കരമോയിരിക്കും. നിർദ്ദിഷ്ട ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിലൂറ്റട സംഭവിക്കോവന്ന പ്രധ്ോന പ്ദോ് ലങ്ങൾ:
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28 കുടുംബങ്ങറ്റെ മോെിപോർപിക്കൽ.



ഏെവം കുറവ് 978 കുടുംബങ്ങളുറ്റടറ്റയേിലം ഉപജീവനമോർഗറ്റത്ത പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കൽ.



186 കച്ചവടസ്ഥോപനങ്ങറ്റെ മോെി സ്ഥോപിക്കൽ.



മരങ്ങൾ റ്റവട്ടിക്കെയുന്നത്ിലൂറ്റട ഉെോകുന്ന പോരിസ്ഥിത്ിക നഷ്ടങ്ങൾ.



റ്റകട്ടിടങ്ങെല്ലോത്ത മെ് 405 നിർമിത്ികളുറ്റട നഷ്ടം.



ട്രോൻപ്ഫോർമറുകൾ, കവദുത് വിെക്കുകൾ, സർക്കോപ്രോ ീസുകൾ, റ്റപോതു കി
നഷ്ടറ്റപടൽ.

റുകൾ എന്നിവ

ഇത്തരത്തിലള്ള പ്രത്യോഘോത്ങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും, കണ്ണൂർ നഗരത്തിറ്റല ഗത്ോഗത് കുരുക്ക് കുറയ്ക്കന്നതും,
നഗരത്തിലൂറ്റടയുള്ള യോത്ര സുഗമമോക്കുന്നതും ഈ പദ്ധത്ിയുറ്റട പ്രധ്ോന ഗു
ലങ്ങെോ ്. മികച്ച പ്റോഡ്
സംവിധ്ോനത്തിലൂറ്റട സേദ്ഘടനയ്ക്ക് ലഭയമോകുന്ന വെർച്ചയും പദ്ധത്ിക്കനുകൂലമോയ ഘടകമോ

ആഘോത് ലഘൂകര

്.

നടപടികൾ

സോേത്തിക-സോമൂഹ്ിക സർപ്വയിലൂറ്റടയും, പദ്ധത്ി ബോധ്ിത്ർക്കിടയിൽ നടത്തിയ പ് ോക്കസ് ഗ്രൂപ്
ചർച്ചകെിലൂറ്റടയും,
പ്രധ്ോന
ത്ല്പരകക്ഷികളുമോയി
നടത്തിയ
അഭിമുഖങ്ങെിലൂറ്റടയും,
പബ്ലിക്ക്
ഹ്ിയറിംഗിലൂറ്റടയുറ്റമല്ലോം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആശയങ്ങറ്റെ അടിസ്ഥോനമോക്കി ത്ോറ്റഴ പറയുന്ന സോമൂഹ്ിക
പ്രത്യോഘോത് നിർവഹ് പദ്ധത്ി (SIMP) വികസിപിറ്റച്ചടുത്തു.


സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുക വഴി കിടപോടം നഷ്ടറ്റപടുന്ന കുടുംബങ്ങറ്റെ 2013 റ്റല RFCTLARR നിയമത്തിനു
പകരമോയി സംസ്ഥോനസർക്കോർ പ്രഖയോപിച്ചിരിക്കുന്ന പുനരധ്ിവോസ പുന:സ്ഥോപന നയം പ്രകോരം
വീട് നൽകിപ്യോ, പകരം വീട് റ്റവക്കുന്നത്ിനുള്ള സൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കിപ്യോ അറ്റല്ലേിൽ അർഹ്മോയ
നഷ്ടപരിഹ്ോരം നൽകിപ്യോ പുന:രധ്ിവസിപിക്കോവന്നത്ോ ്.



പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്ത് നിന്നുള്ള ത്ോമസം മോപ്റെിവരുന്നത്് ഏെവം പ്രത്ികൂലമോയ പ്രത്യോഘോത്മോയി
ക ക്കോക്കി, പുനരധ്ിവോസ നടപടിക്രമങ്ങൾ ത്വരിത്റ്റപടുത്തുക.



പദ്ധത്ിക്കോയി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് യുക്തമോയ വില/നയോയമോയ മൂലയം നൽകുക.



കവദുത്ി പ്പോസ്റ്റുകൾ, ട്രോൻസ്പ് ോർമറുകൾ, ഒപ്െിക്കൽ പ്കബിളുകൾ, കപപ് കലനുകൾ, റ്റപോതു
ടോപ്പുകൾ, റ്റപോതുക്കി റുകൾ എന്നിവ മോെി സ്ഥോപിക്കുന്നത്ിനുള്ള വയവസ്ഥകൾ പദ്ധത്ിയുറ്റട
ഭോഗമോയി ഉൾറ്റക്കോള്ളിക്കുക.



നിലവിലള്ള ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ രൂപപ്രഖ പ്രകോരം ഭോഗികമോയി ബോധ്ിത്മോകുന്ന പ്ലോട്ടുകളുറ്റട
അവപ്ശ്ിക്കുന്ന
ഭോഗം
പരിഗ ിക്കോവന്നത്ോ ്.



ഉപപ്യോഗപ്യോഗയമറ്റല്ലേിൽ

പൂർ

മോയി

ഏറ്റെടുക്കുന്നത്്

റ്റകട്ടിടം പൂർ മോയും നഷ്ടറ്റപടുന്ന കടയുടമകൾക്ക്, ത്ങ്ങളുറ്റട കച്ചവടം തുടർന്നുറ്റകോണ്ടു
പ്പോകോനോയി പകരം സ്ഥലം നൽകുന്നത്് പരിഗ ിക്കോവന്നത്ോ ്.
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നിലവിൽ മുൻവശത്തുള്ള സ്ഥലപ്മറ്റെടുക്കുന്നത്് കോര

ം ബിൽഡിംഗ് റൂൾ അനുശോസിക്കുന്ന

ത്രത്തിൽ റ്റകട്ടിടവം പ്റോഡും ത്മ്മിലള്ള അകലം പോലിക്കോനോവോറ്റത് വരുന്ന റ്റകട്ടിടങ്ങളുെ്.
ബിൽഡിംഗ് റൂളുകെിൽ ഇെവ് അനുവധ്ിച്ചോൽ ഇവയിൽ പലത്ിലം കച്ചവടം തുടർന്നു
റ്റകോണ്ടുപ്പോകോനോകും.


പദ്ധത്ി ബോധ്ിക്കുന്ന അവശ ജനവിഭോഗങ്ങൾക്ക് ജീവപ്നോപോധ്ി ഒരുക്കുന്നത്ിനോയി ഉചിത്മോയ
ഇടങ്ങെിൽ ത്പ്ദ്ദശ സവയംഭര
സ്ഥോപനങ്ങളുമോയി സഹ്കരിച്ച് റ്റപട്ടിക്കടകൾ പ്പോലള്ള
ത്ോൽകോലിക
വഴിപ്യോര
സംരഭങ്ങൾക്കുള്ള
സോധ്യത്
പ്റോഡിപ്നോട്
പ്ചർന്ന്
ആപ്ലോചിക്കോവന്നത്ോ ്.



പുനരധ്ിവോസ പുനസ്ഥോപന പദ്ധത്ിയിൽ ദുർബല വിഭോഗങ്ങെിൽറ്റപട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുൻഗ

ന

നൽകുക.


പദ്ധത്ി നടപോക്കുന്ന സമയത്ത്, റ്റത്ോഴിലോെികളുറ്റടയും പ്രപ്ദശത്ത് ത്ോമസിക്കുന്നവരുറ്റടയും സുരക്ഷ
ഉറപോക്കോനുള്ള നടപടികൾ കകറ്റക്കോള്ളുക. ശരിയോയ രീത്ിയിലള്ള മോലിനയ നിർമോർജനം
ഉറക്കുക.



പുനരധ്ിവോസം നടപിലോക്കുപ്േോൾ ഏറ്റെടുക്കറ്റപടുന്ന ഭൂമിയിൽ നിലവിൽ ത്ോമസിക്കുന്ന കുട്ടികളുറ്റട
വിദയോഭയോസറ്റത്ത പ്രത്ികൂലമോയി ബോധ്ിക്കോത്ിരിക്കോൻ പ്രപ്ത്യക ശ്രദ്ധ റ്റചലത്ത



മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മോെറ്റപടുക വഴി പരിസ്ഥിത്ിക്കുെോകുന്ന നഷ്ടം നികത്തുന്നത്ിനുത്കുന്ന അത്ര
മരങ്ങൾ പോത്പ്യോരങ്ങെിൽ നടോം. ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ റ്റത്രറ്റഞ്ഞടുക്കുപ്േോൾ അവ നടപോത്യിൽ
ത് ൽ നൽകുന്ന വിധ്ത്തിൽ ആകുന്നത്് ഉചിത്മോയിരിക്കും. എന്നോൽ റ്റപറ്റട്ടന്ന് ഒടിഞ്ഞു വീഴോത്ത
ത്രത്തിലള്ള മരങ്ങൾ റ്റത്രറ്റഞ്ഞടുക്കോൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പ്വ



ം.

ം.

പദ്ധത്ിയുറ്റട വിവിധ് ഘട്ടങ്ങെിൽ ഉയർന്ന് വപ്ന്നക്കോവന്ന അപ്രത്ീക്ഷിത്ങ്ങെോയ പ്രശ്നങ്ങറ്റെ
പ്വഗത്തിൽ പരിഹ്രിച്ച് മുപ്ന്നോട്ട് പ്പോകുന്നത്ിന് ആവശയമോയ ഒരു പരോത്ി പരിഹ്ോര സംവിധ്ോനം
പദ്ധത്ിയുമോയി ബന്ധറ്റപട്ട വിവിധ് വിഭോഗങ്ങളുറ്റട പേോെിത്തപ്ത്തോറ്റട നടപിലോക്ക ം.



നിർമ്മോ
പ്രവർത്തനങ്ങളുറ്റട
ഭോഗമോയി
പുറത്ത്
നിന്നുള്ള
റ്റത്ോഴിലോെികറ്റെ
ഉൾറ്റക്കോള്ളിക്കുന്നുറ്റെേിൽ ശരിയോയ രീത്ിയിലള്ള ശൗചോലയ സൗകരയങ്ങപ്െോട് കൂടിയ
മോനയമോയ ത്ോമസ സൗകരയം ഉറപോപ്ക്കെതുെ്.



റ്റത്ോഴിലോെികളുറ്റട ആപ്രോഗയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആവശയമോയ ശ്രദ്ധപ്യോറ്റട കകകോരയം റ്റചയ്യുന്നു എന്ന്
ഉറപോപ്ക്കെതുെ്. ഇത്ര സംസ്ഥോനങ്ങെിൽ നിന്നും വരുന്ന റ്റത്ോഴിലോെികറ്റെ നിർമ്മോ
പ്രവർത്തങ്ങെിൽ ഉൾറ്റക്കോള്ളിക്കുന്നുറ്റെേിൽ അവറ്റര അടുത്തുള്ള സർക്കോർ ആപ്രോഗയ
സംവിധ്ോനങ്ങളുമോയി ബന്ധറ്റപടുത്ത ം. പ്രത്ിപ്രോധ് മരുന്നുകൾ യഥോസമയം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു
എന്ന് ഉറപോക്ക ം.
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പദ്ധത്ിയുറ്റട വിശദോംശങ്ങൾ
അദ്ധയോയം 1
1.1 പദ്ധത്ിയുറ്റട പശ്ചോത്തലം
പ്കരെത്തിറ്റന്റ ദ്രുത്ഗത്ിയിലള്ള നഗരവൽക്കര വം ഉയർന്ന ജനസോന്ദ്രത്യും നമ്മുറ്റട പ്റോഡ്
സംവിധ്ോനങ്ങറ്റെ വികസിപിപ്ക്കെത്ിറ്റന്റ അനിവോരയത്യിപ്ലക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. സുഗമവം
സുരക്ഷിത്വമോയ യോത്രകൾ ഉറപോക്കുന്നത്ിലം ചരക്ക് ഗത്ോഗത് രംഗത്തും പ്റോഡ് സംവിധ്ോനം വലിയ
പേ് വഹ്ിക്കുന്നുെ്. വോഹ്നറ്റപരുപം മൂലമുെോകുന്ന ഗത്ോഗത്ക്കുരുക്ക് നമ്മുറ്റട നഗരങ്ങെിറ്റല സ്ഥിരം
കോഴ്ചയോ ്. നമ്മുറ്റട സംസ്ഥോനം പ്നടിറ്റയടുത്ത വയോവസോയിക-സോേത്തിക വെർച്ച മുപ്ന്നോട്ടു
റ്റകോണ്ടുപ്പോകുന്നത്ിന് റ്റമച്ചറ്റപട്ട പ്റോഡ് ശംഖലകൾ കൂടിപ്യ ത്ീരൂ.
പ്കരെത്തിറ്റന്റ

സോേത്തിക

വികസനം

ത്വരിത്റ്റപടുത്തുന്നത്ിൽ

അടിസ്ഥോന

സൗകരയവികസനത്തിനുള്ള പ്രോധ്ോനയം ക ക്കിറ്റലടുത്ത് സംസ്ഥോന സർക്കോർ ഒരു റ്റപോതുമരോമത്ത്
നയം 2018ൽ പുറത്തിറക്കുകയുെോയി. സംസ്ഥോനറ്റത്ത പ്റോഡ് ശംഖലയുറ്റട 1781 കിപ്ലോമീെർ പ്ദശീയ
പോത്യോ ്, 4332 കിപ്ലോമീെർ സംസ്ഥോന പോത്യും, 27470 കിപ്ലോമീെർ പ്രധ്ോനറ്റപട്ട ജില്ലോ
പ്റോഡുകളുമോ ്. പ്രധ്ോനറ്റപട്ട പ്റോഡുകെിലള്ള പട്ട ങ്ങളും ഇടുങ്ങിയ പ്റോഡുകളും ട്രോ ിക്ക്
പ്ബ്ലോക്കുകൾക്ക് കോര മോകുന്നു ഈ നയം പറയുന്നു. കസക്കിൾ യോത്രക്കോറ്റരയും കോൽനട
യോത്രക്കോറ്റരയും ക ക്കിറ്റലടുത്തുറ്റകോണ്ടുള്ള ഒരു ഗത്ോഗത് സംവിധ്ോനം രൂപറ്റപടുത്തുന്നത്ിറ്റന്റ
പ്രോധ്ോനയവം ഈ നയത്തിൽ ഊന്നിപറയുകയുെോയി. ഈ സോഹ്ചരയത്തിൽ, സോപ്േത്ികമോയി
റ്റമച്ചറ്റപട്ട, പരിസ്ഥിത്ി സൗഹൃദ-അപകട രഹ്ിത്-സുരക്ഷിത് പ്റോഡ് ശംഖല സംസ്ഥോനത്തിറ്റന്റ
വികസന മുൻഗ നയോയി സർക്കോർ സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഗത്ോഗത്ക്കുരുക്കിന് ശോസ്ത്രീയ പരിഹ്ോരറ്റമന്ന നിലയിൽ, സംസ്ഥോനറ്റത്ത റ്റത്രറ്റഞ്ഞടുക്കറ്റപട്ട
നഗരങ്ങെിൽ പ്കരെ പ്റോഡ് െ് പ്ബോർഡ് മുപ്ഖന നഗരപോത്ോ വികസന പദ്ധത്ി നടപിലോക്കുക
എന്നത്് ഈ സർക്കോരിറ്റന്റ ലക്ഷയമോ ്. പ്രധ്ോനറ്റപട്ട ഇടനോഴികെിറ്റല പ്റോഡുകളും ഗത്ോഗത്
സംവിധ്ോനങ്ങളും റ്റമച്ചറ്റപടുത്തുക എന്നത്ോ ് ഈ പദ്ധത്ിയുറ്റട ഉപ്ദ്ദശയം, കണ്ണൂർ നഗരവം ഈ
പദ്ധത്ിയിൽ ഉൾറ്റപട്ടിട്ടുെ്. പ്കരെ സർക്കോർ 2001 ൽ റ്റപോതുമരോമത്ത് വകുപിനു കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച
പ്കരെ പ്റോഡ് െ് പ്ബോർറ്റഡന്ന (റ്റക.ആർ.എ ്.ബി.) മൾട്ടി പർപസ് റ്റവഹ്ിക്കിൾ, പ്കരെത്തിറ്റന്റ
സമഗ്രമോയ അടിസ്ഥോന സൗകരയ വികസനത്തിൽ നിർണ്ണോയ പങ്കു വഹ്ിക്കുന്നു. സംസ്ഥോനത്തിറ്റന്റ
പ്റോഡ് ശംഖലകളുറ്റട വികസനത്തിനും പരിപോലനത്തിനുമോ
നൽകിയിരിക്കുന്നത്്.

് റ്റക.ആർ.എ ്.ബി പ്രപ്ത്യക ശ്രദ്ധ

L&T- Ramboll Consulting Engineers Limited (LTR), Chennai എന്ന സ്ഥോപനം ത്യ്യോറോക്കിയ റ്റപ്രോജക്ട്
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, നിർദ്ദിഷ്ട പ്റോഡ് വികസന പദ്ധത്ിയുറ്റട ലക്ഷയം കണ്ണൂർ നഗരത്തിറ്റന്റ ഗത്ോഗത്
സംവിധ്ോനറ്റത്ത പരമോവധ്ി സഞ്ചോര സൗഹൃദമോക്കുക എന്നത്ോ ്.
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1.2 പദ്ധത്ിക്കു പിന്നിറ്റല യുക്തി
സോമൂഹ്ിക- സോേത്തിക- വയോവസോയിക വികസനം റ്റകട്ടിപടുക്കുന്നത്ിന്, റ്റമച്ചറ്റപട്ട ഗത്ോഗത്
സൗകരയങ്ങൾക്ക് മുഖയ പങ്കുെ്. റ്റമച്ചറ്റപട്ട സഞ്ചോര സൗകരയങ്ങളും പ്റോഡ് സംവിധ്ോനങ്ങളും ഒരു സേദ്
വയവസ്ഥയിൽ ഉെോക്കുന്ന ഗു
ലങ്ങൾ പഠനങ്ങൾ റ്റത്െിയിച്ചിട്ടുള്ളത്ോ ്. ഒരു വികസിത് പ്റോഡ്
ശംഖല ആളുകളുറ്റട സഞ്ചോരറ്റത്തയും ചരക്കുനീക്കറ്റത്തയും സുരക്ഷിത്വം സുഗമവമോക്കുന്നു.
പ്കരെത്തിൽ, പ്രത്ിദിനം 2300 ലധ്ികം വോഹ്നങ്ങൾ പുത്ിയത്ോയി വോഹ്ന സംഖയയിൽ പ്ചർക്കറ്റപടുന്നു.
പ്കരെത്തിറ്റന്റ വോഹ്ന-ജനസംഖയോ അനുപോത്ം പ്ദശീയ ശരോശരിപ്യക്കോൾ വെറ്റര മുന്നിലോറ്റ ന്ന്
ക ക്കുകൾ പറയുന്നു (പട്ടിക 1.1). നിലവിൽ സംസ്ഥോനത്ത് രജിസ്റ്റർ റ്റചയ്തിട്ടുള്ള വോഹ്നങ്ങളുറ്റട എണ്ണം
11,111,393 ൽ ആ ്. ഇത്് പ്രകോരം പ്കരെത്തിറ്റല ജനങ്ങെിൽ മൂന്നിറ്റലോരോൾക്ക് രജിസ്റ്റർ റ്റചയ്ത പ്മോപ്ട്ടോർ
വോഹ്നമുെ്.
പട്ടിക 1.1: പ്കരെത്തിറ്റലയും ഇന്ത്യയിറ്റലയും വോഹ്ന സ്ഥിത്ി വിവരക്ക
വർ്ം

പ്കരെം

ക്കുകൾ

ഇന്ത്യ

2010

രജിസ്റ്റർ റ്റചയ്ത
വോഹ്നങ്ങളുറ്റട ആറ്റക
എണ്ണം
5397652

1000 ജനസംഖയയിൽ
രജിസ്റ്റർ റ്റചയ്ത
വോഹ്നങ്ങൾ
157.3

രജിസ്റ്റർ റ്റചയ്ത
വോഹ്നങ്ങളുറ്റട ആറ്റക
എണ്ണം
127746000

1000 ജനസംഖയയിൽ
രജിസ്റ്റർ റ്റചയ്ത
വോഹ്നങ്ങൾ
108.6

2011

6072019

175.7

141866000

119.0

2012

6870354

197.4

159491000

132.0

2013

8048673

229.7

176044000

143.9

2014

8547966

242.4

190704000

153.9

2015

9421245

265.6

210023000

167.5

2016

10171813

285.1

230031000

181.3

2017

11030037

307.5

253311000

197.3

അവലംബം: Economic Review, 2018; Registered Motor Vehicles – Offices of State Transport Commissioners/UT Administrations;
Population – Report of the Technical Group on population, Census of India, 2011

വോഹ്നറ്റപരുപവം പ്റോഡ് സുരക്ഷയും ത്മ്മിൽ അപ്ഭദയമോയ ബന്ധമുെ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർ്ത്തിനിടക്ക്,
നമ്മുറ്റട സംസ്ഥോനറ്റത്ത പ്റോഡിറ്റന്റ നീെം 12 ശത്മോനം മോത്രം കൂടിയപ്പോൾ, പ്മോപ്ട്ടോർ വോഹ്നങ്ങളുറ്റട
എണ്ണം 30 ശത്മോനമോയി വർദ്ധിക്കുകയുെോയി. വോഹ്നങ്ങളുറ്റട എണ്ണത്തിലെോയ വർദ്ധനവം അവറ്റയ
ഉൾറ്റക്കോള്ളോനുള്ള പ്റോഡിറ്റന്റ പ്ശ്ി വികസിപിക്കുന്നതും ത്മ്മിലള്ള അന്ത്രം, പ്കരെത്തിൽ
വോഹ്നോപകടങ്ങളും ഗത്ോഗത്ക്കുരുക്കും വർദ്ധിക്കുന്നത്ിനിടയോക്കിയിട്ടുെ്. ലഭയമോയ വിവരങ്ങൾ പ്രകോരം
1960ൽ 1528 പ്റോഡപകടങ്ങളും 235 പ്റോഡപകട മര ങ്ങളും ആ ് പ്കരെത്തിൽ ഉെോയത്്. എന്നോൽ
2018 ആയപ്പോപ്ഴക്ക് അത്് 40181 പ്റോഡപകടങ്ങളും 4303 പ്റോഡപകട മര ങ്ങളുമോയി വർധ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർ്ത്തിനിടക്ക് സംസ്ഥോനത്ത് വോഹ്നോപകടങ്ങൾ 15 ശത്മോനവം പ്റോഡപകട
മര ങ്ങൾ 9 ശത്മോനവം വർദ്ധിക്കുകയുെോയി. പി.ആർ.എസ്. ഇന്ത്യയുറ്റട (prsinda) ക ക്കുപ്രകോരം
വോഹ്നോപകട-ജനസംഖയോനുപോത്ത്തിൽ പ്കരെം രെോമത്ോ ്.
കണ്ണൂർ ജില്ലയുറ്റട അവസ്ഥയും ഇത്ിൽ നിന്നും വയത്യസ്തമല്ല. കഴിഞ്ഞ നോല വർ്ത്തിനിടക്ക് ജില്ലയിറ്റല
പ്റോഡിറ്റന്റ നീെം ഒരു മോെവമില്ലോറ്റത് നിലനിൽക്കുപ്േോഴും, പ്മോപ്ട്ടോർ വോഹ്നങ്ങളുറ്റട എണ്ണം 45
ശത്മോനമോയി വർദ്ധിക്കുകയുെോയി (പട്ടിക 1.2). ഇപ്ത് കലയെവിൽ പ്റോഡപകടങ്ങളുറ്റടയും
മര ങ്ങളുറ്റടയും എണ്ണവം കൂടിയിട്ടുെ്.
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പട്ടിക 1.2: കണ്ണൂരിറ്റല പ്റോഡ്, വോഹ്ന സ്ഥിത്ിവിവരക്ക
വർ്ം
2015
2016
2017
2018

പ്റോഡിറ്റന്റ നീെം
(കി.മീ.)
2257.9
2265.2
2265.2
2265.2

ക്കുകൾ

രജിസ്റ്റർ റ്റചയ്ത പ്മോപ്ട്ടോർ
വോഹ്നങ്ങളുറ്റട എണ്ണം ('000 ൽ)
512320
601790
666523
739595

അവലംബം: Economic Review

അത്ിപ്വഗം വികസിച്ച റ്റകോെിരിക്കുന്ന കണ്ണൂർ നഗരത്തിറ്റന്റ ആവശയങ്ങൾ ക ക്കിറ്റലടുക്കുപ്േോൾ,
ജില്ലയിറ്റല കൂടുത്ൽ ഗത്ോഗത്കുരുക്കനുഭവറ്റപടുന്ന പ്റോഡുകളുറ്റട വികസനം ഒരടിയന്ത്ിര
ആവശയമോറ്റ ന്ന് പ്കരെ സർക്കോർ ത്ിരിച്ചറിയുകയുെോയി. ഈ സോഹ്ചരയത്തിൽ, കണ്ണൂർ
നഗരത്തിറ്റല പ്റോഡുകറ്റെ ആധുനികവം ശോസ്ത്രീയവമോയ രീത്ിയിൽ വികസിപിക്കുന്നത്ിനോയി പ്കരെ
പ്റോഡ് െ് പ്ബോർഡിറ്റന (റ്റക.ആർ.എ ്.ബി.) ‘കണ്ണൂർ നഗരപോത് വികസന പദ്ധത്ി’ നടപോക്കോൻ
ചുമത്ലറ്റപടുത്തി. ഇത്ിറ്റന്റ ഭോഗമോയി കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ, 44 കിപ്ലോമീെർ നീെത്തിൽ 11 വിവിധ്
പ്റോഡുകൾ വികസിപിക്കുന്നത്ിനോയുള്ള വിശദമോയ പദ്ധത്ി പ്രഖ (ഡി.പി.ആർ.) റ്റക.ആർ.എ ്.ബി.
നിർപ്ദ്ദശിച്ച. ഈ പദ്ധത്ി കണ്ണൂർ നഗരത്തിനുള്ളിലൂറ്റടയുള്ള സഞ്ചോരം സുഗമമോക്കോനും ദീർഘദൂര
യോത്രക്കോരുറ്റട യോത്രകൾ എളുപമോക്കോനും ലക്ഷയം റ്റവക്കുന്നു. ഗത്ോഗത്ക്കുരുക്ക് പരിഹ്രിച്ച്
നഗരത്തിനകപ്ത്തക്കും പുറപ്ത്തക്കും സ്ഥിരമോയി യോത്ര റ്റചപ്യ്യെിവരുന്നവരുറ്റട യോത്രോപ്രശ്നങ്ങളും
അസൗകരയങ്ങളും കുറയ്ക്കക എന്നതും പദ്ധത്ി വിഭോവനം റ്റചയ്യുന്നു. റ്റമച്ചറ്റപട്ട യോത്രോസമയം,
ഗത്ോഗത്സംവിധ്ോനം, കോൽനട യോത്രികരുറ്റട സുരക്ഷ എന്നിവ ഉറപോക്കിറ്റക്കോെ്, കണ്ണൂർ
നഗരത്തിറ്റല യോത്രോ സോഹ്ചരയറ്റത്ത ഈ പദ്ധത്ി റ്റമച്ചറ്റപടുത്തുറ്റമന്ന് പ്രത്ീക്ഷിക്കറ്റപടുന്നു.
2013ൽ നിലവിൽ വന്ന ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ നയോയമോയ നഷ്ടപരിഹ്ോരത്തിനും സുത്ോരയത്യ്ക്കം
പുനരധ്ിവോസത്തിനും പുന:സ്ഥോപനത്തിനുമുള്ള അവകോശ നിയമം, (RFCTLARR Act, 2013)
വയവസോയവൽക്കര ത്തിനും പശ്ചോത്തല സൗകരയ വികസനത്തിനും, നഗരവൽക്കര ത്തിനുമോയി
മോനു്ികവം പേോെിത്ത സവഭോവപ്ത്തോടു കൂടിയതും, സുത്ോരയവമോയ ഒരു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി
ഉറപ്പുവരുത്തൽ ലക്ഷയംറ്റവക്കുന്നു. ഭൂവടമകളുൾറ്റപറ്റട പദ്ധത്ിബോധ്ിത്രോകുന്ന എല്ലോത്തരം ജനത്റ്റയയും
ഏെവം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ത്രത്തിലോക ം ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്ക്കെറ്റത്ന്ന് നിയമത്തിറ്റന്റ ആമുഖത്തിൽ
പറയുന്നുെ്. നിയമത്തിറ്റന്റ അനുപ്േദം 2(1) പ്രകോരം, ഈ നിയമത്തിൽ ഉൾറ്റപടുത്തിയിരിക്കുന്ന
വയവസ്ഥകൾ സർക്കോർ സവന്ത്മോവശയങ്ങൾക്കോപ്യോ റ്റപോതു ആവശയങ്ങൾക്കോപ്യോ (public purpose)
റ്റപോതുപ്മഖലോ സ്ഥോപനങ്ങളുറ്റട ആവശയങ്ങൾക്കോപ്യോ നടപിലോക്കുന്ന ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലമോയി
ബന്ധറ്റപട്ടത്ോ ്. അനുപ്േദം 2(b)(i) നിർവചിക്കുന്ന റ്റപോതു ആവശയങ്ങെിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവറ്റെന്റിറ്റന്റ
സോേത്തികകോരയവകുപ് (അടിസ്ഥോനസൗകരയവിഭോഗം) 2012 മോർച്ച് 27 ത്ീയത്ിയിറ്റല 13-6-2009ഐ.എൻ.എ ്. എന്ന വിജ്ഞോപനത്തിൽ ലിസ്റ്റ് റ്റചയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളും ഇനങ്ങളും ഉൾറ്റപടുന്നു. ഈ
വിജ്ഞോപനത്തിറ്റന്റ ഒന്നോം പ്പോയിന്റിൽ പ്രത്ിപോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഗത്ോഗത് വിഭോഗത്തിലോ ് പ്റോഡ്
വികസനം ഉൾറ്റപട്ടിരിക്കുന്നത്്. പ്റോഡ് വികസന പദ്ധത്ികൾക്കോയി പ്കരെ സർക്കോർ രൂപീകരിച്ച
റ്റക.ആർ.എ ്.ബി. എന്ന മൾട്ടി പർപസ് റ്റവഹ്ിക്കിെോ ് ഈ നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധത്ി നടപിലോക്കുന്നത്്. ഈ
പശ്ചോത്തലത്തിൽ, റ്റക.ആർ.എ ്.ബി നടപിലോക്കുന്ന കണ്ണൂർ നഗരപോത്ോ വികസന പദ്ധത്ി റ്റപോതു
ആവശയത്തിറ്റന്റ പരിധ്ിയിൽ വരുന്നു.
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1.3

പദ്ധത്ിയുറ്റട വിശദോംശങ്ങൾ

ഗത്ോഗത്-പ്റോഡ് സംവിധ്ോനങ്ങളുറ്റട വിശകലനത്തിലൂറ്റട എൽ & ടി ത്യ്യോറോക്കിയ ഡി.പി.ആറിൽ കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ വികസിപിക്ക
നിർപ്ദശിക്കറ്റപട്ടിരിക്കുന്ന 11 ഇടനോഴികളുറ്റട വിശദോംശങ്ങൾ

റ്റമന്ന്

പട്ടിക 1.3: കണ്ണൂർ നഗരപോത്ോ വികസന പദ്ധത്ിയിൽ ഉൾറ്റപട്ടിരിക്കുന്ന ഇടനോഴികളുറ്റട വിശദോംശങ്ങൾ
ക്രമ
നേർ
1.
2.
3.

പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്
എൻ.എച്ച്. -66
ചോലോട് – കുഞ്ഞിപള്ളി
പ്റോഡ്
റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി
പ്റോഡ്
മിനി കബപോസ് പ്റോഡ്

ആരംഭം

അവസോനം

കടന്നു പ്പോകുന്ന വഴികൾ

മന്ന ജങ്്ൻ

പുത്ിയ എൻ.എച്ച്.
കബപോസ് ജങ്്ൻ
കുഞ്ഞിപള്ളി ജങ്്ൻ

മന്ന ജങ്്ൻ - റ്റപോടിക്കുെ് – എ.റ്റക.ജി. ആശുപത്രി- കോൾറ്റട്ടക്സ് – ത്ോന –
പ്മറ്റല റ്റചോവ്വ – ത്ോറ്റഴ റ്റചോവ്വ - പുത്ിയ എൻ.എച്ച്. കബപോസ് ജങ്്ൻ
ചോലോട് – പന്നൻപോറ റ്റലവൽ പ്ക്രോസ്സ് – പള്ളിക്കുന്ന് ജങ്്ൻ – കുഞ്ഞിപള്ളി
ജങ്്ൻ
റ്റപോടിക്കുെ് ജങ്്ൻ – റ്റകോെോെി ജങ്്ൻ

ചോലോട് ജങ്്ൻ

ആറ്റക നീെം
(കി.മീ.)
12.75
4.70

റ്റപോടിക്കുെ് ജങ്്ൻ
റ്റകോെോെി ജങ്്ൻ
1.44
(എൻ.എച്ച്.-66)
4.
പുത്ിയ റ്റത്രു (റ്റകോെോെി കപ്ണ്ണോത്തുംചോൽ ജങ്്ൻ
റ്റകോെോെി പ്റോഡ് ജങ്്ൻ - റ്റകോെോെി ജങ്്ൻ - കുഞ്ഞിപള്ളി ജങ്്ൻ 7.04
പ്റോഡ് ജങ്്ൻ)
(എൻ.എച്ച്.-66)
റ്റകോർജോൻ സ്കൂൾ ജങ്്ൻ - ധ്നലക്ഷ്മി ജങ്്ൻ – കപ്ണ്ണോത്തുംചോൽ ജങ്്ൻ
5.
കക്കോട് – മുെയോട് പ്റോഡ്
കക്കോട് ജങ്്ൻ
മുെയോട് റ്റപൗൾട്രി ോം
കക്കോട് ജങ്്ൻ – മുെയോട് റ്റപൗൾട്രി ോം
2.81
ജങ്്ൻ
6.
ലോസ ജങ്്ൻ ലോസ ജങ്്ൻ
ജൂനിയർ റ്റടക്നിക്കൽ സ്കൂൾ
ലോസ ജങ്്ൻ – എസ്.ബി.ഐ. ജങ്്ൻ - ഡി.എസ്.സി. റ്റചൗക്ക്6.45
റ്റജ.ടി.എസ്. പ്റോഡ്
(റ്റജ.ടി.എസ്.) ജങ്്ൻ
ഗവൺറ്റമന്റ് ആശുപത്രി- കണ്ണൂർ സിെി ജങ്്ൻ - ത്യ്യിൽ ജങ്്ൻ - ദിപ്നശ്
മുക്ക്– റ്റജ.ടി.എസ്. ജങ്്ൻ
7.
ത്യ്യിൽ കുറുവ പ്റോഡ് ജങ്്ൻ
റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക
കുറുവ പ്റോഡ് ജങ്്ൻ - കണ്ണൂർ സ്പിന്നിംങ് മിൽ റ്റലവൽ പ്ക്രോസ്സിംങ് –
2.18
റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്
ജങ്്ൻ (എൻ.എച്ച്.-66)
റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക ജങ്്ൻ
8.
ഇന്നർ റിംങ് പ്റോഡ്
മുനീശവരൻ പ്കോവിൽ
മുനീശവരൻ പ്കോവിൽ
മുനീശവരൻ പ്കോവിൽ ജങ്്ൻ - ഓ ീപ്സഴ്സ് ക്ലബ്ബ് ജങ്്ൻ - പ്പോലിസ്
3.1
ജങ്്ൻ
ജങ്്ൻ
ക്ലബ്ബ്ജങ്്ൻ – ആശിർവോദ് ജങ്്ൻ - ലോസ ജങ്്ൻ – മുനീശവരൻ പ്കോവിൽ
ജങ്്ൻ
9.
പട്ടോെം പ്റോഡ് –
ഓ ീപ്സഴ്സ് ക്ലബ്ബ്
പ്പോലിസ് ക്ലബ്ബ്ജങ്്ൻ
ഓ ീപ്സഴ്സ് ക്ലബ്ബ് ജങ്്ൻ - എസ്.പി.സി.എ. ജങ്്ൻ - മഹ്ോത്മോ ജങ്്ൻ 0.99
ത്ോലൂപ്ക്കോ ീസ് പ്റോഡ് –
ജങ്്ൻ
കോൾറ്റട്ടക്സ് സർക്കിൾ – പ്പോലിസ് ക്ലബ്ബ്ജങ്്ൻ
സിവിൽ പ്സ്റ്റ്ൻ പ്റോഡ്
10.
ജയിൽ പ്റോഡ്
എസ്.പി.സി.എ.
എ.റ്റക.ജി. ആശുപത്രി
എസ്.പി.സി.എ. ജങ്്ൻ – എ.റ്റക.ജി. ആശുപത്രി ജങ്്ൻ
0.96
ജങ്്ൻ
ജങ്്ൻ
11.
കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി
കുഞ്ഞിപള്ളി ജങ്്ൻ
പുല്ലൂപി ജങ്്ൻ
കുഞ്ഞിപള്ളി ജങ്്ൻ – അത്തോഴക്കുന്ന് – പുല്ലൂപി ജങ്്ൻ
1.65
പ്റോഡ്
ആറ്റക നീെം: 44.07
അവലംബം: Detailed Project Report and Engineering Design for Kannur City Road Improvement Project
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ഡി.പി.ആർ പ്രകോരം വിവിധ് ഇടനോഴികൾക്കോയി ഏറ്റെടുക്കോൻ നിർപ്ദ്ദശിക്കറ്റപട്ട ഭൂമിയുറ്റട വിശദോംശങ്ങൾ
പട്ടിക 1.4 ൽ റ്റകോടുത്തിരിക്കുന്നു.
പട്ടിക 1.4: വിവിധ് ഇടനോഴികൾക്കോയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പദ്ധത്ി
ക്ര.
ന.

പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്

ഏറ്റെടുപ്ക്കെ ഭൂമി
(റ്റഹ്ക്ടറിൽ)

1.

എൻ.എച്ച്.-66

9.77

2.
3.

ചോലോട് - കുഞ്ഞിപള്ളി പ്റോഡ്
റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

4.00
1.07

4.
5.

മിനി കബപോസ് പ്റോഡ്
കക്കോട് – മുെയോട് പ്റോഡ്

4.54
2.14

6.

ലോസ ജങ്്ൻ - റ്റജ.ടി.എസ്. പ്റോഡ്

3.28

7.

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

2.44

8.

ഇന്നർ റിംങ് പ്റോഡ്

0

9.
10.

പട്ടോെം പ്റോഡ് – ത്ോലൂപ്ക്കോ ീസ് പ്റോഡ് – സിവിൽ പ്സ്റ്റ്ൻ പ്റോഡ്
ജയിൽ പ്റോഡ്

0
0

11.

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്
ആറ്റക ഏറ്റെടുപ്ക്കെ ഭൂമി

1.26
28.6
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കണ്ണൂർ മുനിസിപൽ പ്കോർപപ്റ്നും ചിറക്കൽ പഞ്ചോയത്തുമുൾറ്റപടുന്നത്ോ ് പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശം. മുൻപ്പ
പരോമർശിച്ച 11 പ്റോഡുകെിൽ, എട്ടു പ്റോഡുകളുറ്റട സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് വിലയിരുത്തൽ പഠനം
നടത്തുന്നത്ിനോയോ ് G.O.(P) No. 21/2019/RD പ്രകോരം എസ്.ഐ.എ. യൂ ിെിറ്റന ചുമത്ലറ്റപടുത്തിയിട്ടുള്ളത്്.
എന്നിരുന്നോലം, എസ്.ഐ.എ.ക്കു അനുവദിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉപ്ദയോഗസ്ഥർക്ക് എല്ലോ പ്റോഡുകളുറ്റടയും
ഭൂമി അെന്നുത്ിരിക്കൽ പൂർത്തീകരിക്കോൻ സോധ്ിക്കോത്തത്ിനോൽ, പ്രസ്തുത് സമയത്തിനകം ഭൂമി അെന്നു
ത്ിരിക്കൽ പൂർത്തീകരിച്ച നോല പ്റോഡുകെോയ; എൻ.എച്ച്.-66, റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്, ത്യ്യിൽ റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്, കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ് എന്നിവയുമോയി ബന്ധറ്റപട്ട വിവരങ്ങൾ മോത്രമോ ്
ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്്.
അതുറ്റകോണ്ടുത്റ്റന്ന, 18.02 കിപ്ലോമീെറിലോയി വയോപിച്ച കിടക്കുന്ന 14.54 റ്റഹ്ക്ടർ ഭൂമിയുറ്റട വിവരങ്ങൾ
മോത്രമോ ് ഈ എസ്.ഐ.എ. പഠനത്തിൽ ഉൾറ്റപട്ടിട്ടുള്ളത്്. ഈ പഠനത്തിൽ ഉൾറ്റപട്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധത്ി
പ്രപ്ദശത്തിൽ, കണ്ണൂർ മുനിസിപൽ പ്കോർപപ്റ്നകറ്റത്ത 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 32, 40, 41, 42,
44, 45, 46, 47, 48, 50 എന്നീ വോർഡുകളും ചിറക്കൽ പഞ്ചോയത്തിനകറ്റത്ത 3, 6, 15, 16, 17 എന്നീ വോർഡുകളും
ഉൾറ്റപടുന്നു. പഠന പ്രപ്ദശം കണ്ണൂർ ത്ോലൂക്കിറ്റല കണ്ണൂർ, ചിറക്കൽ, പുഴോദി, വെപട്ട ം, റ്റചോവ്വ, പള്ളിക്കുന്ന്,
എെയോവൂർ എന്നീ വിപ്ല്ലജുകെിലോയി വയോപിച്ച കിടക്കുന്നു.
പദ്ധത്ിയുറ്റട റ്റചലവ് വിവരങ്ങൾ പട്ടിക 1.5 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
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പട്ടിക 1.5: പദ്ധത്ി റ്റചലവ് (രൂപ പ്കോടിയിൽ)
ക്ര. ന.

പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ
റ്റചലവ്

നിർമ്മോ
റ്റചലവ്

ആറ്റക
ത്ോൽക്കോലിക
റ്റചലവ്

ആറ്റക
റ്റചലവ്

1
2

എൻ.എച്ച്.-66
ചോലോട് - കുഞ്ഞിപള്ളി പ്റോഡ്

131.84
44.09

93.11
28.32

12.20
5.09

237.15
77.50

3
4
5
6

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്
മിനി കബപോസ് പ്റോഡ്
കക്കോട് – മുെയോട് പ്റോഡ്
ലോസ ജങ്്ൻ - റ്റജ.ടി.എസ്.
പ്റോഡ്
ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക
പ്റോഡ്
ഇന്നർ റിംങ് പ്റോഡും പട്ടോെം
പ്റോഡ് – ത്ോലൂപ്ക്കോ ീസ്
പ്റോഡ് – സിവിൽ പ്സ്റ്റ്ൻ
പ്റോഡും

11.21
50.73
21.05
37.70

6.44
33.98
12.10
25.85

1.16
5.31
2.02
4.52

18.81
90.02
35.17
68.07

28.90

28.29

2.69

59.88

-

2.67

-

2.67

-

0.28

-

0.28

12.13

8.06

1.34

21.53

337.65

239.10

34.33

611.08

7
8&9

10

ജയിൽ പ്റോഡ്

11

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്
ആറ്റക റ്റചലവ്
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ഇതുകൂടോറ്റത്, അധ്ികമോയി വരുന്ന റ്റചലവകറ്റെയും മറ്റ പലവിധ് റ്റചലവകറ്റെയും പദ്ധത്ിയുറ്റട അന്ത്ിമ
പദ്ധത്ി റ്റചലവിൽ പരിഗ

ിപ്ക്കെത്ോ

്. ഇവ പട്ടിക 1.6 ൽ വിവരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 1.6: കണ്ണൂർ സി.ആർ.ഐ.പി. പദ്ധത്ിയുറ്റട അന്ത്ിമ പദ്ധത്ി റ്റചലവ് (രൂപ പ്കോടിയിൽ)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിനും, നിർമ്മോ ത്തിനും, പരിപോലനത്തിനും മറ്റ ത്ോൽക്കോലിക ഇനങ്ങൾക്കുമോയി
611.1
പോരിസ്ഥിത്ിക നിർവഹ് പദ്ധത്ി റ്റചലവ്
4.0
ആർ & ആർ റ്റചലവ്
16.3
നിർമ്മോ സമയത്ത് ഗത്ോഗത് നിയന്ത്ര ത്തിനോയുള്ള റ്റചലവ്
3.2
ഗു നിലവോര നിയന്ത്ര ം, പ്മൽപ്നോട്ടം, മെ് അപ്രത്ീക്ഷിത് റ്റചലവകൾ (അടേൽ പദ്ധത്ി
9.4
റ്റചലവിറ്റന്റ 2%)
ആറ്റക പദ്ധത്ി റ്റചലവ്
644.0
അവലംബം: Detailed Project Report and Engineering Design for Kannur City Road Improvement Project

പ്റോഡ് പരിപോലനം ഒരു പ്റോഡ് വികസന പദ്ധത്ിയുറ്റട മുഖയ ഘടകമോയത്ിനോൽ പ്റോഡുകളുറ്റട പരിപോലന
റ്റചലവം ക

ക്കോക്കിയിട്ടുെ്. പത്ിവോയുള്ളതും കോലോനുക്രമമോയതും എന്നിങ്ങറ്റന പരിപോലനറ്റത്ത

ഡി.പി.ആറിൽ രെ് വിഭോഗമോയി ത്ിരിച്ചിട്ടുെ്, ഇത്ിറ്റന്റ വിശദോംശങ്ങൾ പട്ടിക 1.7 ൽ അവത്രിപിക്കുന്നു.
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പട്ടിക 1.7: പദ്ധത്ിയുറ്റട പരിപോലന റ്റചലവ് (രൂപ പ്കോടിയിൽ)
ക്ര. ന.

പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്

പത്ിവോയുള്ള പരിപോലന
റ്റചലവ് (ഓപ്രോ വർ്വം)

കോലോനുക്രമമോയ
പരിപോലന റ്റചലവ്
(ഓപ്രോ 5 വർ്പ്ത്തക്കും)

1
2

എൻ.എച്ച്.-66
ചോലോട് - കുഞ്ഞിപള്ളി പ്റോഡ്

0.23
0.06

20.09
1.86

3

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

0.03

1.28

4
5

മിനി കബപോസ് പ്റോഡ്
കക്കോട് – മുെയോട് പ്റോഡ്

0.16
0.06

5.43
2.63

6

ലോസ ജങ്്ൻ - റ്റജ.ടി.എസ്. പ്റോഡ്

0.14

4.03

7

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

0.05

2.17

ഇന്നർ റിംങ് പ്റോഡും പട്ടോെം പ്റോഡ് –
ത്ോലൂപ്ക്കോ ീസ് പ്റോഡ് – സിവിൽ
പ്സ്റ്റ്ൻ പ്റോഡും

0.10

4.24

10

ജയിൽ പ്റോഡ്

0.02

0.63

11

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

0.04

1.87

8&9

കലറ്റകളുറ്റട പരിപോലന റ്റചലവ് (ഓപ്രോ വർ്വം)

0.35
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1.4 ഇത്രമോർഗങ്ങൾ പരിഗ

ിക്കൽ

നിലവിലള്ള

വികസനത്തിന്

പ്റോഡുകളുറ്റട

പ്രോധ്ോനയം

നൽകുന്ന

ഒരു

പദ്ധത്ിയോയത്ിനോൽ,

ഇത്രമോർഗങ്ങറ്റെോന്നും പരിഗ ിച്ചിരുന്നില്ല. വിശദമോയ പദ്ധത്ി പ്രഖയിൽ (ഡിപിആർ), കണ്ണൂർ
നഗരസഭയുറ്റട റ്റത്ക്കോയി സ്ഥിത്ി റ്റചയ്യുന്ന കപ്ന്റോൺറ്റമന്റ് ഭോഗത്തുള്ള പ്റോഡ് വികസിപിക്കുന്നത്്
ഗത്ോഗത്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കറ്റമന്ന് പറയുന്നുറ്റെേിലം, ഈ ഭോഗം മിലിെറി എഞിനീയറിംഗ് സർവീസിറ്റന്റ
നിയന്ത്ര ത്തിലോയതു റ്റകോെ് നിലവിറ്റല പ്റോഡ് വികസന പദ്ധത്ിയിൽ ഉൾറ്റപടുത്തിയിട്ടില്ല.

1.5 പദ്ധത്ിയുറ്റട നിർമോ

ഘട്ടങ്ങൾ

പദ്ധത്ിറ്റയ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ത്റ്റന്ന പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ത്രത്തിലോ

് വിഭോവനം റ്റചയ്യുന്നത്്.

1.6 പദ്ധത്ിയുറ്റട രൂപപ്രഖ, വലിപം, സൗകരയങ്ങൾ
വിവിധ് പ്റോഡുകറ്റെ നോല വരിപോത്യോയും കോപ്രയജ് പ്വ രണ്ടു വരിപോത്യോയും വികസിപിക്കുക എന്നത്ോ

്

ഈ പദ്ധത്ി ലക്ഷയമോക്കുന്നത്്. ചില ഇടനോഴികകെിൽ വീത്ി കൂട്ടോയുള്ള റ്റമച്ചറ്റപടുത്തലം നിർപ്ദ്ദശിക്കുന്നു.
പ്റോഡിറ്റന്റ വീത്ി വർദ്ധിപിക്കൽ കൂടോറ്റത്, നടപോത് നിർമ്മോ വം, കൈപ്നജും, ബസ് പ്ബയും കോത്തിരിപ്പു
പ്കന്ദ്രവം, റ്റത്രുവ വിെക്കുകളും, ശരിയോയ സിഗ്നലിംങ്ങും, ആവശയമോയിടങ്ങെിൽ പ്മൽപോലങ്ങളും (കൈ
ഓവറും ഓവർ ബ്രിഡ്ജും) പദ്ധത്ിയുറ്റട ഭോഗമോയി നിർപ്ദ്ദശിക്കറ്റപട്ടിട്ടുെ്. ഇത്തരത്തിൽ സുരക്ഷിത്വം,
ഗത്ോഗത്കുരുക്കില്ലോത്തതും, കോൽനടയോത്രോ സൗഹൃദവമോയ ഒരു പ്റോഡ് വികസനമോ ് ഈ പദ്ധത്ി
ഉപ്ദ്ദശിക്കുന്നത്്. ഓപ്രോ ഇടനോഴിയുറ്റടയും വിശദമോയ വികസന രൂപപ്രഖ പട്ടിക 1.8 ൽ അവത്രിപിക്കുന്നു.
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പട്ടിക 1.8: ഓപ്രോ പ്റോഡിറ്റന്റയും വികസന രൂപപ്രഖ
ക്ര. ന.
1.

ഇടനോഴിയുറ്റട
പ്പര്
എൻ.എച്ച്.-66

വികസന രൂപപ്രഖ
 നടപോത്യും, ബസ് പ്ബകളും, കൈപ്നജ് സംവിധ്ോനങ്ങളും, റ്റപോതു
സൗകരയങ്ങൾക്കോവശയമോയ ഇടവമുള്ള നോലവരിപോത്യോയി പ്റോഡ്
വികസിപിക്കുക
 ത്ോറ്റഴ റ്റചോവ്വയിൽ നിലവിലള്ള കമനർ ബ്രിഡ്ജിനു സമോന്ത്രമോയി പ്രധ്ോന
പോത്യിൽ കമനർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കുക
 നിലവിറ്റല ബസ് പ്സ്റ്റോപ്പുകെിൽ ബപ്േകളും കോത്തിരിപ്പു പ്കന്ദ്രങ്ങളും നിർമ്മിക്കുക

2.

ചോലോട് കുഞ്ഞിപള്ളി
പ്റോഡ്

 7.5 മീെർ കോപ്രയജ് പ്വപ്യോടു കൂടിയ രണ്ടു വരിപോത്യോയി പ്റോഡ് വികസിപിക്കുക
 പ്റോഡിറ്റന്റ ഇരു വശങ്ങെിലം ഒരു മീെർ പ്്ോൽഡർ റ്റചയ്യുക
 ഇരു വശങ്ങെിലം രണ്ടു മീെർ വീത്ിയിൽ നടപോത് നിർമ്മിക്കുക
 നടപോത്ക്കു കീറ്റഴ റ്റപോതു സൗകരയങ്ങൾക്കോവശയമോയ സംവിധ്ോനവം ശരിയോയ
അഴുക്കു ചോപ്ലോടു കൂടിയ കൈപ്നജും നിർമ്മിക്കുക
 പന്നൻപോറ റ്റലവൽ പ്ക്രോസ്സിംഗിൽ രണ്ടുവശത്തും സർവീസ് പ്റോപ്ഡോടു കൂടിയ
രണ്ടുവരി റ്ററയിൽപ്വ പ്മൽപോലം നിർമിക്കുക
 നിലവിറ്റല ബസ് പ്സ്റ്റോപ്പുകെിൽ ബസ് പ്ബകളും കോത്തിരിപ്പു പ്കന്ദ്രങ്ങളും
നിർമ്മിക്കുക

3.

റ്റപോടിക്കുെ് –
റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

 7.5 മീെർ കോപ്രയജ് പ്വപ്യോടു കൂടിയ രണ്ടു വരിപോത്യോയി പ്റോഡ് വികസിപിക്കുക
 പ്റോഡിറ്റന്റ ഇരു വശങ്ങെിലം ഒരു മീെർ പ്്ോൽഡർ റ്റചയ്യുക
 ഇരു വശങ്ങെിലം രണ്ടു മീെർ വീത്ിയിൽ നടപോത് നിർമ്മിക്കുക
 നടപോത്ക്കു കീറ്റഴ റ്റപോതു സൗകരയങ്ങൾക്കോവശയമോയ സംവിധ്ോനവം ശരിയോയ
അഴുക്കു ചോപ്ലോടു കൂടിയ കൈപ്നജും നിർമ്മിക്കുക
 നിലവിറ്റല ബസ് പ്സ്റ്റോപ്പുകെിൽ ബസ് പ്ബകളും കോത്തിരിപ്പു പ്കന്ദ്രങ്ങളും
നിർമ്മിക്കുക

4.

മിനി കബപോസ്
പ്റോഡ്

 7.5 മീെർ കോപ്രയജ് പ്വപ്യോടു കൂടിയ രണ്ടു വരിപോത്യോയി പ്റോഡ് വികസിപിക്കുക
 പ്റോഡിറ്റന്റ ഇരു വശങ്ങെിലം ഒരു മീെർ പ്്ോൽഡർ റ്റചയ്യുക
 ഇരു വശങ്ങെിലം രണ്ടു മീെർ വീത്ിയിൽ നടപോത് നിർമ്മിക്കുക
 നടപോത്ക്കു കീറ്റഴ റ്റപോതു സൗകരയങ്ങൾക്കോവശയമോയ സംവിധ്ോനവം ശരിയോയ
അഴുക്കു ചോപ്ലോടു കൂടിയ കൈപ്നജും നിർമ്മിക്കുക
 നിലവിറ്റല ബസ് പ്സ്റ്റോപ്പുകെിൽ ബസ് പ്ബകളും കോത്തിരിപ്പു പ്കന്ദ്രങ്ങളും
നിർമ്മിക്കുക

5.

കക്കോട് –
മുെയോട് പ്റോഡ്

 7.5 മീെർ കോപ്രയജ് പ്വപ്യോടു കൂടിയ രണ്ടു വരിപോത്യോയി പ്റോഡ് വികസിപിക്കുക
 പ്റോഡിറ്റന്റ ഇരു വശങ്ങെിലം ഒരു മീെർ പ്്ോൽഡർ റ്റചയ്യുക
 ഇരു വശങ്ങെിലം രണ്ടു മീെർ വീത്ിയിൽ നടപോത് നിർമ്മിക്കുക
 നടപോത്ക്കു കീറ്റഴ റ്റപോതു സൗകരയങ്ങൾക്കോവശയമോയ സംവിധ്ോനവം ശരിയോയ
അഴുക്കു ചോപ്ലോടു കൂടിയ കൈപ്നജും നിർമ്മിക്കുക
 നിലവിറ്റല ബസ് പ്സ്റ്റോപ്പുകെിൽ ബസ് പ്ബകളും കോത്തിരിപ്പു പ്കന്ദ്രങ്ങളും
നിർമ്മിക്കുക
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6.

ലോസ ജങ്്ൻ റ്റജ.ടി.എസ്.
പ്റോഡ്

 റ്റചയ്പ്നജ് 0+000 മുത്ൽ 5+900 വറ്റരയുള്ള ഭോഗം 7.5 മീെർ കോപ്രയജ് പ്വപ്യോടു
കൂടിയ രണ്ടു വരിപോത്യോയി വികസിപിക്കുക, റ്റചയ്പ്നജ് 5+900 മുത്ൽ
ഇടനോഴിയുറ്റട അവസോനം വറ്റരയുള്ള ഭോഗത്തിന് ഓവർ പ്ല റ്റചയ്യുക
 പ്റോഡിറ്റന്റ ഇരു വശങ്ങെിലം ഒരു മീെർ പ്്ോൽഡർ റ്റചയ്യുക
 ഇരു വശങ്ങെിലം രണ്ടു മീെർ വീത്ിയിൽ നടപോത് നിർമ്മിക്കുക
 നടപോത്ക്കു കീറ്റഴ റ്റപോതു സൗകരയങ്ങൾക്കോവശയമോയ സംവിധ്ോനവം ശരിയോയ
അഴുക്കു ചോപ്ലോടു കൂടിയ കൈപ്നജും നിർമ്മിക്കുക
 കോനോമ്പുഴ പോലവം അയ്യിക്കര പോലവം അെകുെപ
പരിപോലിക്കുക

ികൾ നടത്തി

 നിലവിറ്റല ബസ് പ്സ്റ്റോപ്പുകെിൽ ബസ് പ്ബകളും കോത്തിരിപ്പു പ്കന്ദ്രങ്ങളും
നിർമ്മിക്കുക
7.

ത്യ്യിൽ റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക
പ്റോഡ്

 7.5 മീെർ കോപ്രയജ് പ്വപ്യോടു കൂടിയ രണ്ടു വരിപോത്യോയി പ്റോഡ് വികസിപിക്കുക
 പ്റോഡിറ്റന്റ ഇരു വശങ്ങെിലം ഒരു മീെർ പ്്ോൽഡർ റ്റചയ്യുക
 ഇരു വശങ്ങെിലം രണ്ടു മീെർ വീത്ിയിൽ നടപോത് നിർമ്മിക്കുക
 നടപോത്ക്കു കീറ്റഴ റ്റപോതു സൗകരയങ്ങൾക്കോവശയമോയ സംവിധ്ോനവം ശരിയോയ
അഴുക്കു ചോപ്ലോടു കൂടിയ കൈപ്നജും നിർമ്മിക്കുക
 കണ്ണൂർ സൗത്ത് റ്റലവൽ പ്ക്രോസ്സിംഗിൽ രണ്ടുവശത്തും സർവീസ് പ്റോപ്ഡോടു
കൂടിയ രണ്ടുവരി റ്ററയിൽപ്വ പ്മൽപോലം നിർമിക്കുക
 നിലവിറ്റല ബസ് പ്സ്റ്റോപ്പുകെിൽ ബസ് പ്ബകളും കോത്തിരിപ്പു പ്കന്ദ്രങ്ങളും
നിർമ്മിക്കുക

8.

ഇന്നർ റിംങ്
പ്റോഡ്

 നിലവിലള്ള കൈപ്നജിറ്റനോപം, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കോറ്റത് ത്റ്റന്ന കറെ് ഓ ് പ്വ
(RoW) ഉറപോക്കിറ്റക്കോെ് നടപോത് ശക്തിറ്റപടുത്തി വികസിപിക്കുക
 ഒരു വൺ-പ്വ ട്രോ ിക്ക്മോപ്നറ്റെന്റ് പദ്ധത്ി നടപോക്കുക

9.

പട്ടോെം പ്റോഡ് –
ത്ോലൂപ്ക്കോ ീസ്
പ്റോഡ് – സിവിൽ
പ്സ്റ്റ്ൻ പ്റോഡ്

 ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കോറ്റത് ത്റ്റന്ന കറെ് ഓ ് പ്വ (RoW) ഉറപോക്കിറ്റക്കോെ് നടപോത്
ശക്തിറ്റപടുത്തുകയും കൈപ്നജ് വികസിപിക്കുകയും റ്റചയ്യുക

10.

ജയിൽ പ്റോഡ്

 ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കോറ്റത് ത്റ്റന്ന കറെ് ഓ ് പ്വ (RoW) ഉറപോക്കിറ്റക്കോെ് നടപോത്
ശക്തിറ്റപടുത്തുകയും കൈപ്നജ് വികസിപിക്കുകയും റ്റചയ്യുക

11.

കുഞ്ഞിപള്ളി –
പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

 7.5 മീെർ കോപ്രയജ് പ്വപ്യോടു കൂടിയ രണ്ടു വരിപോത്യോയി പ്റോഡ് വികസിപിക്കുക
 പ്റോഡിറ്റന്റ ഇരു വശങ്ങെിലം ഒരു മീെർ പ്്ോൽഡർ റ്റചയ്യുക
 ഇരു വശങ്ങെിലം രണ്ടു മീെർ വീത്ിയിൽ നടപോത് നിർമ്മിക്കുക
 നടപോത്ക്കു കീറ്റഴ റ്റപോതു സൗകരയങ്ങൾക്കോവശയമോയ സംവിധ്ോനവം ശരിയോയ
അഴുക്കു ചോപ്ലോടു കൂടിയ കൈപ്നജും നിർമ്മിക്കുക
 നിലവിറ്റല ബസ് പ്സ്റ്റോപ്പുകെിൽ ബസ് പ്ബകളും കോത്തിരിപ്പു പ്കന്ദ്രങ്ങളും
നിർമ്മിക്കുക

അവലംബം: Detailed Project Report and Engineering Design for Kannur City Road Improvement Project

പ്റോഡ് വികസന പദ്ധത്ിയുറ്റട പ്രധ്ോന
നൽകിയിരിക്കുന്നത്് ത്ോറ്റഴ വിവരിക്കുന്നു:

രൂപകൽപനയും

സവിപ്ശ്ത്കളും

ഡിപിആറിൽ
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ജങ്്ൻ

റ്റമച്ചറ്റപടുത്തൽ:

ഇന്ത്യൻ

പ്റോഡ്

പ്കോൺഗ്രസ്സ്

(ഐ.ആർ.സി.)

അംഗീകരിച്ച

നിയമോവലിക്കനുസൃത്മോയിട്ടോയിരിക്കും
പ്രധ്ോന ജങ്്നുകൾ രൂപകൽപന റ്റചയ്യുന്നത്്. വോഹ്നം
ഓടിക്കുപ്േോൾ മുന്നിപ്ലക്ക് സുഗമമോയി കോ ോൻ ആവശയമയ പ്നറ്റരയുള്ള പ്റോഡിറ്റന്റ നിശ്ചിത് ദൂരത്തിറ്റന്റ
ആവശയകത്, വെവകെിൽ നിലവിലള്ള എല്ലോത്തരം വോഹ്നങ്ങൾക്കും ആയോസരഹ്ിത്മോയി
സഞ്ചരിക്കുന്നത്ിന് ഉത്കുന്ന അെവ്, അനുപ്യോജയമോയ ട്രോ ിക് ഐലന്റുകൾ, പ്രധ്ോന പ്റോഡുകെിൽ നിന്ന്
മറ്റ പ്റോഡുകെിപ്ലക്കും ത്ിരിച്ചമുള്ള ആയോസ രഹ്ിത്മോയ പ്രപ്വശനത്തിന് സഹ്ോയകരമോയ
(ആക്സിലപ്റ്ൻ ഡിറ്റസലപ്റ്ൻ) പോത്കൾ തുടങ്ങിയവയും രൂപ പ്രഖയിൽ ഉറപോക്കുന്നുെ്. പന്നൻപോറ
റ്റലവൽ പ്ക്രോസ്സിംങ്ങിലം കണ്ണൂർ റ്റസൗത്ത് റ്റലവൽ പ്ക്രോസ്സിംങ്ങിലം പ്ഗ്രഡ് റ്റസപപ്റെറുകൾ
നിർപ്ദ്ദശിക്കുന്നുെ്. എൻ.എച്ച്.-66 റ്റല പ്രധ്ോന ജങ്്നുകെിറ്റലല്ലോം ത്റ്റന്ന ട്രോ ിക്ക് സിഗ്നലകൾ
സ്ഥോപിക്കും. പ്രധ്ോന കോപ്രയജ് പ്വയുറ്റടയും സർവീസ് പ്റോഡിറ്റന്റയും പ ി പൂർത്തിയോകുപ്േോൾ ഉെോകുന്ന
പ്റോഡ് റ്റലവൽ,
പ്ക്രോസ്സ് പ്റോഡ് റ്റലവലമോയി പ്യോജിച്ച പ്പോകുന്ന വിധ്ത്തിൽ എല്ലോ പ്രധ്ോന
ജങ്്നുകെിലം പ്സ്റ്റോൺ മോസ്റ്റിക്ക് അഫോൽെ് (എസ്.എം.എ.) നിർപ്ദ്ദശിച്ചിട്ടുെ്.
സുരക്ഷോ സംവിധ്ോനങ്ങൾ: എംപോേ്റ്റമന്റിറ്റന്റ ഉയരം മൂന്നു മീെപ്റോ അത്ിലധ്ികപ്മോ ഉള്ളിടങ്ങെിപ്ലോ
അത്റ്റല്ലേിൽ എംപോേ്റ്റമന്റിറ്റന്റ മുഴുവൻ നീെത്തിപ്ലോ ആയി പ്റോഡിറ്റന്റ ഔട്ടർ എഡ്ജുകെിലം, 25 മീെർ
നീെമുള്ള കമനർ ബ്രിഡ്ജുകളുറ്റട ഇരു വശങ്ങെിലം പ്സഫ്റ്റി ബോരിയറുകൾ സ്ഥോപിക്കും. എംപോേ്റ്റമന്റിറ്റന്റ
ഉയരം രണ്ടു മുത്ൽ മൂന്നു മീെർ വറ്റര വരുന്ന കോപ്രയജ് പ്വകളുറ്റട ഇരു വശങ്ങെിലം ഗോർഡ് പ്പോസ്റ്റുകളും
സ്ഥോപിക്കും.
കോൽനട യോത്രികർക്കുള്ള സൗകരയങ്ങൾ: എല്ലോ ഇടനോഴികെിലം 2 മീെർ വീത്ിയിലള്ള നടപോത്
നിർപ്ദ്ദശിച്ചിട്ടുെ്. കോൽനട പ്ക്രോസ്സിംഗുകെിറ്റലല്ലോം സീബ്രോ പ്ക്രോസ്സിംങ്ങ് ഒരുക്കും. എല്ലോ കോൽനട
പ്ക്രോസ്സിംഗുകെിലം സ്റ്റഡുകൾ, പ്റോഡ് മോർക്കിംഗുകൾ, നൂത്ന അടയോെങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപോക്കും. കോൽനട
യോത്രികർ കോപ്രയജ് പ്വയിപ്ലക്ക് കൂടുത്ലോയി പ്രപ്വശിക്കോൻ സോധ്യത്യുള്ള ഇടങ്ങെിറ്റലല്ലോം റ്റപഡസ്ട്രിയൻ
ഗോർഡ് റ്ററയിലകൾ സ്ഥോപിക്കും.
പ്റോഡിന് ഇരുവശമുള്ള പ്്ോൾഡറുകളുറ്റട രൂപപ്രഖ: എൻ.എച്ച്.-66 റ്റന നോലവരിപോത്യോക്കുന്നത്ിനും,
നിലവിലള്ള രണ്ടുവരിപോത്കൾ വികസിപിക്കുന്നത്ിനുമോയി പോത്യുറ്റട ഇരു വശങ്ങെിലം 1 മീെർ വീഥിയിൽ
പത്ിപിച്ച പ്്ോൾഡറുകൾ നിർമിക്കുന്നത്ോ ്. രണ്ടുവരിപോത് നിർപ്ദ്ദശിച്ചിടങ്ങെിൽ, നിലവിലള്ള കോപ്രയജ്
പ്വറ്റയ ഓവർ പ്ല നൽകി റ്റമച്ചറ്റപടുത്തുകയും, പ്രധ്ോന കോപ്രയജ് പ്വറ്റയ മുഴുനീെം ഇരു വശങ്ങെിലം ഒരു മീെർ
വീത്ിയിൽ പത്ിപിച്ച പ്്ോൽഡറുകൾ നൽകിയും മികച്ച നിലവോരമുള്ള രണ്ടുവരിപോത്യോക്കി പ ിയും.
ഐ.ആർ.സി. നിയമോവലി പ്രകോരമോയിരിക്കും നടപോത് രൂപകൽപന റ്റചയുന്നത്്.
കൈപ്നജ് രുപപ്രഖ: പ്രപ്ദശത്തിറ്റന്റ റ്റപോതു ഭൂസവഭോവവം കോപ്രയജ് പ്വയുറ്റടയും പ്്ോൽഡറിറ്റന്റയും
ക്രമോനുഗത്മോയ ചരിപ്വോ പ്ക്രോസ്-പ്ലോപ്പോ പരിഗ ിച്ചോ ് പ്റോഡരികിറ്റല കൈപ്നജ് രൂപകൽപന
റ്റചയ്തിരിക്കുന്നത്് (2.5% കോപ്രയജ് പ്വയിലം പത്ിച്ച പ്്ോൽഡറിലം, 3.5% എർത്ത് പ്്ോൾഡറിലം). പ്റോഡിറ്റന്റ
ഘടനോപരമോയ ആപ്രോഗയവം പ്രവർത്തനക്ഷമത്യും നിലനിർത്തോൻ, പ്റോഡിറ്റന്റ ഉപരിത്ലത്തിൽ വരുന്ന
ജലം സുഗമമോയി ഒഴുകി ത്ോറ്റഴ പറയുന്ന വികസന പദ്ധത്ികൾ നിർപ്ദ്ദശിക്കുന്നു:
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പ്രധ്ോന കോപ്രയജ് പ്വയിൽ നിന്നും സർവീസ് പ്റോഡിൽ നിന്നും ഒഴുകി അവസോനം അടുത്തുള്ള
കലേിപ്ലപ്ക്കോ ലക്ഷയത്തിപ്ലപ്ക്കോ റ്റവള്ളം ഒഴിഞ്ഞുപ്പോകുന്നത്ിനോയി, രണ്ടുവരിപോത്യുള്ള കോപ്രയജ്
പ്വയിൽ നടപോത്ക്കു ത്ോറ്റഴയോയും നോലവരിപോത്യുള്ള കോപ്രയജ് പ്വയിൽ പത്ിച്ച പ്്ോൽഡറിനു
ത്ോറ്റഴയോയും ഇൻറ്റലെ് സൗകരയപ്ത്തോടു കൂടിയ പ്കോൺക്രീെ് റ്റചയ്ത പ്ക്ലോസ്ഡ് പ്ബോക്സ് കൈപ്നജ്



പ്റോഡിൽനിന്നും മഴ റ്റവള്ളം സുരക്ഷിത്മോയി ഒഴുക്കി വിടുന്നത്ിനോയി പുത്ിയ പ്ബോക്സ് കലേ്



പ്റോഡിനരികുള്ള കൈപ്നജിറ്റന്റ രൂപകല്പനയിൽ, പ്റോഡിൽ നിന്ന് 20-30%

വറ്റര ജലം

അധ്ികമോയി ഒഴുകി എത്തുന്നത്ിനുള്ള സോധ്യത്യും, അപ്ത്ോറ്റടോപം സമീപ ഭൂമികെിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന
ജലം ഒഴുകി പ്പോകുന്നത്ിനുള്ള റ്റസൗകരയവം ക ക്കോക്കിയിരിക്കുന്നു.


ജങ്്നുകെിൽ പ്റോഡരികിറ്റല കൈപ്നജുകളും പ്ക്രോസ്സ് പ്റോഡിൽ നിന്നുമുള്ള കൈപ്നജുകളും
സംപ്യോജിപിക്കുന്നത്ിന് ഉത്കുന്ന ത്രത്തിലള്ള പ്ബോക്സ് കൈപ്നജ് പദ്ധത്ിയിൽ ഉൾറ്റപടുന്ന
പ്റോഡിൽ പരിഗ ിച്ചിട്ടുെ്.



വെവകെിൽ (സൂപർ എലപ്വ്ൻ റ്റലോപ്ക്ക്നുകെിൽ) ഓപ്രോ 5 മീെർ ഇടപ്വെകെിലം
മീഡിയനുകെിൽ ഇടപ്വെകൾ നൽകിയിട്ടുെ്.

ചോലോട്-കുഞ്ഞിപള്ളി, റ്റപോടിക്കുെ്-റ്റകോെോെി പ്റോഡുകെി ഒരു വശത്തോ ് കൈപ്നജ് നിർപ്ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളത്്.
കൈപ്നജുകളുറ്റട പരിപോലനത്തിനോയി കൃത്യമോയ ഇടപ്വെകെിൽ, നടപോത്ക്ക് ത്ോറ്റഴയുള്ള
കൈപ്നജുകെിൽ മോൻപ്ഹ്ോൾ കവറും, പ്്ോൽഡർ പത്ിച്ചത്ിനു ത്ോറ്റഴയുള്ള കൈപ്നജുകെിൽ ഇൻറ്റലെ്
പ്ഗ്രെിംഗ്സ് കവറും നിർപ്ദ്ദശിച്ചിട്ടുെ്. പ്റോഡിപ്നോട് പ്ചർന്ന് ജലോശയങ്ങപ്െോ മെ് ജല പ്രോത്സുകപ്െോ ഉള്ള
സ്ഥലങ്ങെിൽ നടപോത്ക്ക് ത്ോറ്റഴ കപപ് ഇൻറ്റലറ്റകൾ നൽകുന്നു. ഐ.ആർ.സി. നിയമോവലിയുറ്റട
കൈപ്നജിനുള്ള രൂപകൽപന അനുസരിച്ചോ ് ഇൻറ്റലറ്റകളുറ്റട ഇടപ്വെകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്്.
റ്ററയിൽപ്വ പ്മൽപോലം: കണ്ണൂർ റ്റസൗത്തിലം പന്നൻപോറയിലം പദ്ധത്ിയിലൾറ്റപട്ടിരിക്കുന്ന പ്റോഡുകൾ
റ്ററയിൽപ്വ കലൻ പ്ക്രോസ്സ് റ്റചയ്യുന്നുെ്. ഈ റ്റലവൽ പ്ക്രോസ്സിംങ്ങുകെിൽ നല്ല ട്രോ ിക്ക് ത്ിരക്കുള്ളത്ിനോൽ
ഇവിടങ്ങെിൽ റ്ററയിൽ പ്വ അധ്ികൃത്രുറ്റട നിയമ-വയവസ്ഥകൾക്കനുസൃത്മോയി റ്ററയിൽപ്വ പ്മൽപോലം
നിർപ്ദ്ദശിക്കുന്നു.
കമനർ ബ്രിഡ്ജ്: ത്ോറ്റഴ റ്റചോവ്വയിൽ, നിലവിൽ റ്റചോവ്വ കനോലിനു കുറുറ്റക പ്റോഡിലള്ള കമനർ ബ്രിഡ്ജിന്
പകരം നോലവരിപോത്റ്റയ ഉൾറ്റക്കോള്ളുന്ന കമനർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്ക ം.
കലങ്കുകൾ: നിർപ്ദ്ദശിക്കറ്റപട്ട ത്രത്തിൽ
വികസിപിക്കുക, റ്റപോെിച്ച കെയുക.

കലങ്കുകറ്റെ

പുതുക്കിപ

ിയുക,

അെകുെപ

ി

റ്റചയ്യുക,

റ്റത്രുവ് വിെക്കുകൾ: കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ പ്റോഡ് വികസനത്തിറ്റന്റ ഭോഗമോയി മൂന്നു ത്രത്തിലള്ള
കലെിംഗുകെോ ് നിർപ്ദ്ദശിക്കറ്റപട്ടിട്ടുള്ളത്്
i.

എൽ.ഇ.ഡി. ലൂമിനറീസ് സ്ഥോപിക്കുക


എൻ.എച്ച്.-66 റ്റന്റ നോലവരിപോത്കെിൽ
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ii.

iii.

ബസ് പ്ബകൾ, പ്രധ്ോന പ്റോഡ് ജങ്്നുകൾ, നോലവരി- രണ്ടുവരിപോത്കെിൽ വരുന്ന

റ്ററയിൽപ്വ പ്മൽപോത്കൾ എന്നിവിടങ്ങെിൽ
റ്റമെൽ ഹ്ോകലഡ് ലൂമിനറീസ് സ്ഥോപിക്കുക


രണ്ടുവരിപോത് കോപ്രയജ് പ്വ വരുന്ന മുഴുവൻ പ്റോഡുകെിൽ



എൻ.എച്ച്.-66 റ്റന്റ നോലവരിപോത്യിൽ രെ് കിപ്ലോമീെർ അകലത്തിൽ

പ്സോഡിയം വോപർ ലൂമിനറീസ് സ്ഥോപിക്കുക


എല്ലോ സർവീസ് പ്റോഡുകെിലം

കസപ്നജും മോർക്കറുകളും: ഇന്ത്യൻ പ്റോഡ് പ്കോൺഗ്രസ്സ് (ഐ.ആർ.സി.) നിയമോവലിക്കനുസൃത്മോയി പ്റോഡ്
കസപ്നജും നടപോത് മോർക്കിംഗ്സും റ്റചയ്യുക.
ബസ് പ്ബയും കോത്തിരിപ്പു പ്കന്ദ്രങ്ങളും: ബസ്-പ്ബകൾ യോത്രക്കോർക്കുള്ള കോത്തിരിപ്പു പ്കന്ദ്രങ്ങപ്െോടും,
ചവറ്റകുട്ടകപ്െോടും, ഗോർഡ് റ്ററയിപ്ലോടും, 10 മീെർ ഇടപ്വെയിൽ ഗട്ടർ പ്ഗ്രെിംഗുകപ്െോട് കൂടിയും നിർമ്മിക്കുക.
ബസ് പ്ബകൾക്കോവശയമോയ സ്ഥലം ലഭയമല്ലോത്തിടങ്ങെിൽ ബസ് കോത്തിരിപ്പു പ്കന്ദ്രങ്ങൾ മോത്രമോ ്
നിർപ്ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളത്്.

1.7 അനുബന്ധസൗകരയങ്ങളുറ്റട ആവശയകത്
കോൾറ്റടക്സ് ജങ്്നിൽ ഒരു പ്മൽപോലവം, പ്മറ്റല റ്റചോവ്വയിലം കണ്ണൂർ-മട്ടന്നൂർ പ്റോഡിലം ഭൂഗർഭ പോത്കളും
പരിഗ ിക്കുന്നുെ്. ഇറ്റത്ല്ലോം പൂർണ്ണമോകുന്നപ്ത്ോറ്റട നഗരത്തിനകറ്റത്ത ഗത്ോഗത്ക്കുരുക്ക് മോറുകയും പ്റോഡ്
ഗത്ോഗത്ം സുഗമമോവകയും റ്റചയ്യും.
നിലവിൽ പ്റോഡിനടിയിലൂറ്റട സ്ഥോപിച്ചരിക്കുന്ന ജലവിത്ര
കപപ് കലനുകളും, കമ്മൂ ിപ്ക്ക്നും
മറ്റമുള്ള പ്കബിളുകളും പ്റോഡരികിപ്ലക്ക് മോറ്റന്നത്ിനോവശയമോയ നടപടികറ്റെടുക്ക ം. ഇത്തരത്തിൽ
മോറ്റന്നത്്, ഇവയുറ്റട അെകുെപ ികളുറ്റട സമയത്ത് ജനങ്ങൾ പ്നരിപ്ടെിവരുന്ന പ്രയോസം കുറക്കുന്നത്ിന്
സഹ്ോയിക്കും.
പുതുത്ോയി വികസിപിക്കുന്ന പ്റോഡിറ്റന്റ രൂപകൽപന ഭിന്നപ്ശ്ി സൗഹൃദമോക്കുന്നത്ിനുള്ള സോധ്യത്കൾ
പരിപ്ശോധ്ിക്ക ം.

1.8 ആവശയമോയ റ്റത്ോഴിൽശക്തി
പദ്ധത്ിക്കോവശയമോയ റ്റത്ോഴിൽശക്തി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കോൻ കഴിയില്ല. പദ്ധത്ിയുറ്റട നിർവ്വഹ്
ഘട്ടത്തിൽ മോത്രപ്മ അത്് അന്ത്ിമമോയി ക

1.9 മുപ്േ

നടത്തിയിട്ടുള്ള

ക്കോക്കോൻ സോധ്ിക്കൂ.

സോമൂഹ്യ-പോരിസ്ഥിത്ിക

പ്രത്യോഘോത്

വിലയിരുത്തൽ/

സോപ്േത്ിക

സോധ്യത്ോപഠനങ്ങളുറ്റട വിവരങ്ങൾ
പദ്ധത്ിയുറ്റട ഡി.പി.ആർ. ത്യ്യോറോക്കുന്നത്ിറ്റന്റ ഭോഗമോയി എൽ&ടി 2013 ൽ ഒരു സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് പഠന
റിപ്പോർട്ടും ഒരു പോരിസ്ഥിത്ികോഘോത് പഠന റിപ്പോർട്ടും ത്യ്യോറോക്കുകയുെോയി. വോയുവിറ്റന്റ ഗു നിലവോരം,
ശബ്ദം, റ്റവള്ളത്തിറ്റന്റ ഗു നിലവോരം, മണ്ണ്, സസയ ജോലങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയിൽ നിർദ്ദിഷ്ട
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പദ്ധത്ിയുെോക്കോവന്ന പ്രത്യോഘോത്ങ്ങൾ വിലയിരുത്തിറ്റക്കോെ്, ഈ പദ്ധത്ി ഒരു ത്രത്തിലമുള്ള
പോരിസ്ഥിത്ിക പ്രത്യോഘോത്വം ഉെോക്കിറ്റല്ലന്ന് ഈ പഠനം കറ്റെത്തുകയുെോയി. ഈ പഠനമനുസരിച്ച്,
പദ്ധത്ിയുറ്റട പ്രത്ീക്ഷിത് പ്രത്യോഘോത്ങ്ങളും പോരിസ്ഥിത്ിക പ്രശ്നങ്ങളും ത്ോൽക്കോലികവം പ്രോപ്ദശിക
സവഭോവവമുള്ളതും, അംഗീകൃത് മോനദണ്ഡങ്ങെിപ്ലക്ക് കുറയ്ക്കോൻ സോധ്ിക്കുന്നതുമോ ്. കൂടോറ്റത് മലിനീകര
പ്ത്ോത്് നിയന്ത്രിച്ചം ത്ടഞ്ഞും പ്രപ്ദശത്തിറ്റന്റ പോരിസ്ഥിത്ിക സ്ഥിത്ി റ്റമച്ചറ്റപടുത്തോൻ കൂടി ഈ പദ്ധത്ി
അവസരറ്റമോരുക്കുന്നത്ോയും പഠനം കറ്റെത്തുന്നു.
സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് പഠന റിപ്പോർട്ടും പറയുന്നത്്, പദ്ധത്ി നടപോക്കുന്നത്ിലൂറ്റട കണ്ണൂരിറ്റന്റ നഗര-ഗ്രോമീ
പ്മഖലകൾ പ്നരിടുന്ന ഗത്ോഗത് കുരുക്കിന് വലിറ്റയോരു പരിധ്ിവറ്റര പരിഹ്ോരമോവം എന്നോ ്. സുരക്ഷിത്വം,
സുഖകരവം, പ്വഗത്തിലള്ളതുമോയ യോത്രോസൗകരയം ഉറപോക്കുന്ന ഈ പദ്ധത്ി പ്റോഡ് ഉപപ്യോഗിക്കുന്ന
എല്ലോവർക്കും ഗു കരമോകുറ്റമന്നും ഈ പഠനം പറയുന്നു.
സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് പഠന റിപ്പോർട്ടിനും, പോരിസ്ഥിത്ികോഘോത് പഠന റിപ്പോർട്ടിനും പുററ്റമ, വിശദമോയ
പദ്ധത്ി റിപ്പോർട്ടും (ഡി.പി.ആർ.) എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡികസനും ത്യ്യോറോക്കിയിട്ടുെ്.

1.10 ബോധ്കമോയ നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലം, പുനരധ്ിവോസവം, പുന:സ്ഥോപനവമോയി ബന്ധറ്റപട്ട് നിർദിഷ്ടപദ്ധത്ിക്ക് പ്രസക്തമോയ
നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും ത്ോറ്റഴറ്റക്കോടുക്കുന്നു.


ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ നയോയമോയ നഷ്ടപരിഹ്ോരത്തിനും സുത്ോരയത്യ്ക്കം പുനരധ്ിവോസത്തിനും
പുന:സ്ഥോപനത്തിനുമുള്ള അവകോശ നിയമം, 2013.



പ്കരെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ നയോയമോയ നഷ്ടപരിഹ്ോരത്തിനും സുത്ോരയത്യ്ക്കം പുനരധ്ിവോസത്തിനും
പുന:സ്ഥോപനത്തിനുമുള്ള അവകോശ ചട്ടങ്ങൾ, 2015.



പ്കരെസർക്കോർ റവനു (ബി) വകുപ് 23/09/2015റ്റല ഉത്തരവ് നേർ G.O(Ms)No.485/2015/RD
പ്രകോരമുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ നഷ്ടപരിഹ്ോരത്തിനും സുത്ോരയത്യ്ക്കമുള്ള നയം.



പ്കരെസർക്കോർ റവനു (ബി) വകുപ് 29/12/2017റ്റല ഉത്തരവ് നേർ GO(MS)No.448/2017/RD പ്രകോരം
പ്കരെസംസ്ഥോനത്ത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിനുള്ള പുനരധ്ിവോസ പുനസ്ഥോപന പോപ്ക്കജ്
ത്ീരുമോനിക്കുന്നത്ിനുള്ള നയം.
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പഠനസംഘം, പഠന സമീപനം, രീത്ിശോസ്ത്രം,
സമയവിവരപട്ടിക
അധ്യോയം 2
RFCTLARR നിയമം, 2013റ്റന്റ അനുപ്േദം 4(1) അനുസരിച്ച് റ്റപോതുആവശയങ്ങൾക്കോയി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കോൻ
ത്ീരുമോനിച്ചകഴിഞ്ഞോൽ സർക്കോർ അത്ോത്് ത്പ്ദ്ദശസവയംഭര സ്ഥോപനങ്ങളുമോയി പ്യോജിച്ച് ഒരു
സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് വിലയിരുത്തൽ പഠനം നടത്ത ം. അത്തരത്തിലള്ള ഒരു പഠനം
പോരിസ്ഥിത്ികവം, സോമൂഹ്യവം, സോംസ്ക്കോരികവം, സോേത്തികവമോയ ഒരു സുസ്ഥിരമോയ
പദ്ധത്ിനിർവഹ് ത്തിന്
സഹ്ോയിക്കും.
പദ്ധത്ിയുറ്റട
നിർമോ -നിർവഹ് ഘട്ടങ്ങെിൽ
റ്റപോതുജനങ്ങളുറ്റട പേോെിത്തം ഉറപോക്കോനും ഇത്തരം പഠനത്തിലൂറ്റട കഴിയും. ഈ നിബന്ധന
പോലിക്കുന്നത്ിറ്റന്റ ഭോഗമോയി കണ്ണൂർ നഗരപോത്ോ വികസനത്തിനോയി മുപ്ന്നോട്ടുറ്റവച്ചിരിക്കുന്ന
സ്ഥലപ്മറ്റെടുപിറ്റന്റ സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് വിലയിരുത്തൽ പഠനം നടത്തോനും, സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത്
നിർവഹ് പദ്ധത്ിക്ക് (Social Impact Management Plan) രൂപം നൽകോനും റ്റസന്റർ പ് ോർ പ്സോപ്്യോഎക്കപ് ോമിക്ക് ആന്റ് എൻവയറ്റെന്റൽ സ്റ്റഡീസിറ്റനയോ ് (CSES) ചുമത്ലറ്റപടുത്തിയിട്ടുള്ളത്്
(19/03/2019റ്റല പ്കരെ ഗസെ് അസോധ്ോര വിജ്ഞോപനം നേർ 744, G.O.(P) No. 21/2019/RD കോണുക).

2.1 പഠനസംഘോംഗങ്ങളുറ്റട പ്യോഗയത് ഉൾറ്റപറ്റടയുള്ള വിവരങ്ങൾ
നിയമവം ചട്ടങ്ങളും അനുശോസിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ പോലിച്ചറ്റകോെ് പഠനത്തിനോയി ഈ പ്മഖലയിലം
സമോനപ്മഖലകെിലം പരിചയസേത്തുള്ളവറ്റരയും മത്ിയോയ പ്യോഗയത്യുള്ളവറ്റരയും ഉൾറ്റപടുത്തി
പത്ിനോറംഗ പഠനസംഘം രൂപീകരിച്ച. ഓപ്രോ സംഘോംഗത്തിനും പ്രപ്ത്യക ചുമത്ലകളും
ഉത്തരവോദിത്തങ്ങളും നൽകുകയും റ്റചയ്തു. പഠനസംഘത്തിറ്റന്റ വിശദോംശങ്ങൾ പട്ടിക 2.1ൽ
നൽകിയിരിക്കുന്നു.
പട്ടിക 2.1: സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് വിലയിരുത്തൽ പഠനസംഘം
ക്രമ
നേർ

പ്പര്

വിദയോഭയോസ പ്യോഗയത്യും പദവിയും

പ്രവൃത്തി
പരിചയം

1.

റ്റക.റ്റക.കൃഷ്ണകുമോർ

BTech, MBA, Chairman of the SIA Unit

23 വർ്ം

2.

ബിബിൻ ത്േി

MSW, Team Leader

15 വർ്ം

3.

ജയൻ റ്റക.എം.

MSW, Research Associate

19 വർ്ം

4.

അശവത്ി റിപ്ബക്ക അപ്ശോക്

MPhil Economics, Research Associate

3 വർ്ം

5.

റ്റബൻ പ്റോയ്സ് പ്ജോസ്

MA Economics, Research Assistant

7 വർ്ം

6.

റം്ോദ് എം.

MSW, Research Assistant

3 വർ്ം

7.

സവോത്ി പ്മോഹ്നൻ

MSc Statistics, Statistician

8 വർ്ം

8.

ശ്രീജിത്ത് റ്റക.

BA, Field Investigator

5 വർ്ം

9.

മഹ്റൂ ് എം.

MSW, Field Investigator

3 വർ്ം

10.

മുഹ്മ്മദ് അസീം പി.

MSW, Field Investigator

3 വർ്ം

11.

മുഹ്മ്മദ് ്ഹ്ീദ് പി.

MSW, Field Investigator

3 വർ്ം

12.

റയീസ് എം.െി.

MSW, Field Investigator

3 വർ്ം

24

13.

അനഘ

MSW, Field Investigator

1 വർ്ം

14.

അനസൂയ

MSW, Field Investigator

1 വർ്ം

15.

ലബീബ്

MSW, Field Investigator

3 വർ്ം

16.

ജിപ്ജോ്്

MA, Sociology, Field Investigator

3 വർ്ം

2.2 പഠനത്തിനുപപ്യോഗിച്ച
വിശദീകര

രീത്ിശോസ്ത്രറ്റത്തക്കുറിച്ചം

വിവരപ്ശഖര

മോർഗങ്ങറ്റെക്കുറിച്ചമുള്ള

വം യുക്തിയും

പ്കരെ RFCTLARR ചട്ടങ്ങൾ 2015റ്റല അനുപ്േദം 12 പ്രകോരം, ഒരു സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് വിലയിരുത്തൽ
റിപ്പോർട്ട് ത്യ്യോറോപ്ക്കെത്് പദ്ധത്ിപ്രപ്ദശം സന്ദർശിച്ച് പ്ശഖരിക്കുന്ന ആവശയമോയ കവോെിപ്െെീവം
കവോെിപ്െെീവമോയ വസ്തുത്കറ്റെ വിലയിരുത്തിറ്റക്കോെോക ം. പ് ോക്കസ് ഗ്രൂപ് ചർച്ചകൾ, പേോെിത്ത
ഗ്രോമീ
വിലയിരുത്തൽ
സപ്േത്ങ്ങൾ,
വിവരോധ്ിഷ്ഠിത്
അഭിമുഖങ്ങൾ
എന്നിവയും
വിവരപ്ശഖര ത്തിനോയി ഉപപ്യോഗിക്കോം. നിർപ്ദശിക്കറ്റപട്ട ഒരു പദ്ധത്ിയുറ്റട അനുകൂലവം
പ്രത്ികൂലവമോയ പ്രത്യോഘോത്ങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക എന്നത്ോ ് സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് വിലയിരുത്തൽ
പഠനം ലക്ഷയം റ്റവക്കുന്നത്്. ഈ ലക്ഷയം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്ിനോയി, വിവരപ്ശഖര വം, പ്രത്യോഘോത്
വിലയിരുത്തലം RFCTLARR നിയമം, 2013 ലം പ്കരെ RFCTLARR ചട്ടങ്ങൾ, 2015ലം അനുശോസിക്കുന്ന
ത്രത്തിൽ രൂപകല്പന റ്റചയ്തു. പ് ോക്കസ് ഗ്രൂപ് ചർച്ചകളും അഭിമുഖവമടക്കമുള്ള കവോെിപ്െെീവ്
ഗപ്വ് രീത്ികറ്റെയും, കുടുംബ സർപ്വകൾ പ്പോറ്റലയുള്ള കവോെിപ്െെീവ് സപ്േത്ങ്ങറ്റെയും, പ്രഖകൾ
പരിപ്ശോധ്ിക്കുന്നത്ടക്കമുള്ള റ്റഡസ്ക്ക് റിപ്സർച്ചകറ്റെയും ഒരുമിച്ചപ്ചർത്തുള്ള ഒരു പഠനരീത്ിയോ ്
ഇത്ിനോയി
അവലംബിച്ചത്്.
കപ്രമറി
പ്രോത്സ്സുകളും
റ്റസക്കൻഡറി
പ്രോത്സ്സുകളും
വിവരപ്ശഖര ത്തിനോയി ഉപപ്യോഗറ്റപടുത്തി.
പ്ചോദയോവലികളും മറ്റ പഠനസപ്േത്ങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്നത്ിനുമുേ് പഠനസംഘം പദ്ധത്ിപ്രപ്ദശത്ത്
പ്രോഥമിക സന്ദർശനം നടത്തി പദ്ധത്ിയുമോയി ബന്ധറ്റപട്ട് ലഭയമോയ എല്ലോ വിവരങ്ങളും പ്ശഖരിച്ച.
ത്ല്പരകക്ഷികളുമോയും, പദ്ധത്ി ബോധ്ിത് കുടുംബങ്ങളുറ്റട പ്രത്ിനിധ്ികളുമോയും പ്രോരംഭ ചർച്ചകൾ നടത്തി.
പദ്ധത്ി ബോധ്ിത് വയക്തികളുമോയി ബന്ധറ്റപട്ട കവോെിപ്െെീവ് വിവരങ്ങൾ സ്ട്രപ്േർഡ്-പ്രീ റ്റെറ്റസ്റ്റഡ്
പ്ചോദയോവലി
ഉപപ്യോഗിച്ച് നടത്തിയ
സോമൂഹ്യ-സോേത്തിക സർപ്വ വഴി
പ്ശഖരിച്ച.
പരിചയസേന്നരോയ ഇൻറ്റവസ്റ്റിപ്ഗെർമോരോ ് സർപ്വ നടത്തിയത്് . ഇൻറ്റവസ്റ്റിപ്ഗെർമോർക്ക്
സർപ്വയ്ക്ക് മുേ് രണ്ടു ദിവസറ്റത്ത പരിശീലനം നൽകുകയും റ്റചയ്തിരുന്നു.
പദ്ധത്ിബോധ്ിത്രുറ്റടയും മറ്റ ത്ല്പരകക്ഷികളുറ്റടയും കോഴ്ചപോടുകളും ഉൽക്കണ്ഠകളും മനസിലോക്കോനോയി
ആറ്റക മൂന്ന് പ് ോക്കസ് ഗ്രൂപ് ചർച്ചകളും ഒരു പബ്ലിക്ക് ഹ്ിയറിംഗും SIA സംഘം നടത്തുകയുെോയി.
ഇത്ിനുപുററ്റമ, ജനപ്രത്ിനിധ്ികളുമോയും, പ്രപ്ദശറ്റത്ത മെ് പ്രധ്ോന വയക്തികളുമോയും അഞ്ച് വിശദമോയ
അഭിമുഖങ്ങളും നടത്തുകയുെോയി. പബ്ലിക്ക് ഹ്ിയറിംഗിൽ പദ്ധത്ി വിശദീകരിച്ചത്ിനു പ്ശ്ം പറ്റേടുത്ത
ഓപ്രോരുത്തർക്കും പദ്ധത്ിറ്റയ പെിയും പദ്ധത്ി അവരുറ്റട സോമൂഹ്യ-സോേത്തിക ജീവിത്ത്തിലെോക്കുന്ന
പ്രത്യോഘോത്ങ്ങറ്റെക്കുറിച്ചം അഭിപ്രോയം പറയോൻ അവസരം നൽകി.
ഇത്തരത്തിൽ പ്ശഖരിച്ച വിവരങ്ങെോ ് സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് നിർവഹ്
management Plan [SIMP]) അടിത്തറയോയി മോറിയത്്.

പദ്ധത്ിയുറ്റട (Social Impact
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2.3 പഠനത്തിനുപപ്യോഗിച്ച വിവരപ്ശഖര

രീത്ി

പദ്ധത്ി ഓപ്രോ കുടുംബറ്റത്തയും വയത്യസ്തരീത്ിയിലോ ് ബോധ്ിക്കുന്നറ്റത്ന്നതുറ്റകോെ് ചില കുടുംബങ്ങെിൽ
നിന്ന് മോത്രമോയി വിവരങ്ങൾ പ്ശഖരിക്കുന്ന രീത്ി ഈ പഠനത്തിനനുപ്യോജയമോയിരുന്നില്ല. അതുറ്റകോെ്
പദ്ധത്ി ബോധ്ിത്രോയ എല്ലോ കുടുംബങ്ങെിൽ നിന്നും കുടുംബ സർപ്വയിലൂറ്റട വിവരങ്ങൾ
പ്ശഖരിക്കോറ്റമന്ന് ത്ീരുമോനിച്ച. SIA സംഘം പദ്ധത്ി ബോധ്ിത്മോയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും
ആവശയമോയ വിവരങ്ങൾ പ്ശഖരിക്കുകയും റ്റചയ്തു.
ഈ പഠനത്തിൽ പദ്ധത്ിബോധ്ിത്റ്റര രെോയി ത്ിരിച്ചിരിക്കുന്നു; പദ്ധത്ി പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്നവരും പദ്ധത്ി
പപ്രോക്ഷമോയി ബോധ്ിക്കുന്നവരും. പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശറ്റത്ത ഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ഥത്യുള്ള കുടുംബങ്ങറ്റെയോ ്
പദ്ധത്ി പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങറ്റെന്ന് പഠനം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്്. പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്ത് ഭൂമി
ഉടമസ്ഥത് ഇല്ലോത്തവരും, എന്നോൽ വോടകക്കോറ്റരന്ന നിലയിപ്ലോ, ഉപജീവനമോർഗറ്റമന്ന നിലയിപ്ലോ
(ഉദോ: പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശറ്റത്ത കച്ചവട സ്ഥോപനങ്ങെിൽ പ്ജോലി റ്റചയ്യുന്ന റ്റത്ോഴിലോെികൾ) പദ്ധത്ി
പ്രപ്ദശവമോയി ബന്ധറ്റപട്ടിരിക്കുന്നവറ്റര പദ്ധത്ി പപ്രോക്ഷമോയി ബോധ്ിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങറ്റെന്നും പഠനം
നിർവചിക്കുന്നു. പഠന പ്രപ്ദശത്ത് ഭൂവടമസ്ഥത്യുള്ള 432 കുടുംബങ്ങെിൽ നിന്നും, 367 വോടകക്കോരിൽ
നിന്നും പ്ചോദയോവലി ഉപപ്യോഗിച്ച് അവരുറ്റട പ്ലോട്ടുകളുറ്റടയും, കുടുംബങ്ങളുറ്റടയും വിശദവിവരങ്ങളും,
ഭൂമിപ്യറ്റെടുപ് അവർക്കു പ്മൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യോഘോത്ങ്ങളുറ്റട വിശദോംശങ്ങളും പ്ശഖരിച്ച.
പദ്ധത്ി ബോധ്ിത്മോയ എല്ലോ കുടുംബങ്ങറ്റെയും പ്നരിൽ കെ് വിവരങ്ങൾ പ്ശഖരിക്കോനുള്ള എല്ലോ
ഉദയമവം പഠനസംഘം നടത്തി. സർപ്വയുറ്റട സമയത്ത് സ്ഥലത്തില്ലോത്തവരും, അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
കടകളുറ്റടയും റ്റകട്ടിടങ്ങളുറ്റടയും ഉടമസ്ഥരും, സർപ്വയിൽ പറ്റേടുക്കോൻ ത്ോല്പരയക്കുറവ് കോ ിച്ചവരും
ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലോ ഭൂവടമസ്ഥറ്റരയും വോടകക്കോറ്റരയും പ്നരിൽ കെ് ത്റ്റന്ന പഠനസംഘം വിവരങ്ങൾ
പ്ശഖരിച്ച. സർപ്വ സമയത്ത് പ്നരിൽ കോ ോൻ സോധ്ിക്കോത്തവർക്ക് ബന്ധറ്റപടോനോയി SIA
പഠനസംഘത്തിറ്റന്റ വിവരങ്ങളും, സംഘോംഗങ്ങളുറ്റട പ് ോൺ നേറുകളും പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്ത്
പ്രചരിപിച്ചിരുന്നു. ഇവ കൂടോറ്റത് ഉടമസ്ഥറ്റരപ്യോ വോടകക്കോറ്റരപ്യോ പ്നരിൽ കോ ോൻ സോധ്ിക്കോത്ത
എല്ലോ പ്ലോട്ടുകളുറ്റടയും അടിസ്ഥോനവിവരങ്ങൾ (പ്ലോട്ടിറ്റന്റ സവഭോവം, പ്ലോട്ടിൽ സ്ഥിത്ി റ്റചയ്യുന്ന
റ്റകട്ടിടങ്ങളുറ്റടയും മെ് നിർമിത്ികളുറ്റടയും എണ്ണം, ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കലിറ്റന്റ ഭോഗമോയി നഷ്ടമോകുന്ന ഭൂമിയുറ്റട
വിസ്തൃത്ി തുടങ്ങിയവ) ീൽഡ് ഇൻറ്റവസ്റ്റിപ്ഗെർമോർ പ്നരിട്ട് പ്ലോട്ടുകൾ സന്ദർശിച്ച് പ്ശഖരിച്ച.
ഇത്തരത്തിൽ പ്രോഥമിക സർപ്വയിലൂറ്റട രണ്ടു ത്രത്തിലള്ള വിവരങ്ങെോ ് പ്ശഖരിച്ചത്്;
കുടുംബസർപ്വയിലൂറ്റട കുടുംബത്തിറ്റന്റയും പ്ലോട്ടിറ്റന്റയും വിശദവിവരങ്ങളും,
ീൽഡ് സർപ്വയിലൂറ്റട
പ്ലോട്ടിറ്റന്റ അടിസ്ഥോനവിവരങ്ങളും.

2.4 വിവരപ്രോത്സ്സുകൾ
പ്രോഥമിക പ്രോത്സ്സുകറ്റെയും റ്റസക്കെറി പ്രോത്സ്സുകറ്റെയും വിവരപ്ശഖര ത്തിനോയി പഠനസംഘം
ആശ്രയിച്ചിട്ടുെ്. പദ്ധത്ി പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്നവർ, റ്റപോന്നുംവില പ്രപ്ത്യക ത്ഹ്സീൽദോർ,
ജനപ്രത്ിനിധ്ികൾ തുടങ്ങിയവരുറ്റട പ്രത്ികര ങ്ങെോ ് പ്രോഥമിക പ്രോത്സ്സുകെിൽ നിന്നുള്ള
വിവരങ്ങെിലൾറ്റപടുക. പദ്ധത്ിയുറ്റട ഡിപിആർ, പദ്ധത്ിയുറ്റട വിശദോംശങ്ങൾ മെ് പ്രസക്തമോയ
പ്രഖകൾ, തുടങ്ങിയ റ്റസക്കെറി പ്രോത്സ്സുകൾ റവനൂ വകുപിൽ നിന്നും റ്റക.ആർ.എ ്.ബി.യിൽ
നിന്നും പ്ശഖരിച്ച. ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കലമോയി ബന്ധറ്റപട്ട നിയമങ്ങളും പഠനോവശയോങ്ങൾക്കോയി
പരിപ്ശോധ്ിക്കുകയുെോയി.
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2.5 ത്ല്പരകക്ഷികളുമോയി

നടത്തിയ

കൂടിയോപ്ലോചനയുറ്റട

സമയവിവരപട്ടികയും

പബ്ലിക്ക്

ഹ്ിയറിങ്ങിറ്റന്റ സംക്ഷിപ്തവം
പ്നരറ്റത്ത സൂചിപിച്ചതുപ്പോറ്റല, പദ്ധത്ിബോധ്ിത് പ്രപ്ദശം സന്ദർശിക്കൽ, പ് ോക്കസ് ഗ്രൂപ് ചർച്ചകൾ,
വിശദമോയ
അഭിമുഖങ്ങൾ,
കുടുംബസർപ്വ,
പബ്ലിക്ക് ഹ്ിയറിംഗ്
എന്നീ
സപ്േത്ങ്ങൾ
വിവരപ്ശഖര ത്തിനോയി പഠനസംഘം അവലംബിച്ചിരുന്നു. ഓപ്രോ പ്രവർത്തനങ്ങളുറ്റടയും
സമയവിവരങ്ങൾ പട്ടിക 2.2ൽ നൽകുന്നു.
പട്ടിക 2.2: പഠനസംഘം നടത്തിയ വിവിധ് പ്രവർത്തനങ്ങളുറ്റട സമയവിവരപട്ടിക
ത്ീയത്ി

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

19.03.2019

CSESറ്റന SIA യൂ ിെോയി നിശ്ചയിച്ചറ്റകോെ് സർക്കോരിറ്റന്റ ഗസെ്
വിജ്ഞോപനം ഇറങ്ങുന്നു.

08.05.2019

പദ്ധത്ിപ്രപ്ദശറ്റത്ത പ്രോഥമിക സന്ദർശനവം, വിവിധ് ഓ ീസുകെിൽ
നിന്നുള്ള വിവരപ്ശഖര വം (മുേ് ത്റ്റന്ന ബന്ധറ്റപട്ടിരുറ്റന്നേിലം,
റ്റത്രറ്റഞ്ഞടുപ് വിജ്ഞോപനം പുററ്റപടുവിച്ചത്് കോര ം ഭൂമി
അെന്നുത്ിരിക്കൽ കവകുറ്റമന്ന് ജില്ലോ അധ്ികോരികൾ അറിയിച്ച).

12.06.2019 വറ്റര

റവനൂ അധ്ികോരികൾ ഭൂമി അെന്നുത്ിരിക്കോനോയി കോത്തിരിക്കൽ.

12.06.2019

ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുറ്റട ഏകപ്ദശ അത്ിർത്തി മനസിലോക്കോനോയി
പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്ത് നടത്തിയ രെോമറ്റത്ത സന്ദർശനം.

20.06.2019

പ്ചോദയോവലിയുറ്റട പ്രീ റ്റടസ്റ്റിംഗ്

04.07.2019-05.07.2019

സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് പഠനസംഘത്തിനുള്ള പരിശീലനം

06.07.2019 and 15.11.2019

സോമൂഹ്യ-സോേത്തിക സർപ്വ, പദ്ധത്ിബോധ്ിത്രുമോയുള്ള
സംഭോ് വം പ് ോക്കസ് ഗ്രൂപ് ചർച്ചകളും.
ജനപ്രത്ിനിധ്ികളും മെ് ത്ത്്പരകക്ഷികളുമോയുമുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ

21.10.2019

പബ്ലിക്ക് ഹ്ിയറിംഗിറ്റനക്കുറിച്ചള്ള പത്രവിജ്ഞോപനം

05.11.2019

പബ്ലിക്ക് ഹ്ിയറിംഗ്

പദ്ധത്ിബോധ്ിത്രുറ്റട കോഴ്ചപോടുകളും ഉത്്ക്കണ്ഠകളും മനസിലോക്കുന്നത്ിനോയി പബ്ലിക്ക് ഹ്ിയറിംഗ്
നടത്ത റ്റമന്ന് RFCTLARR നിയമം, 2013 അനുപ്േദം 5 അനുശോസിക്കുന്നു. ഇതു പ്രകോരം പ്കരെ RFCTLARR
ചട്ടങ്ങൾ, 2015 അനുപ്േദം 14ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദമോയ നടപടിക്രമങ്ങൾ പോലിച്ചറ്റകോെ് SIA
പഠനസംഘം 2019 നവംബർ 5ന് കണ്ണൂർ കെക്ടപ്റെ് ഹ്ോെിൽ രോവിറ്റല 10 മ ി മുത്ൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമ ി
വറ്റര പബ്ലിക്ക് ഹ്ിയറിംഗ് സംഘടിപിച്ച. സ്ഥലവം, സമയവം അടക്കം പബ്ലിക്ക് ഹ്ിയറിംഗിറ്റനക്കുറിച്ചള്ള
വിശദോംശങ്ങെടങ്ങിയ പരസയം പദ്ധത്ിപ്രപ്ദശത്ത് പ്രചോരത്തിലള്ള രണ്ടു മുഖയ ദിനപത്രങ്ങെോയ
പ്ദശോഭിമോനിയിലം പ്കരെ കൗമുദിയിലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുെോയി.
പബ്ലിക് ഹ്ിയറിങ്ങിൽ അവത്രിപിപ്ക്കെ സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് പഠനത്തിറ്റന്റ കരട് പ്രഖ റ്റഡപൂട്ടി
കെക്ടർ - എഎ., കണ്ണൂർ, റ്റസ്പ്യൽ ത്ഹ്സീൽദോർ - എൽ.എ., കണ്ണൂർ നഗരപോത്ോ വികസനം, കണ്ണൂർ
മുനിസിപൽ പ്കോർപപ്റ്ൻ ഓ ീസ്, ചിറക്കൽ പഞ്ചോയത്ത് ഓ ീസ്, റ്റപ്രോജക്ട് പ്കോഡിപ്നെർ,
റ്റക.ആർ.എ ്.ബി. എന്നിവർക്ക് പ്നരിട്ടും, ആവശയറ്റപട്ടവർക്ക് ഇ-റ്റമയിലോയും അയച്ച നൽകി.
സി.എസ്.ഇ.എസിറ്റന്റ റ്റവബ്കസെിലം കരടുപ്രഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച.
പദ്ധത്ിബോധ്ിത്രും, ജനപ്രത്ിനിധ്ികളും, മറ്റ ത്ല്പരകക്ഷികളും അടക്കം ഏകപ്ദശം 500 പ്പപ്രോെം പബ്ലിക്ക്
ഹ്ിയറിംഗിൽ പറ്റേടുത്തു. കണ്ണൂർ നഗരപോത്ോവികസനം റ്റസ്പ്യൽ ത്ഹ്സീൽദോർ - എൽ.എ,
സർപ്വയർമോർ, രോഷ്ട്രീയപോർട്ടികളുറ്റട പ്രത്ിനിധ്ികൾ തുടങ്ങിയവരും പബ്ലിക്ക് ഹ്ിയറിംഗിൽ
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സംബന്ധിച്ച. പറ്റേടുത്തവർ വെറ്റര സജീവമോയി ത്റ്റന്ന ചർച്ചകൾ നടത്തി. പദ്ധത്ിക്കനുകൂലവം
പ്രത്ികൂലവമോയ അഭിപ്രോയങ്ങൾ പബ്ലിക്ക് ഹ്ിയറിംഗിൽ ഉയർന്നുവന്നു. ചിലർ പദ്ധത്ിറ്റയയും
ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കലിറ്റനയും
എത്ിർക്കോനുള്ള
കോര ങ്ങൾ
നിരത്തിയപ്പോൾ,
മറ്റ
ചിലർ
വികസനപദ്ധത്ികളുമോയി മുപ്ന്നോട്ടുപ്പോപ്കെത്ിറ്റന്റ ആവശയകത്കറ്റെക്കുറിച്ച് സൂചിപിച്ച.
പദ്ധത്ിയുമോയി ബന്ധറ്റപട്ട് പ്രോപ്ദശിക ജനപ്രത്ിനിധ്ികൾ ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക് മത്ിയോയ
വിശദീകര ം നൽകുന്നത്ിനും, പദ്ധത്ി ആസൂത്ര ത്തിൽ അവരുറ്റട പേോെിത്തം ഉറപോക്കുന്നത്ിനും
അധ്ികോരികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടിറ്റല്ലന്നുള്ളത്ോയിരുന്നു ജനപ്രത്ിനിധ്ികെിൽ നിന്നുയർന്നു വന്ന പ്രധ്ോന
പരോത്ി. പദ്ധത്ി പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്നവറ്റരപ്പോലം ഭൂമി അെന്നുത്ിരിക്കുന്നത്ിനു മുേ് യഥോവിധ്ി
അറിയിച്ചിട്ടില്ല. അവരുറ്റട ആശേകെകെോനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടന്നിട്ടില്ലറ്റയന്ന് ജനപ്രത്ിനിധ്ികൾ
ചൂെിക്കോ ിച്ച. പ്റോഡിൽ വന്ന മോെങ്ങറ്റെ ഗൗനിക്കോറ്റത് ആറ് വർ്ങ്ങൾക്കു മുേ് നടത്തിയ
പഠനത്തിറ്റന്റ അടിസ്ഥോനത്തിൽ ത്യ്യോറോക്കിയ പദ്ധത്ി പ്രഖ ആറ് വർ്ങ്ങൾക്ക് പ്ശ്ം കോരയമോയ
മോെം
ഒന്നും
ഇല്ലോറ്റത്
അഭിപ്രോയറ്റപടുകയുെോയി.

നടപോക്കോൻ

ശ്രമിക്കുന്നത്്

അനുപ്യോജയമോവിറ്റല്ലന്നും

അവർ

പബ്ലിക്ക് ഹ്ിയറിംഗിൽ ഉയർന്നു വന്ന പ്ചോദയങ്ങളും അവയ്ക്ക് റ്റക.ആർ.എ ്.ബി. നൽകിയ മറുപടിയും
പ്റോഡ് ത്ിരിച്ച് ഇത്ിറ്റനോറ്റടോപം പ്ചർക്കുന്നു.
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പട്ടിക 2.3: പബ്ലിക്ക് ഹ്ിയറിംഗിൽ ഉയർന്നു വന്ന പ്ചോദയങ്ങളും അവയ്ക്ക് റ്റക.ആർ.എ ്.ബി. നൽകിയ മറുപടിയും

ത്ീയത്ിയും സമയവം: 05.11.2019 10.00 AM മുത്ൽ 2.00 PM വറ്റര

സ്ഥലം: കെക്ടപ്റെ് ഹ്ോൾ, കണ്ണൂർ
പ്ദശീയപോത് 66

ക്രമ.
നം.

പറ്റേടുത്തവർ

1

റ്റ ൗസിയ, സോസ് മഹ്ൽ,
ചോലോട്

കണ്ണൂർ കബപോസിറ്റന്റ നിർമ്മോ നടപടികൾ തുടങ്ങികഴിഞ്ഞ സോഹ്ചരയത്തിൽ വെർന്നു വരുന്ന കണ്ണൂർ നഗരത്തിറ്റന്റ വോഹ്ന
നിലവിലള്ള പ്ദശിയ പോത്യിൽ വോഹ്ന ത്ിരക്ക് കുറയും. അത്ിനോൽ ഈ റ്റപരുപം ക ക്കിറ്റലടുക്കോപ്േോൾ ഈ പ്റോഡിറ്റന്റ
പ്രപ്ദശത്ത് പ്ദശീയ പോത് വികസിപിപ്ക്കെത്ില്ല
വികസനം അത്യന്ത്ോപ്പക്ഷിത്മോ ്.

2

റ്റ ൗസിയ, സോസ് മഹ്ൽ,
ചോലോട്

ഇതു സംബന്ധിച്ച ലോന്റ് അക്കവിസി്ൻ ആക്റ്റിലള്ള
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുകയോറ്റ േിൽ ഇപ്ത് വയോപോരം തുടരോനുള്ള സോഹ്ചരയം ഇപ്പോൾ Rehabilitation & Resettlement വകുപ് പ്രകോരം
ഉള്ളത്ിറ്റന്റ സമീപത്തോയി ഏർറ്റപടുത്തി നൽക ം.
ത്ീരുമോനം കകറ്റക്കോള്ളുന്നത്ോ ്

3

സർറ്റവ്വ നേർ 2/2
എ. റ്റക. മുഹ്മ്മദ് നോസർ
എ.റ്റക. ്റീ ്
റ്റചോവ്വ

ഉയർന്നു വന്ന പ്രശ്നങ്ങളും, ആശേകളും, നിർപ്ദ്ദശങ്ങളും

കോൽറ്റടക്സ് ജംഗ്്നിൽ സർറ്റവ്വ നേർ 2/2 ൽ ഉൾറ്റപടുന്ന വോ ിജയ
സ്ഥോപനങ്ങൾ നിലവിലള്ള അകലറ്റെന്റ് പ്രകോരം നഷ്ടറ്റപടും. എന്നോൽ
മറുവശത്ത്
റ്റകട്ടിടങ്ങൾ
ഇല്ലോറ്റത്
കിടക്കുന്ന
സ്ഥലമോണുള്ളത്്.
വികസനത്തിനോയി അത്് പ്രപ്യോജനറ്റപടുത്തുകയോറ്റ േിൽ ഈ റ്റകട്ടിടം
റ്റപോെിക്കോറ്റത് സംരക്ഷിക്കോൻ കഴിയും.

അർഥനോധ്ികോരിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്ികര

ം

അംഗീകരിച്ച
അകലൻറ്റമന്റ്
പ്രകോരമോ ്
കല്ലിട്ടിട്ടുള്ളത്്. ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നു വിചോരിച്ച
ഓപ്രോ
റ്റലോപ്ക്ക്നിലം
അകലൻറ്റമന്റ്
വയത്യോസറ്റപടുത്തുവോൻ
സോധ്ിക്കുകയില്ല.സോപ്േത്ികവശങ്ങൾ
പരിഗ ിക്കുന്നതുൾപറ്റട
ഒരു
വശം
സംരക്ഷിക്കുപ്േോൾ മറൂ വശം മറ്റെോരോറ്റെ ബോധ്ിക്കും
എന്നുള്ളതും കൂടി ക ക്കിറ്റലടുക്ക ം.

4

സർറ്റവ്വ നേർ 611/13
മിശോൽ, പഴയങ്ങോടി
(ഈ സർറ്റവ്വ നേർ ഗസെിൽ
ഉൾറ്റപട്ടിട്ടില്ല. എന്നോൽ ഈ
റ്റകട്ടിടറ്റത്ത ബോധ്ിക്കുന്നത്ോയി
അടയോെറ്റപടുത്തിയിരിക്കുന്നു)

അംഗീകരിച്ച അകലൻറ്റമന്റ് പ്രകോരം സർപ്വ്വ
നേർ
:611
അകലൻറ്റമന്റിൽ
പ്റോഡിറ്റന്റ ഇരുഭോഗത്തും തുലയമോയി എടുക്കുകയോറ്റ േിൽ സർറ്റവ്വ നേർ 611/13 ഉൾറ്റപട്ടിട്ടില്ല.അത്ിർത്തി കല്ല് സ്ഥോപിച്ച പ്രകോരം
ൽ വരുന്ന കൈബക്ക് അക്കോഡമിയുറ്റട ബിൽഡിംഗിറ്റന കോരയമോയി ബോധ്ിക്കില്ല. റ്റകട്ടിടറ്റത്ത ബോധ്ിക്കുന്നുെ്. കട ഉൾറ്റപടുന്ന
അത്് പദ്ധത്ിയുറ്റട പ്രത്യോഘോത്ം കുറയ്ക്കം.
സ്ഥലത്തിറ്റന്റ അത്ിർത്തി ത്ോലൂക്ക് സർപ്വ്വയർ
അെന്ന് ത്ിട്ടറ്റപടുത്തിയോൽ മോത്രപ്മ ഏത്് സർപ്വ്വ
നേറിൽ ആറ്റ ന്ന് പറയുവോൻ പറ്റകയുള്ളൂ.

5

എം.വി. സഹ്പ്ദവൻ
കണ്ണൂർ പ്കോർപപ്റ്ൻ
റ്റകൗൺസിലർ വോർഡ് 11,
പി.ടി.എ., മോപ്നജർ & സ്റ്റോ ്
റ്റചങ്ങിനിപടി യു.പി.സ്കൂൾ,
ത്െോപ്

130 വർ്ം പഴക്കമുള്ള റ്റചങ്ങിനിപടി യു.പി. സ്കൂെിൽ സോേത്തികമോയി പിപ്ന്നോക്കം
നിൽക്കുന്ന കുട്ടികെോ ് പഠിക്കുന്നത്്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുപ്േോൾ സ്കൂൾ
റ്റകട്ടിടത്തിറ്റന്റ മുൻഭോഗം നഷ്ടറ്റപടുന്നു. ഇപ്ത്ോറ്റട റ്റക.ഇ.ആർ. പ്രകോരമുള്ള
ബിൽഡിംഗ് പ ിയുവോൻ സ്കൂെിന് സ്ഥലം ഉെോകില്ല ഇത്് സ്കൂെിറ്റന്റ
നിലനിൽപിറ്റന ബോധ്ിക്കും. അത്ിനോൽ സ്ഥലപ്മറ്റെടുപിൽ നിന്നും സ്കൂെിറ്റന
ഒഴിവോക്കി ത്ര ം.

നിലവിൽ
7
ക്ലോസ്
റൂമുകൾ
Pre
KER
നിലവോരത്തിലള്ളത്ോ ് ഇത്ിൽ പ്റോഡിപ്നോട്
പ്ചർന്ന റ്റകട്ടിടം 1.2 മീെപ്റോെം വീത്ിയിൽ
നഷ്ടറ്റപടുന്നുെ്.സ്ക്കൂെിന് ആറ്റക 20.20 x 20.5 മീെർ
അെവിൽ സ്ഥലമുള്ളത്ോയി കോ ോൻ കഴിഞ്ഞു. KER
നിലവോരത്തിൽ
ബഹുനിലറ്റകട്ടിടമോയി
ആവശയമോയരീത്ിയിൽ നിർമ്മിക്കോൻ കഴിയും.

6

സർറ്റവ്വ നേർ 789/1
അബ്ദുൾ സലോം ടി.റ്റക.

a) 2013 ൽ എൽ&ടി നടത്തിയ സർപ്വ്വയിൽ റ്റത്ക്കി ബസോർ ജംഗ്്നിൽ
ടി.റ്റക.ഗ്ലോസ്സ് റ്റഹ്ൗസ് ഉൾറ്റപടുന്ന 16 പ്്ോപ്പുകളുറ്റട ഭോഗം പ്റോഡിന്

a) റ്റത്ക്കി ബസോർ ജംഗ്്നിലോ ് സ്ഥോപനം
സ്ഥിത്ി
റ്റചയ്യുന്നത്്.
അംഗീകരിച്ച
29

സോജിത് സി.
വി.പി. റ്റസയ്ബു,
വി.പി. കുഞ്ഞോമിന,
ഹ്രിദോസ്, ശോരദ,
കൃ് ദോസ്, ശോരദ,
എ.റ്റക.രത്ി, എം.പി. പ്ലഖ,
ത്അദീബുൽ ഉലം സഭ, ഇ.വി.
സുഹ്റ, സറീന

7

8

സർറ്റവ്വ നേർ 645
എ.റ്റക. മുഹ്മ്മദ് നോസർ റ്റചോവ്വ

മോപ്നജർ,
പ്മോപ്ഡൺ ഐ.ടി.ഐ.
കോൽറ്റടക്സ്, കണ്ണൂർ

ആവശയത്തിന് വീത്ി ഉള്ളത്ിനോൽ ഒഴിവോക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എത്ിർ
ഭോഗത്ത് ഭൂമി എടുക്കോറ്റത് ഈ ഭോഗറ്റത്ത പ്്ോപ്പുകൾ മുഴുവനോയും ഏറ്റെടുക്കുന്ന
അവസ്ഥയോ ് ഉള്ളത്്. എന്ത്് റ്റകോെോ ിത്് സംഭവിച്ചത്് ?
b) രെ് ഭോഗത്ത് നിന്നും തുലയമോയി സ്ഥലം എറ്റെടുക്ക ം.
c) അപ്ത്ോറ്റടോപം എ.റ്റക.ജി പ്ഹ്ോസ്പിെൽ മുത്ൽ ത്ോ പ്റോഡ് വറ്റര പുത്ിയ കൈ
ഓവർ പ ിയുന്നത്ിന് പദ്ധത്ിയുള്ളത്ോയി അറിയുന്നു. അത്ിനോൽ നിലവിൽ 18
മീെർ വീത്ിയുള്ള ഈ ഭോഗം കൂടുത്ൽ വീത്ികൂട്ടലിൽ നിന്ന് ഒഴിവോക്കോൻ
സോധ്ിക്കുപ്മോ?
d) ഏറ്റെടുക്കലിലൂറ്റട സ്ഥോപനങ്ങൾ ഭോഗീകമോപ്യോ പൂർണ്ണമോപ്യോ റ്റപോെിച്ച്
മോപ്െെ സോഹ്ചരയം ഉറ്റെേിൽ ബദൽ സംവിധ്ോനം ഒരുക്കി ത്ര ം.

പുരയിടത്തിൽ ഉള്ള കി ർ, വോട്ടർ ടോേ് എന്നിവ റ്റപോെിച്ച് മോപ്െെി വരും. ഇത്്
വീട്ടിറ്റല കുടിറ്റവള്ള ലഭയത്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുെോക്കും എന്നത്ിനോൽ സ്ഥലപ്മറ്റെടുക്കൽ
പുനർനിർണ്ണയിക്ക ം.

a) പ്മോപ്ഡൺ ഐ.ടി.ഐ: ഇത്് പ്കന്ദ്ര സർക്കരിറ്റന്റ എൻ.സി.വി.ടി. യുറ്റട
അംഗീകരമുള്ള സ്ഥോപനമോ ്. കല്ലിട്ടത്് പ്രകോരം ഈ ഐ.ടി.ഐ.
പ്രവർത്തിക്കുന്ന റ്റകട്ടിടത്തിറ്റന്റ മുൻഭോഗത്തുള്ള എട്ട് മുറികളും പ്മൽ മോടങ്ങളും
പകുത്ിപ്യോെം വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ റ്റപോെിക്കോൻ ഇടയുെ്. ഈ റ്റകട്ടിടത്തിൽ
നിലവിലള്ള
സ്ഥല
സൗകരയങ്ങൾ
സർക്കോരിൽ
സമർപിച്ചോ ്
സ്ഥോപനത്തിനുള്ള അംഗീകോരം വോങ്ങിയിട്ടുള്ളത്്. ഈ റ്റകട്ടിടത്തിനുെോകുന്ന
മോെം സ്ഥോപനത്തിറ്റന്റ അംഗീകരറ്റത്ത ബോധ്ിക്കുന്നത്ോ ്.
b) റ്റകട്ടിടം റ്റപോെിപ്ക്കെി വരുപ്േോൾ ഐ.ടി.ഐ ക്ക് നഷ്ടം വരുന്ന ഓ ീസ്
സൗകരയങ്ങൾ ഈ ബിൽഡിംഗിൽ ത്റ്റന്ന നിലനിർത്തുന്നത്ിനോവശയമോയ
നടപടികൾ സവീകരിക്ക ം.
c) ഈ ബിൽഡിംഗിറ്റന്റ നിർമ്മോ
അനുമത്ിക്കോയി നിഷ്കർ്ിക്കറ്റപട്ടിരുന്ന
പോർക്കിംഗ് ഏരിയ ഇപ്ത്ോറ്റട ഇല്ലോത്ോകും. ആയത്ിനോൽ ഈ റ്റകട്ടിടത്തിറ്റന
പോർക്കിംഗ് ഏരിയ നിബന്ധനയിൽ നിന്നും ഒഴിവോകിയത്ോയി ഒരു ഉത്തരവ്
ഉെോക്കി ത്ര ം.

അകലൻറ്റമന്റ്
പ്രകോരമോ ്
ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കുന്നത്്.
b) അംഗീകരിച്ച അകലൻറ്റമന്റ് പ്രകോരമോ ് ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കുന്നത്്
പക്ഷപോത്പരമോയ
സമീപനമല്ല.
c) കൈഓവർ പ്രവർത്തി KRFBയുറ്റട ചുമത്ലയിൽ
ഉള്ള പ്രവർത്തി അല്ല.
d) ബദൽ സംവിധ്ോനത്തിന് സൗകരയമുറ്റെേിൽ
സർക്കോർ
അനുമത്ിപ്യോറ്റട
നടപിലോക്കോവന്നത്ോ ്.
പ്രസ്തുത് പ്കോംപൗെിൽ കി ർ, പേ് ഹ്ൗസ്
എന്നിവ പ്റോഡിപ്നോട് പ്ചർന്നോ ് വീട് ഏകപ്ദശം
50 മീെപ്റോെം ഉള്ളിലോയി സ്ഥിത്ി റ്റചയ്യുന്ന വലിയ
പ്കോംപൗെോ ്.കി ർ
പ്റോഡ്
ബൗെറി
പ്കോംപൗെ് മത്ിലിൽ നിന്നും 5.1 മീെറും പേ് ഹ്ൗസ്
പ്കോംപൗെ് മത്ിലിൽ നിന്നും 3.2 മീെറും വോട്ടർ ടോേ്
5.7 മീെറും ഉള്ളിലോയോ ് സ്ഥിത്ി റ്റചയ്യുന്നത്്. പുത്ിയ
അകലൻറ്റമന്റ്
പ്രകോരം
അത്ിർത്തി
കല്ല്
പ്കോംപൗെ് മത്ിലിൽ നിന്നും കി ർഭോഗം 6.7 മീെർ
ഉള്ളിലോയുമോ ് സ്ഥോപിച്ചിരിക്കുന്നത്്. ഇപ്രകോരം
കി ർ, പേ് ഹ്ൗസ് എന്നിവ നഷ്ടറ്റപടുന്നത്ോയോ ്
കോണുന്നത്് എന്നോൽ വോട്ടർ ടോേ് നഷ്ടറ്റപടോറ്റത്
അത്ിർത്തികല്ലിപ്നോട് പ്ചർന്നുമോ ് അകലൻറ്റമന്റ്
പ്പോകുന്നത്്. നഷ്ടറ്റപടുന്ന കി റിനു കുഴിക്കോൻ
പ്വറ്ററ സ്ഥലമുെ്.
a) നോല് നിലയിലോയി ഉള്ള ഈ റ്റകട്ടിടത്തിൽ
ഗ്രൗെ്
പ്ൈോർ
മുഴുവനോയും
വയോപോരസ്ഥോപനങ്ങളും, ഒന്നോം നിലയിൽ രണ്ടു
മുറികൾ Modern ITIയുറ്റടയും ബോക്കി നോല്
മുറികൾ മെ് വയോപോര സ്ഥോപനങ്ങളും, രെോം
നിലയിൽ
8
വയോപോര
സ്ഥോപനങ്ങൾ
ഉപപ്യോഗത്തിലമോ ്.
മൂന്നോം
നിലയിൽ
പുറകിറ്റല
ITIയുറ്റട
റ്റകട്ടിടത്തിപ്ലക്കുള്ള
പ്കോ ിപടി വഴി മോത്രപ്മ ഉള്ളൂ. ബോക്കി ഭോഗം
റ്റടറസ് ആയി ഉപപ്യോഗിക്കുന്ന നിലയിലോ ്
കോ ോൻ കഴിഞ്ഞത്് പ്രസ്തുത് ITI റ്റകട്ടിടം 61.36 M2
ഏരിയയിലോ ് സ്ഥിത്ി റ്റചയ്യുന്നത്്. 41 വർ്ം
പഴക്കമുള്ള റ്റകട്ടിടമോ ്.
b) 7.40 മീെർ വീത്ിയിലള്ള ഈ റ്റകട്ടിടത്തിറ്റന്റ 4.20
മീെപ്റോെം വീത്ിയിൽ പ്റോഡ്, വീത്ി കൂട്ടുന്ന
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d) ഈ റ്റകട്ടിടത്തിൽ
യർ എപ്സ്കപിനോയി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഏ ിപടികൾ
വകയിൽ സർക്കോർ ഏറ്റെടുപ്ക്കെത്ോയിട്ടുെ്.
ഭോഗീകമോയി റ്റപോെിക്കോൻ ഇടയുെ്. ഈ നിബന്ധനയിൽ നിന്നും റ്റകട്ടിടത്തിന്
ആയത്ിനോൽ
റ്റകട്ടിടം
നിലനിർത്തോൻ
ഇെവ് അനുവദിക്ക ം.
സോധ്യമല്ല.
e) പരിഹ്ോര നടപടികൾ ഉെോകോത്ത പക്ഷം സ്ഥോപനത്തിപ്ന്റയും പ്കോഴ്സുകളുപ്ടയും c) പോർക്കിംഗ് ഏരിയ നിലവിൽ ഇല്ലോത്ത്
അംഗീകോരം നഷ്ടറ്റപടോൻ ഇടവരുകയോറ്റ േിൽ വിദയോർത്ഥികളുറ്റട ഭോവിക്കും,
രീത്ിയിൽ ആ ് റ്റകട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്്.
രക്ഷിത്ോക്കളുറ്റട നഷ്ടപരിഹ്ോരത്തിനും മോപ്നറ്റെന്റ് ഉത്തരവോദി ആയിരിക്കില്ല. d) ആറ്റകയുള്ള റ്റസ്റ്റയർപ്കസിനു 80cm വീത്ിയുള്ള
ആ ഉത്തരവോദിത്തം പദ്ധത്ി നിർവ്വഹ്ർ ഏറ്റെടുക്ക ം.
കൈെ്
മോത്രപ്മ
ഉള്ളൂ.പ്വറ്ററ
യർ
എപ്സ്കപിനുള്ള
റ്റസ്റ്റയർപ്കസ്
കോ ോൻ
കഴിഞ്ഞില്ല.
e) മോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിച്ച റ്റകോെ് ഭൗത്ിക
സോഹ്ചരയങ്ങൾ ഉെോപ്ക്കെ ഉത്തരവോദിത്വം
ബന്ധറ്റപട്ട സ്ഥോപനത്തിറ്റന്റയോ ്.

റ്റകന്നെ് ലോസർ വി.
ഡയസിയൻ പ്ല റ്റസക്രട്ടറി &
അപ്െോ ി, സി.എസ്.ഐ.
മലബോർ ഡയസിസ്
സർറ്റവ്വ നേർ 614

പ്റോഡ് വികസനത്തിറ്റന്റ ഭോഗമോയി സി.എസ്.ഐ ചർച്ചിറ്റന്റ റ്റസമിപ്ത്തരിയുറ്റട
കുറച്ച് ഭോഗം ഏറ്റെടുപ്ക്കെത്ോയി വരുന്നുെ്. ഇരുപത്് ശവകല്ലറകൾ ഇത്ിറ്റന്റ
ഭോഗമോയി റ്റപോെിപ്ക്കെി വരും. ഇത്് വിശവോസികളുറ്റട വികോരറ്റത്ത ബോധ്ിക്കുകയും
അതു മൂലം ത്ടയോൻ കഴിയോത്ത ത്രത്തിലള്ള സംഘർ്ോവസ്ഥ
റ്റപോട്ടിപ്പുററ്റപടോനും ഇടയുെ്. 2014 ൽ ഇപ്ത് റ്റസമിപ്ത്തരിയുറ്റട ത്റ്റന്ന 6 റ്റസന്റ്
സ്ഥലം സർക്കോർ പ്റോഡിന് വീത്ി കൂട്ടോൻ എന്ന പ്പരിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയുെോയി.
അന്ന് 5 ശവക്കല്ലറകൾ റ്റപോെിച്ച് മോപ്െെത്ോയും വന്നു. എന്നോൽ ആ സ്ഥലം
ഇതുവറ്റര ഉപപ്യോഗറ്റപടുത്തിയിട്ടില്ല. വീണ്ടും കൂടുത്ൽ സ്ഥലം റ്റസമിപ്ത്തരിയിൽ
നിന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്നത്് ഒഴിവോക്കി ത്ര ം. പകരം പ്റോഡിന് എത്ിർ വശത്തുള്ള
സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്ക ം.

നോല്
വരി
പോത്യോക്കുന്നത്ിനോ ്
ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കുന്നത്്. ഏറ്റെടുപ് കഴിഞ്ഞവ പ്രവർത്തി
നടപിലോക്കുപ്േോൾ
പ്റോഡിനു
പ്വെി
ഉപപ്യോഗപ്രദമോകും. അംഗീകരിച്ച അകലൻറ്റമന്റ്
പ്രകോരം നിലവിൽ പ്റോഡിറ്റന്റ ഈ ഭോഗത്തുള്ള
വസ്തുവിറ്റന്റ ഉൾവശത്തോ ് ഈ സ്ഥലം സ്ഥിത്ി
റ്റചയ്യുന്നത്്.
എത്ിർവശത്ത്
റ്റകട്ടിടങ്ങൾ
ഉള്ളത്ോയോ ് കോണുന്നത്്.
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19/162- രോമചന്ദ്രൻ െി.എസ്സ്.

റ്റപോടിക്കുെ് (കണ്ണൂർ പ്കോർപപ്റ്ൻ, വോർഡ് 8 ൽ) ത്ിരുവങ്ങോടൻ ഗ്രൂപ് ഓ ്
കേനി സ്ഥിത്ി റ്റചയ്യുന്ന ത്ിരുവങ്ങോടൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ, റ്റഗ്രൗെ് പ്ൈോറിൽ 1042,
1043, 1044 എന്നീ നേറുകെിലള്ള റൂമുകളും, ഒന്നോം നിലയിൽ 1045 നേറിലള്ള ഒരു
മുറിയും രെോം നിലയിൽ 1046 നേറിലള്ള ഒരു മുറിയും ആ ് ഉള്ളത്്. ഓറ്റരോ
മുറികൾക്കും 3 വീത്ം പില്ലറുകളും അതുമോയി ഘടിപിച്ച ബീമുകളുമോണുള്ളത്്.
ഇപ്പോഴുള്ള അെവ് പ്രകോരം ഭൂമിപ്യറ്റെടുത്തോൽ റ്റകട്ടിടത്തിറ്റന്റ രെ് പില്ലറുകളും
റ്റപോെിച്ച് നീപ്ക്കെി വരികയും അത്് റ്റകട്ടിടത്തിറ്റന്റ നിലനില്പിറ്റന ബോധ്ിക്കുകയും
റ്റചയ്യും അത്ിനോൽ നിലവിൽ കുെിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വടക്ക് ഭോഗത്ത്
ഒരു മീെർ പുറപ്ത്തക്കും റ്റത്ക്ക് ഭോഗത്ത് 50 റ്റസന്റിമീെർ പുറപ്ത്തോട്ടും മോെി
ഏറ്റെടുത്തോൽ ഒരു പില്ലർ മോത്രം റ്റപോെിച്ചോൽ മത്ിയോകും. അത്ിലൂറ്റട നിലവിലള്ള
റ്റകട്ടിടം രെ് പില്ലറുകെിൽ നിലനിർത്തോനോയി സോധ്ിക്കുകയും. ആയത്ിനോൽ
മുകെിൽ പറഞ്ഞ മോെങ്ങൾ വരുത്തി റ്റകട്ടിടം ഉപപ്യോഗിക്കുന്നത്ിനുള്ള സൗകരയം
റ്റചയ്തു ത്ര റ്റമന്ന് അപ്പക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത്
റ്റകട്ടിടം
സ്ഥിത്ി
റ്റചയ്യുന്ന
പ്റോഡിനിരുവശത്തുമോയി നിലവിൽ റ്റകട്ടിടങ്ങൾ
ഉള്ളത്ിനോൽ അകലൻറ്റമന്റിൽ വരുത്തുന്ന മോെം,
മറ്റ റ്റകട്ടിടങ്ങപ്െയും ബോധ്ിക്കും കൂടോറ്റത് അംഗീകരിച്ച
അകലൻറ്റമന്റ് പ്രകോരമോ ് നിലവിൽ ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിനോയി കല്ല് നോട്ടിയത്്. നഷ്ടറ്റപടുന്ന
സ്ഥലത്തിനും
റ്റകട്ടിടത്തിനും
മത്ിയോയ
നഷ്ടപരിഹ്ോര തുക ഈ പദ്ധത്ിയിൽ സർക്കോർ
വകയിരുത്തിയിട്ടുെ്.
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സർറ്റവ്വ നേർ 111/139
ഒറക്കൻ രമ ി

9

a) റ്റകട്ടിടത്തിറ്റന്റ മുൻഭോഗത്ത് 2.5 മീെർ സ്ഥലവം, ഒരു മുറിയുറ്റട മൂലയും അതു a) റ്റസപ്െിക് ടോേ് മുൻവശറ്റത്ത എൻട്രൻസിൽ
ആ ് സ്ഥിത്ി റ്റചയ്യുന്നത്്. ഈ ഭോഗവം വീടിറ്റന്റ
കൂടോറ്റത് കക്കൂസ് ടോങ്കുമോ ് നഷ്ടറ്റപടുന്നത്്. കക്കൂസ് ടോേ് മോെി സ്ഥോപിക്കോൻ
മുൻവശറ്റത്ത ചുമരും നഷ്ടറ്റപടുന്ന രീത്ിയിലോ ്
പ്വറ്ററ സ്ഥലം ഇല്ല. മെ് വരുമോനങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല.
31

b) മറു വശത്ത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സർക്കോർ സ്ഥലപ്ത്തക്ക് അകലന്റ്റ്റമന്റ്
മോെിയോൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹ്ോരിക്കോനോകും.

പുത്ിയ അകലൻറ്റമന്റ് ഉള്ളത്് പ്വറ്ററ സ്ഥല
ലഭയത് ഇല്ല.
b) നിലവിൽ മോറ്റവോൻ അംഗീകോരമില്ല.

സർറ്റവ്വ നേർ 29
ലത്ീ്് കുമോർ

പരിപ്ശോധ്ിച്ചത്ിൽ നിലവിലള്ള റ്റകട്ടിടത്തിറ്റന്റ ഒരു
ഭോഗം 4.20 മീെർ ഉള്ളിലോയോ ് അത്ിർത്തി കല്ല്
സ്ഥോപിച്ചിരിക്കുന്നത്്.
മറുഭോഗം
റ്റകട്ടിടത്തിറ്റന്റ
ഏക ജീവപ്നോപോധ്ിയോയ റ്റകട്ടിടമോ ് ഇതു വഴി നഷ്ടറ്റപടുന്നത്്. പ്റോഡിറ്റന്റ രെ് പുറത്തോ ്
അത്ിർത്തികല്ല്.
അകലൻറ്റമന്റ്
ഭോഗത്തു നിന്നും തുലയമോയി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുകയോറ്റ േിൽ ആഘോത്ം കുറയ്ക്കോൻ പ്രകോരം പ്കോ ോയ രീത്ിയിൽ റ്റകട്ടിടത്തിറ്റന
കഴിയും.
ഭോഗികമോയി
നഷ്ടറ്റപടുന്ന
രീത്ിയിലോ ്
ഇത്രയും വീത്ിയിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് പ്ദശീയ പോത് വികസിപിപ്ക്കെ ആവശയം അകലൻറ്റമന്റ്. മറുഭോഗത്തുള്ള റ്റകട്ടിടത്തിറ്റന്റ
മുൻഭോഗറ്റത്ത ബോധ്ിക്കുന്ന രീത്ിയിലോ ് അത്ിർത്തി
നിലവിലില്ല.
കല്ലുള്ളത്്. കണ്ണൂർ ടൗ ിറ്റന്റ ഹൃദയ ഭോഗത്തോ ്
പ്രസ്തുത് സ്ഥലം ഉള്ളത്് അത്ിനോൽ വീത്ി
ആവശയമോ ്.

മുഹ്മ്മദ് അലി
9847187200

പ്രപ്ദശവോസികറ്റെയും, ജനപ്രത്ിനിധ്ികപ്െയും യഥോവിധ്ി അറിയിക്കോറ്റത്യോ ്
പ്രപ്ദശത്ത് ഏറ്റെടുക്കോൻ ഉപ്ദ്ദശിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ കല്ലിട്ട് അത്ിർത്തി ത്ിരിച്ചത്്.
പ്റോഡിറ്റന്റ രെ് ഭോഗത്തു നിന്നും തുലയമോയി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിന് പകരം
പക്ഷപോത്പരമോയ നിലപോടോ ് സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്്. ഇത്് ത്ിരുത്ത ം.
കടകളും, റ്റകട്ടിടങ്ങളും ഉൾറ്റപടുന്ന സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുപ്േോൾ അവപ്ശ്ിക്കുന്ന
റ്റകട്ടിട ഭോഗങ്ങൾ നിലനിർത്തി കച്ചവടം തുടരോൻ സോധ്ിക്കുറ്റമേിൽ
അത്ിനോവശയമോയ സൗകരയങ്ങൾ റ്റചയ്തു റ്റകോടുക്ക ം.
ജനപ്രത്ിനിധ്ികപ്െയും, ഉപ്ദയോഗസ്ഥപ്രയും പറ്റേടുപിച്ച പ്യോഗങ്ങൾ പ്ചർന്ന്
പ്വ ം തുടർ നടപടികൾ സവീകരിക്കുവോൻ.

11.06.2019റ്റല റവനു വകുപ് CRIP/KNRB.1/2019 നേർ
വിജ്ഞോപന
പ്രകോരം
ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കലിന്
മുപ്ന്നോടിയോയി സർക്കോർ വിജ്ഞോപനം റ്റചയ്തത്ോ ്.
കൂടോറ്റത് ഇതു സംബന്ധിച്ച് പദ്ധത്ി ബോധ്ിത്രുറ്റട
പ്യോഗം കെപ്േെ് ഓഡിപ്െോറിയത്തിൽ 19.09.2019ന്
പ്ചർന്നിരുന്നു.
അംഗീകരിച്ച
അകലൻറ്റമന്റ്
പ്രകോരമോ ്
ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കുന്നത്്.
പക്ഷപോത്പരമോയ സമീപനമല്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച്
റവനു
വകുപിറ്റല
ലോൻഡ്
അക്കവിസി്ൻ
വിഭോഗത്തിന് ത്ീരുമോകനക്കോവന്നത്ോ ്.
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സർറ്റവ്വ നേർ 111/150
അനിരുദ്ധ് ലക്ഷ്മ ൻ

നിലവിൽ പ്റോഡ് വീത്ി കൂട്ടുന്നത്ിനും, വെവ് നികത്തുന്നത്ിനുമോയി ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കുപ്േോൾ രെ് കടമുറികറ്റെ ബോധ്ിക്കുന്നു. വെവ് നികത്തുന്നത്ിനോയി ഒരു
വശത്ത് മോത്രമോയി കൂടുത്ൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമീപനം ആ ്
സവീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്്. ഇത്ിനു പകരമോയി ഇരു വശത്ത് നിന്നും തുലയമോയി
സ്ഥലറ്റമടുക്ക ം.
ആറു വരിപോത് കബപോസ്സിറ്റന്റ നിർമ്മോ ം നടക്കുകയോറ്റ േിൽ ഈ
ഭോഗത്തുള്ള വോഹ്ന ത്ിരക്ക് സവോഭോവികമോയും കുറയുകയും റ്റചയ്യും.

അംഗീകരിച്ച അകലൻറ്റമന്റ് പ്രകോരമോ ് ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കുന്നത്്.
കബപോസ് നിർമ്മോ ം KRFBയുറ്റട പരിത്ിയിൽ
വരുന്നത്ല്ല
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സർറ്റവ്വ നേർ 55/1-ബി
വി.പി. മൻസൂർ

വീത്ി
ശസ്ത്രീയ
പഠനത്തിലൂറ്റട
സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുപ്േോൾ പീടികയുറ്റട എടുപ് ഭോഗമോ ് നഷ്ടറ്റപടുക. പ്റോഡിറ്റന്റ പ്റോഡിറ്റന്റ
നിജറ്റപടുത്തിയിട്ടുള്ളതും
അംഗീകരിച്ച
വീത്ി ഒരു മീെർ കുറക്കുകയോറ്റ േിൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവോക്കോനോകും. അകലൻറ്റമന്റ് പ്രകോരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കോനുമോ ്
വികസനത്തിന് സമ്മത്മോ ്.
ഉപ്ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളത്്.
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സർറ്റവ്വ നേർ 111/17

പള്ളിക്കുെം വിഷ്ണു പ്ക്ഷത്രത്തിറ്റന്റ സമീപത്തോ ് വീട്. വികസനത്തിറ്റന്റ ഭോഗമോയി അംഗീകരിച്ച അകലൻറ്റമന്റ് പ്രകോരമോ
വീടിറ്റന്റ ഒരു മൂല നഷ്ടറ്റപടും. അസുഖ ബോധ്ിത്രോയ വപ്യോജനങ്ങെോ ് ഈ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്്.

12

13

് ഭൂമി

32

വീട്ടിൽ ത്ോമസം. ചുരുങ്ങിയ റ്റപൻ്ൻ മോത്രമോ ് ഉപജീവന മോർഗ്ഗം. ഏകപ്ദശം 1.1 മീെർ മുൻവശം ബോധ്ിക്കുന്നത്ോയി
പരേരോഗത്മോയി ഇവിറ്റട ത്ോമസിച്ച് വരുന്നത്ോ ്. വീട് നഷ്ടറ്റപടോറ്റത് പ്റോഡ് കോ ോൻ കഴിഞ്ഞു. റ്റകട്ടിടം റിപയർ
റ്റചയ്തു
വികസിപിക്ക റ്റമന്ന് അപ്പക്ഷിക്കുന്നു.
നിലനിർത്തോൻ
സോധ്ിക്കും
എന്നോണു
പരിപ്ശോധ്നയിൽ കോ ോൻ കഴിഞ്ഞത്്.
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അംഗീകരിച്ച അകലൻറ്റമന്റ് പ്രകോരം സ്ഥലം
പരിപ്ശോധ്ിച്ചപ്പോൾ സർപ്വ്വ നേർ 172 പ്ലക്ക് പ്റോഡ്
പള്ളിക്കുന്ന് വിപ്ല്ലജ് സർറ്റവ്വ
വീത്ി കൂട്ടുന്നില്ല. പ്രസ്തുത് വി്യം ത്ോലൂക്ക് സർപ്വ്വയർ
നേർ 172/13
അെന്ന് ത്ിട്ടറ്റപടുത്തിയോൽ മോത്രപ്മ
റ്റനല്ലിയോട് ത്ടത്തിൽ നിശോന്ത്്, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗസെിൽ ത്ങ്ങളുറ്റട സർറ്റവ്വ നേർ ഇല്ല. എന്നോൽ റ്റകട്ടിടം കൃത്യമോയി
മനസിലോവകയുള്ളൂ.
ശിവനന്ദ
ഏകപ്ദശം പൂർണ്ണമോയും നഷ്ടറ്റപടുന്ന സ്ഥിത്ിയിൽ കല്ലിട്ട് ത്ിരിച്ചിട്ടുെ്.
6(1) ഗസെ് പ്രസിദ്ധീകര ത്തിൽ സീരിയൽ നേർ.
പള്ളിക്കുന്ന് വിപ്ല്ലജ് സർറ്റവ്വ എന്തുറ്റകോെോ ് അങ്ങറ്റന സംഭവിച്ചത്്?
14ൽ പള്ളിക്കുന്ന് വിപ്ല്ലജ് പട്ടികയിൽ 172 സർപ്വ്വ
നേർ 75/12
നേർ ഉൾറ്റപട്ടിട്ടുെ്, സീരിയൽ നേർ. 27ൽ കണ്ണൂർ
ശശിധ്രൻ, ശ്രീലത്
കരോർ വിപ്ല്ലജ് പട്ടികയിൽ 75 സർപ്വ്വ നേർ
ഉൾറ്റപട്ടിട്ടുെ്.
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സർറ്റവ്വ നേർ 76/6
മുഹ്മ്മദ് ഇസഹ്ോക്

19

മസ്ജിദ് വക കമോനം നഷ്ടറ്റപടുന്നത്ോയി കോ ോൻ
സോധ്ിച്ച. നിലവിൽ അത്ിർത്തി കല്ല് സ്ഥോപിച്ച
പ്രകോരം
4.20
മീെർ വീത്ിയിൽ വയോപോര
സ്ഥോപനങ്ങൾ ഉള്ള റ്റകട്ടിടറ്റത്ത ബോധ്ിക്കുന്നത്ോയി
കോ ോൻ
കഴിഞ്ഞു.
റ്റകട്ടിടങ്ങൾ
70
റ്റകോല്ലത്തിലധ്ികം
പഴക്കമുള്ളത്ോയി
അപ്നവ് ത്തിൽ അറിയോൻ കഴിഞ്ഞു. രണ്ടു
റ്റചോവ്വ പള്ളി ജുമോ മസ്ജിദ്
ഈ സ്ഥലപ്മറ്റെടുക്കലിലൂറ്റട മസ്ജിദിന് കീഴിലള്ള കടകളുറ്റട ഭൂരിഭോഗവം നിലകെിലോയി ഓട് പ്മഞ്ഞ റ്റകട്ടിടങ്ങെോ ്.
പ്റോഡിപ്നോട് പ്ചർന്നിട്ടോ ് വയോപോര സ്ഥോപനങ്ങൾ.
അബ്ദുൾ ഹ്മീദ് – പ്രസിഡൻറ് - നഷ്ടമോകും. ശരിയോയ ഒരു വിവരവം മഹ്ലിൽ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. മഹ്ലിറ്റന്റ ആറ്റക റ്റകട്ടിടങ്ങളുറ്റട പുറകു വശത്തോയി പള്ളി വക കോലി
വരുമോനം ഈ കടകെിൽ നിന്നുള്ളത്ോ ്.
(9446267806)
സ്ഥലം ഉെ്. പള്ളി പ്റോഡിൽ നിന്നും 100 മീെപ്റോെം
ഉള്ളിലോ ്.
11.06.2019റ്റല
റവനു
വകുപ്
CRIP/KNRB.1/2019 നേർ വിജ്ഞോപനപ്രകോരം ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കലിന്
മുപ്ന്നോടിയോയി
സർക്കോർ
വിജ്ഞോപനം
റ്റചയ്തത്ോ ്.
കൂടോറ്റത്
ഇതു
സംബന്ധിച്ച് പദ്ധത്ി ബോധ്ിത്രുറ്റട പ്യോഗം
കെക്ടപ്റെ്
ഓഡിപ്െോറിയത്തിൽ
19.09.2019ന്
പ്ചർന്നിരുന്നു.

സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുപ്േോൾ കടയുറ്റട മുൻഭോഗം ഏകപ്ദശം ഒരു മീെപ്റോെം നഷ്ടറ്റപടും. പ്റോഡ് അക്കവിസി്ന് പ്ശ്ം ബോക്കിയുള്ള ഭോഗം
ബിൽഡിംഗ് റൂൾ പ്രകോരം പ്റോഡും പ്്ോപ്പും ത്മ്മിലള്ള ദൂരം പോലിപ്ക്കെി വന്നോൽ ഉപപ്യോഗിക്കോൻ
പറ്റന്നത്ോറ്റ േിൽ
ബിൽഡിംഗ് മുഴുവനോയും ഉപപ്യോഗശൂനയമോകും. അത്ിനോൽ പ്രപ്ത്യക സോഹ്ചരയം നിലനിർത്തോൻ അനുവദിക്കും.
ക ക്കോക്കി ബിൽഡിംഗ് റൂെിൽ ഇെവ് അനുവദിക്കുപ്മോ?
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ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്
ക്രമ.
നം.

1

പറ്റേടുത്തവർ

ഉയർന്നു വന്ന പ്രശ്നങ്ങളും, ആശേകളും, നിർപ്ദ്ദശങ്ങളും

ധ്നലക്ഷ്മി, കോർത്തിക
റ്റ്യ്ക്ക് മുഹ്മ്മദ്,
്ോജി അബ്ദുൾ കരീം, റ്റമഹ്റോസ്
റസോഖ്, നൂറോസ്,
റിഖിയ, ഹ്്മ,
ോസില നൂർ മുഹ്മ്മദ്, ിന,
ഹ്ംസ, അൽ ഐൻ,
മുഹ്മ്മദ് അൻവർ, വോഹ്

നിലവിലള്ള പ്റോഡിറ്റന്റ ഒരു വശത്തുകൂടി മോത്രമോ ് റയിൽറ്റവ
പ്മൽപോലം പ ിയുവോൻ നിലവിൽ ത്ീരുമോനിച്ചിരിക്കുന്നത്്. അതുറ്റകോെ്
കൂടുത്ൽ ആളുകളുറ്റട വീടും സ്ഥലവം നഷ്ടറ്റപടുന്ന സോഹ്ചരയമോണുള്ളത്്.
മറിച്ച്,
നിലവിലള്ള
പ്റോഡിറ്റന്റ
സ്ഥലം
പൂർണ്ണമോയും
ഉപപ്യോഗറ്റപടുത്തുകയും, എത്ിർ വശത്തുള്ള സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിറ്റന്റ ഒഴിഞ്ഞ
പറമ്പും,
പഴകിയ
പ്ഗോറ്റഡൗണും
നിൽക്കുന്ന
സ്ഥലം
പ്രപ്യോജനറ്റപടുത്തുകയും
റ്റചയ്യുകയോറ്റ േിൽ
പദ്ധത്ിയുറ്റട
പ്രത്യോഘോത്വം, സോേത്തിക റ്റചലവം കുറക്കുവോൻ സോധ്ിക്കും.

അർഥനോധ്ികോരിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്ികര

ം

അംഗീകരിച്ച
അകലൻറ്റമന്റ്
പ്രകോരമോ ്
നിലവിൽ അത്ിർത്തി കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്്.
പദ്ധത്ിബോധ്ിത്ർ നിർപ്ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള ലോനിറ്റന്റ
അന്ത്ിമ ത്ീരുമോനം കകറ്റക്കോെിട്ടില്ല.

(നിർപ്ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള പുത്ിയ ലോൻ ഇപ്ത്ോറ്റടോപം പ്ചർക്കുന്നു. )

റീ സർറ്റവ്വ നേർ W6B15/777 റ്റല 10 റ്റസന്റ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും 1.25 റ്റസന്റ്
സ്ഥലം സൗജനയമോയി വിട്ടുറ്റകോടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീടിറ്റന്റ
മുൻഭോഗത്ത് നിന്നും വീണ്ടും 5.5 മീെർ സ്ഥലം പ്റോഡ് വികസത്തിനോയി
വിട്ടുറ്റകോടുക്കുവോൻ ആവശയറ്റപടുന്നു. ഇപ്ത്ോറ്റട വീട് റ്റമോത്തമോയി
റ്റപോെിച്ച് മോപ്െെ അവസ്ഥ വന്നു പ്ചരോൻ ഇടയുെ്.
നിലവിൽ മരക്കോർകെി റ്റത്ഴുക്കിലപീടിക പ്റോഡ് ആവശയത്തിന്
സൗകരയമുള്ളത്് റ്റകോെ് ത്ൽ സ്ഥിത്ി തുടര ം.

അത്ിർത്തി കല്ലുകൾ 5.4 മീെർ ഉള്ളിലോയോ ്
നോട്ടിയത്്. 3.65 മീെർ വീത്ിയിൽ റ്റകട്ടിടത്തിറ്റന്റ മുൻ
വശം നഷ്ട്റ്റപടുന്നത്ോയി കോ ോൻ കഴിഞ്ഞു. വീട്
പ ി
പൂർത്തിയോയ
പുത്ിയ
റ്റകട്ടിടമോ ്
പ്റോഡിറ്റന്റ വീത്ി ശോസ്ത്രീയ പഠനത്തിറ്റന്റയും
സോപ്േത്ിക പഠനത്തിറ്റന്റയും അടിസ്ഥോനത്തിൽ
നിജറ്റപടുത്തിയിട്ടുള്ളത്ോ ്.

2

റ്റചറിയോെി അൻസോരി,
ചോക്കന്റവിട വഹ്ീത്

3

സർറ്റവ നേർ 6/19 ഡിവി്ൻ പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്ത് 80 ശത്മോനപ്ത്തോെം നിർമ്മോ ം പൂർത്തിയോയ വീട് നഷ്ട്റ്റപടും. അകലൻറ്റമന്റ് പ്രകോരം ആ
വീടോണുള്ളത്്. വെറ്റര കോലറ്റത്ത പ്രയത്നം റ്റകോെോ ് വീട് ഈ കുെിയടിച്ചിരിക്കുന്നത്്. വീട് ഒഴിവോക്കിറ്റക്കോെ്
921/1.
സ്ഥിത്ിയിൽ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്്. അത്് ഉപ്പക്ഷിക്കുവോൻ ത്യ്യോറല്ല. വീട് പ്റോഡ് വികസനം സോധ്യമല്ല.
സയ്യിദ് മുഹ്മ്മദ്
ഒഴിവോക്കിറ്റക്കോെ് പ്റോഡ് വികസിപിക്കുന്നത്ിന് നടപടി എടുക്ക ം.

4

സർറ്റവ്വ നേർ
774
ഡിവി്ൻ 6/15
അബ്ദുൾ സലീം, പ്മചിറ
സോബിറ, പ്മചിറ

5

സർറ്റവ്വ നേർ 904/4
ചിത്ര പ്രഭോകരൻ, രഞ്ചന

സബ്

്

പ്റോഡ് വികസനത്തിറ്റന്റ ഭോഗമോയി സ്ഥലവം, റ്റകട്ടിടവം നഷ്ടറ്റപടുന്നു.
2014ൽ മുനിസിപോലിെി പ്റോഡ് വികസനത്തിറ്റന്റ ഭോഗമോയി സ്ഥലം വിട്ട്
റ്റകോടുത്തിരുന്നത്ോ ്. നിലവിൽ ഈ പ്റോഡിലൂറ്റടയുള്ള ഗത്ോഗത്ം
സുഗമമോ ്. അത്ിനോൽ ഈ പ്റോഡ് വീണ്ടും വീത്ി കൂട്ടുന്നത്ിൽ നിന്ന്
പിൻമോറ ം.

പ്റോഡിറ്റന്റ വീത്ി ശോസ്ത്രീയ പഠനത്തിലൂറ്റട
നിജറ്റപടുത്തിയിട്ടുള്ളതും
അംഗീകരിച്ച
അകലൻറ്റമന്റ് പ്രകോരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കോനുമോ ്
ഉപ്ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളത്്.

ഒെക്ക് ത്ോമസിക്കുന്ന വിധ്വയോ ്. മെ് സേോദയങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല.
നിലവിലള്ള ലോൻ അനുസരിച്ച് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തോൽ ബോക്കി വരുന്ന
സ്ഥലത്ത് വീട് റ്റവച്ച് ത്ോമസിക്കോൻ പെോത്ത അവസ്ഥയോണുള്ളത്്.
ഒന്നുകിൽ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിപ്നോട് പ്ചർന്ന്, ത്ങ്ങറ്റെ ബോധ്ിക്കോത്ത
രീത്ിയിൽ നിലവിലള്ള പോത്യിൽ ത്റ്റന്ന കൈ ഓവർ പ ിയുക.

94.50 റ്റസന്റ് സ്ഥലത്തിന് ഉടമയോ ് എന്നോ ്
അപ്നവ് ത്തിൽ അറിയോൻ കഴിഞ്ഞത്്. പ്രസ്തുത്
സ്ഥലത്തിറ്റന്റ നടുവിലൂറ്റടയോ ് അകലൻറ്റമന്റ്
കല്ല് നോട്ടിയത്്. വീട് പൂർണ്ണമോയും നഷ്ട്ടറ്റപടും
എന്നോ ്
കോ ോൻ
കഴിഞ്ഞത്്.
സ്ഥലം
അകലൻറ്റമന്റിറ്റന്റ രെ് ഭോഗത്തോയി വിഭജിക്കുന്ന
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അറ്റല്ലേിൽ ത്ങ്ങളുറ്റട മുഴുവൻ സ്ഥലവം ഏറ്റെടുത്ത് മോനയമോയ രീത്ിയിലോ ് ഉള്ളത്്. നിലവിറ്റല അക്കവിസി്ൻ,
നഷ്ടപരിഹ്ോരം നൽക ം.
രീഹ്ോബിലിപ്െ്ൻ & റ്റസട്ടിൽറ്റമന്റ് നിയമപ്പ്പകോരം
പരോത്ി എൽ.എ വിഭോഗം പരിപ്ശോധ്ിക്കുന്നത്ോ ്.
സ്പിന്നിങ് മില്ലിപ്നോട് പ്ചർന്ന് അകലൻറ്റമന്റ്
മോറ്റന്നത്ിനുള്ള വി്യത്തിൽ അന്ത്ിമ ത്ീരുമോനം
എടുത്തിട്ടില്ല.

6

7

8

ആറ്റക ഉെോയിരുന്ന 2 റ്റസന്റ് സ്ഥലത്തിൽ അര റ്റസന്റ് മുനിസിപോലിെി
പ്റോഡ് വികസനത്തിനോയി വിട്ടു റ്റകോടുത്തിരുന്നത്ോ ്. ബോക്കി വന്ന
ഒന്നര റ്റസന്റ് സ്ഥലത്ത് വീട് പ ിയോനോയി ലോൻ പോസ്സോക്കി കിട്ടോനോയി
9 മോസം ഓ ീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നോ ് ഇറ്റപോഴുള്ള വീട്
പ ിത്ത്്. റ്റനഞ്ച് പ്വദന പ്രോഗിയും, നടക്കോൻ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉള്ള ആളും
ആയത്ിനോൽ ഇനിയും സ്ഥലം വിട്ട് റ്റകോടുക്കുവോൻ സമ്മത്മല്ല.
നിലവിൽ ത്റ്റന്ന പ്റോഡുകെിപ്ലക്ക് കുട്ടികൾക്കും മറ്റം ഇറങ്ങോൻ
കഴിയോത്ത
അവസ്ഥയോണുള്ളത്് പ്റോഡ് കൂടുത്ൽ വികസിപിച്ച്
വോഹ്നങ്ങൾ പ്വഗത്തിൽ പ്പോകുന്നത്് കൂടുത്ൽ അപകടങ്ങൾക്ക്
കോര മോകും.
ആളുകൾ
ത്ിങ്ങിപോർക്കുന്ന
സ്ഥലങ്ങെിൽ
ഇനിയും
പ്റോഡ്
വികസിപിപ്ക്കെത്ില്ല.

അംഗീകരിച്ച
അകലൻറ്റമന്റ്
പ്രകോരമോ ്
നിലവിൽ അത്ിർത്തി കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്്.
സർക്കോർ അനുമത്ിറ്റയോറ്റട പ്റോഡിനിരുവശത്തും
Footpath cum Drainage ഉം Handrail ഉം അടക്കം
ഉള്ള റ്റപ്രോറ്റജക്റ്റ് ആ ് ട്രോ ിക് സുരക്ഷോ
സംവിധ്ോനങ്ങൾ ഉൽറ്റപടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്പ്രോജക്റ്റ്
ആ ്.

സർറ്റവ്വ നേർ 777
്ക്കീല സി.സി., ദുലോർ

2014 ൽ പ്റോഡ് വികസനത്തിനോയി അര റ്റസന്റ് സ്ഥലം യോറ്റത്ോരു നഷ്ട
പരിഹ്ോരം നൽകോറ്റത്യും, പ്വെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പോലിക്കോറ്റത്യും
നിർബന്ധപൂർവ്വം ഏറ്റെടുക്കുകയുെോയി. നിലവിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് 4 മീെർ
മോത്രപ്മ പ്റോഡിപ്ലക്കുള്ളൂ. വീണ്ടും സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തോൽ വീട്
വോസപ്യോഗയമല്ലോത്ോകും.
എത്ിർ വശം പൂർണ്ണമോയും ഒഴിവോക്കിയോ ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്്.
നിലവിൽ ഈ പ്റോഡിന് 12 മീെർ വീത്ിയുെ്.
2 മീെർ നടപോത്യും, 1 മീെർ ഓവചോലമുള്ള പ്റോഡ് വികസനം ഗത്ോഗത്
കുരിക്കില്ലോത്ത ജനസോന്ദ്രത്പ്യറിയ ഈ പ്രപ്ദശത്ത് ആവശയമില്ല.

നിലവിൽ പ്റോഡ് വീത്ി 11.05 മീെർ ഉെ്. 3.90 മീെർ
വീത്ിയിൽ വീടിറ്റന്റ മുൻ വശറ്റത്ത ഭോഗം
നഷ്ട്റ്റപടുന്നുെ്.
വീടിപ്നോട്
പ്ചർന്നോ ്
അകലൻറ്റമന്റ് പ്പോവന്നത്് വീടിറ്റന്റ മുൻ വശറ്റത്ത
മുെവം Sunshade ഉം Compound wall ഉം മോത്രപ്മ
ബോധ്ിക്കുന്നുള്ളൂ.
സർക്കോർ
അംഗീകരിച്ച
നഷ്ടപരിഹ്ോരത്തുക സ്ഥലത്തിനും റ്റകട്ടിടത്തിനും
പദ്ധത്ിയിൽ
ഉൾപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്.
ശോസ്ത്രീയ
പഠനത്തിറ്റന്റയും സോപ്േത്ിക പഠനത്തിറ്റന്റയും
അടിസ്ഥോനത്തിനോലോ ്
ഈ
പ്റോഡ്
വികസിപിക്കുന്നത്ിനും ആയത്ിറ്റന്റ ഡികസൻ
സംബന്ധിച്ചം ത്ീരുമോനം കകറ്റക്കോെിട്ടുള്ളത്്.

സർറ്റവ്വ നേർ 768 റ്റമഹ്്റുനീസ
സക്കറിയ
കോഞ്ചനമോല ജി.വി.

സക്കറിയ & റ്റമഹ്റുന്നിസ്സ – 2.95 മീെർ വീത്ിയിൽ
സ്ഥലം
ഉള്ളിലോയി
ആ ്
അത്ിർത്തി
നോല വർ്ം മുേ് മുനിസിപോലിെി 2 റ്റസന്റ് സ്ഥലം പിടിച്ചടക്കുകയുെോയി. കല്ലിട്ടിരിക്കുന്നത്്. വീടിറ്റന ബോധ്ിക്കുന്നില്ല നിലവിൽ
നിലവിൽ ആവശയത്തിന് വീത്ിയുള്ള ഈ പ്റോഡിറ്റന്റ വികസനം പ്റോഡിന് 10.70 മീെർ വീത്ിയിൽ മുെം മോത്രം
ഗത്ോഗത് കുരിക്കില്ലോത്ത ജനസോന്ദ്രത്പ്യറിയ ഈ പ്രപ്ദശത്ത് നഷ്ടറ്റപടുന്നുെ്.
ആവശയമില്ല.
സർക്കോർ
അംഗീകോരപ്ത്തോട്
കൂടി
നഗരവികസനത്തിറ്റന്റ ഭോഗമോയോ ് പദ്ധത്ി
നടപിലോക്കുന്നത്്.

സർറ്റവ്വ നേർ
ഡിവി്ൻ 6/15
പി. മുഹ്മ്മദ് കുഞ്ഞി

774

സബ്
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പ്റോഡിറ്റന്റ വീത്ി ശോസ്ത്രീയ പഠനത്തിലൂറ്റട
നിജറ്റപടുത്തിയിട്ടുള്ളതും
അംഗീകരിച്ച
അകലൻറ്റമന്റ് പ്രകോരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കോനുമോ ്
ഉപ്ദ്ധശിച്ചിട്ടുള്ളത്്.
9

10

11

12

പ്റോഡ് വികസനത്തിറ്റന്റ ഭോഗമോയി ആറ്റകയുള്ള ജീവിത് മോർഗ്ഗമോയ
ബിൽഡിംഗ് നഷ്ടറ്റപടുന്നുെ്. മുനിസിപോലിെി മുേ് നടത്തിയ പ്റോഡ്
വികസനത്തിന് യോറ്റത്ോരു പ്രത്ി ലവം വോങ്ങോറ്റത് സ്ഥലം വിട്ടു
റ്റകോടുത്തിരുന്നത്ോ ്. ബിൽഡിംഗ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്് ഒഴിവോക്കുക.

അംഗീകരിച്ച
അകലൻറ്റമന്റ്
പ്രകോരമോ ്
നിലവിൽ അത്ിർത്തി കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്്.
ലോന്റ്
അകവിസി്ൻ
ആക്ട്
പ്രകോരം
നഷ്ട്ടപരിഹ്ോരം ലഭിക്കുന്നത്ോ ്.

2014 ൽ പ്റോഡ് വികസനത്തിനോയി അര റ്റസന്റ് സ്ഥലം യോറ്റത്ോരു നഷ്ട
പരിഹ്ോരം നൽകോറ്റത്യും, പ്വെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പോലിക്കോറ്റത്യും
നിർബന്ധപൂർവ്വം ഏറ്റെടുക്കുകയുെോയി. നിലവിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് 4 മീെർ
മോത്രപ്മ പ്റോഡിപ്ലക്കുള്ളൂ. വീണ്ടും സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തോൽ വീട്
വോസപ്യോഗയമല്ലോത്ോകും.
എത്ിർ വശം പൂർണ്ണമോയും ഒഴിവോക്കിയോ ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്്.
സോേത്തികമോയി നികത്തോനോകോത്ത നഷ്ടങ്ങെോയിരിക്കും ഉെോവക
അത്ിനോൽ
പ്റോഡ്
വികസനത്തിനോയി
ഇനിയും
സ്ഥലം
ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിൽ നിന്നും പിൻമോറ ം.

3.90 മീെർ വീത്ിയിൽ പ്റോഡ് അകലൻറ്റമന്റ്
പ്കോേൗെിറ്റന്റ ഉള്ളിലോയി വീടിപ്നോട് പ്ചർന്നോ ്
അത്ിർത്തി കല്ല് സ്ഥോപിച്ചിട്ടുള്ളത്്. പ്റോഡിൽ 11.05
മീെർ നിലവിലെ്. അംഗീകരിച്ച അകലൻറ്റമന്റ്
പ്രകോരമോ ് അത്ിർത്തിക്കല്ലുകൾ സ്ഥോപിച്ചത്്.

മുഹ്മ്മദ് റസൽ റ്റക.
8086269434

പ്റോഡ് വികസനത്തിറ്റന്റ ഭോഗമോയി മരക്കോർകെി രോഗം ത്ിയെറിന്
മുൻവശത്തോയി വോർഡ് 40 ൽ റ്റകട്ടിട നേർ 150,151,152 എന്നീ കട
മുറികളുറ്റട ഭോഗം നഷ്ടറ്റപടും. അപ്ത്ോറ്റട ആറ്റകയുള്ള ജീവിത് മോർഗ്ഗമോയ
കച്ചവടം മുപ്ന്നോട്ട് റ്റകോെ് പ്പോകോൻ കഴിയില്ല. അത്ിനോൽ സർക്കോർ ഈ
പദ്ധത്ിയിൽ നിന്നും പിൻമോറ ം.

അംഗീകരിച്ച
അകലൻറ്റമന്റ്
പ്രകോരമോ ്
നിലവിൽ അത്ിത്തി കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്്. ലോന്റ്
അക്കവിസി്ൻ ആക്ട് പ്രകോരം നഷ്ട്ടപരിഹ്ോരം
ലഭിക്കുന്നത്ോ ്.

സർറ്റവ്വ നേർ 799
മുഹ്മ്മദ് അസ്ലം ടി.പി
അബ്ദുൾ ജബ്ബോർ

മുേ് പ്റോഡ് വികസനത്തിനോയി സ്ഥലം വിട്ട് റ്റകോടുത്തിരുന്നത്ോ ്.
ഇനിയും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുകയോറ്റ േിൽ രെ് പ്പരുപ്ടയും കടകൾ
റ്റപോെിപ്ക്കെി വരികയും വീടിറ്റന്റ മുൻഭോഗം നഷ്ടറ്റപടുകയും റ്റചയ്യും.
എത്ിർ വശത്തുനിന്നും കൂടുത്ൽ സ്ഥലം എടുക്കുവോനുള്ള സൗകരയമുെ്.
അത്ിനോൽ ഈ വീടും കടയും ഒഴിവോക്കി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്ക ം.

മുഹ്മ്മദ് അലം – പുത്ിയത്ോയി പ ിത്
റ്റകട്ടിടമോ ് 7 മീെർ ഉള്ളിലോയോ ് അകലൻറ്റമന്റ്
പ്പോവന്നത്് റ്റകട്ടിടത്തിറ്റന്റ മുൻവശം 4.65 മീെർ
പ്റോഡിൽ
നിന്നും
ഉള്ളിലോയോ ്
സ്ഥിത്ി
റ്റചയ്യുന്നത്്.
അകലൻറ്റമന്റ്
3.30
മീെർ
ഉള്ളിലൂറ്റടയോ ് പ്പോവന്നത്്. യോർഡ് മോത്രപ്മ
നഷ്ടറ്റപടുകയുള്ളൂ.

സർറ്റവ്വ നേർ 801
ഇബ്രോഹ്ിം കുഞ്ഞി

സർറ്റവ്വ നേർ 777
സി.സി. സിറോജുദ്ദീൻ
സി.സി. നദീറ
സി. സിനിയോസ് അലി
സി,സി, മുഹ്മ്മദ് ആരി ്
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സർറ്റവ്വ നേർ 744
റ്റസക്രട്ടറി
ബദരിയ ജുമോ മസ്ജിദ് കമ്മിെി

1979 ലം, 2014 ലം വികസനത്തിനോയി പള്ളി ഭൂമി വിട്ട് റ്റകോടുത്തിരുന്നു.
വീണ്ടും സ്ഥലം വിട്ടു റ്റകോടുപ്ക്കെി വന്നോൽ പ്രോർഥന നടത്തോൻ പെോത്ത
സ്ഥിത്ി ഉെോകും. പള്ളിയുറ്റട ‘കിബ്ല’ എന്ന പ്രധ്ോന ഭോഗം ഇല്ലോത്ോകും.
മീെർ ഉള്ളിലോയോ ് അകലൻറ്റമന്റ്
ഇറ്റപോൾ ത്റ്റന്ന 11 മീെറിൽ കൂടുത്ൽ വീത്ിയുള്ള, വോഹ്ന ഗത്ോഗത്ത്തിന് 5.50
പ്പോവന്നത്്. 3.60 മീെപ്റോെം റ്റകട്ടിടം റ്റപോെിച്ച
ത്ടസ്സറ്റമോന്നും ഇല്ലോത്ത പ്റോഡോ ിത്്.
മോപ്െെി വരുറ്റമന്നോ ് മനസിലോയത്്.
വോഹ്നങ്ങളുറ്റട അമിത് പ്വഗത് മദ്ര്സ്സയിപ്ലക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളുറ്റട
സുരക്ഷക്ക് ഭീ് ീയോ ്. അതു റ്റകോെ് വീണ്ടും പ്റോഡിന് വീത്ി
കൂട്ടുന്നത്ിനുള്ള നടപടികെിൽ നിന്നും അധ്ികോരികൾ പിൻമോറ ം.

സർറ്റവ്വ നേർ 921/2
്ോജി അബ്ദുൾ കരീം

3.6 റ്റസന്റ് സ്ഥലത്ത് 2014ൽ ആ ് 5 മുറി പീടിക തുടങ്ങിയത്്. അത്ിന്
മുേ് 30 ചതുരശ്ര മീെർ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ സ്ഥലം സൗജനയമോയി വിട്ടു
റ്റകോടുത്തിരുന്നു.
പുത്ിയ ലോൻ അനുസരിച്ച് ആറ്റക ആശ്രയമോയ റ്റകട്ടിടം പൂർണ്ണമോയും
നഷ്ടമോകും.
നിലവിൽ പ്റോഡിന് ആവശയത്തിന് വീത്ിയുെ്. ഗത്ോഗത് ത്ടസ്സവമില്ല.
പ്മൽപോലമില്ലോറ്റത് പ്ദശിയ പോത്യിപ്ലക്ക് കടക്കോൻ പ്വറ്ററ വഴിയുമുെ്.
അത്ിനോൽ പ്റോഡ് വീണ്ടും വികസിപിപ്ക്കെത്ില്ല.

അംഗീകരിച്ച
അകലൻറ്റമന്റ്
പ്രകോരമോ ്
നിലവിൽ അത്ിർത്തി കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്്.
സർക്കോരിറ്റന്റ
അനുമത്ിപ്യോറ്റട
പ്രോഡിനിരുവശത്തും Footpath cum Drainage ഉം
Handrail ഉം അടക്കം ഉള്ള റ്റപ്രോജക്റ്റ് ആ ് ട്രോ ിക്
സുരക്ഷോ സംവിധ്ോനങ്ങൾ ഉൾറ്റപടുത്തിയിട്ടുള്ള
റ്റപ്രോജക്റ്റ് ആ ്.

സർറ്റവ്വ നേർ 675/6
ടി. മുസ്ത

റ്റത്ോട്ടടുത്ത സ്ഥലത്ത് അര മീെർ ആ ് മോർക്ക് റ്റചയ്തിരിക്കുന്നത്്.
എന്നോൽ ത്റ്റന്റ റ്റകട്ടിടത്തിൽ മൂന്ന് മീെർ ആ ് മോർക്ക് റ്റചയ്തിരിക്കുന്നത്്.
ബസ് റ്റ്ൽട്ടപ്റോ മപ്െോ ലോൻ റ്റചയ്യുന്നത്ിനോറ്റ േിൽ അടുത്ത് ഒഴിഞ്ഞ്
കിടക്കുന്ന ഭൂമി ഉെ്.
നിലവിലള്ള പ്റോഡിറ്റന്റ മധ്യത്തിൽ നിന്നും ഒപ്ര പ്പോറ്റല രെ്
വശപ്ത്തക്കും ഭൂമി ഏറ്റെടൂക്കുകയോറ്റ േിൽ മെ് ത്ടസ്സങ്ങെില്ലോറ്റത് ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കുവോൻ സോധ്ിക്കും.

റ്റകട്ടിടം 1.40 മീെർ വീത്ിയിൽ നഷ്ട്റ്റപടുന്നത്ോയി
കോ ോൻ കഴിഞ്ഞു. അംഗീകരിച്ച അകലൻറ്റമന്റ്
പ്രകോരം. ഈ ഭോഗറ്റത്ത ch:2/050 ബസ് പ്ബ
ഉള്ളത്ോയി
കോ ിച്ചിട്ടില്ല
അംഗീകരിച്ച
അകലൻറ്റമന്റ് പ്രകോരമോ ് അത്ിർത്തി കല്ല്
നോട്ടിയത്്. നിലവിലള്ള പ്റോഡിറ്റന്റ മധ്യത്തിൽ
നിന്നും ഒപ്ര പ്പോറ്റല സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കോൻ
അനുമത്ിയില്ല.
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സർറ്റവ്വ നേർ 775/W15 കസനബ

1979 ലം, 2014 ലം വികസനത്തിനോയി സൗജനയമോയി ഭൂമി വിട്ട്
റ്റകോടുത്തിരുന്നു. ഇറ്റപോൾ 11 മീെറിൽ കൂടുത്ൽ വീത്ിയുള്ള വോഹ്ന
ഗത്ോഗത്ത്തിന് ത്ടസ്സറ്റമോന്നും ഇല്ലോത്ത പ്റോഡോ ിത്്.
വോഹ്നങ്ങൾ അമിത് പ്വഗത്യിലോ ് ഈ പ്റോഡിലൂറ്റട കടന്ന്
പ്പോകുന്നത്്. 2014 ന് പ്ശ്ം രെ് അപകട മര ങ്ങളും ഉെോയി.
അത്ിനോൽ ഈ പദ്ധത്ി ഉപ്പക്ഷിക്ക ം.

അംഗീകരിച്ച
അകലൻറ്റമന്റ്
പ്രകോരമോ ്
നിലവിൽ അത്ിർത്തി കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്്.
സർക്കോർ അനുമത്ിപ്യോറ്റട പ്റോഡിനിരുവശവം
Footpath cum Drainage ഉം അടക്കം ഉള്ള പ്പ്രോജക്റ്റ്
ആ ്. ട്രോ ിക് സുരക്ഷോ സംവിധ്ോനങ്ങൾ
ഉൾറ്റപടുത്തിയിട്ടുള്ള റ്റപ്രോജക്റ്റ് ആ ്.
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സർറ്റവ്വ നേർ 933
സമീമ, സമീറ, സജ്ന,
സമീന, അദ്നോൻ, അൻവർ

രെ് വർ്ം മുേ് സൗജനയമോയി 2 മീെർ വീത്ിയിൽ സ്ഥലം വിട്ട്
റ്റകോടുത്തിട്ടുള്ളത്ോ ്. അന്നും എത്ിർ വശറ്റത്ത സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. അംഗീകരിച്ച അകലറ്റെന്റ് പ്രകോരമോ
നിലവിൽ പ്റോഡിന് 11 മീെർ വീത്ിയുെ്. വീണ്ടും മൂന്ന് മീെർ വീത്ിയിൽ
ഏറ്റെടുക്കുന്നത്്.
ഏറ്റെടുക്കുപ്േോഴും എത്ിർ വശത്ത് നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. അത്ിനോൽ
ഈ വികസനം ആവശയമില്ല.

14

15

് സ്ഥലം

37
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സർറ്റവ്വ നേർ 895
പി. റൂക്ക്
9446651505

1979 ലം, 2014 ലം വികസനത്തിനോയി സൗജനയമോയി ഭൂമി വിട്ട്
റ്റകോടുത്തിരുന്നു. മറുവശം ആരോധ്നോലയം ഉള്ളത്ിനോൽ 10 റ്റസപ്ന്റോെം
ഭൂമിയോ ് അന്ന് വിട്ടു റ്റകോടുത്തിട്ടുള്ളത്്. മറു വശത്ത് 1 മീെർ വീത്ിയിൽ
ഏറ്റെടുക്കുപ്േോൾ
ത്റ്റന്റ
ഭൂമിയിൽ
3
മീെർ
ആ ്
പ്രഖറ്റപടുത്തിയിരിക്കുന്നത്്. അത്ിനോൽ ഭൂമി വിട്ട് റ്റകോടുക്കുവോൻ കഴിയില്ല.

അംഗീകരിച്ച അകലറ്റെന്റ് പ്രകോരമോ ് നിലവിൽ
അത്ിർത്തി കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്്.
2.90 മീെർ വീത്ിയിൽ പറേിറ്റന്റ ഭോഗം
നഷ്ടറ്റപടുന്നത്ോയി കോണുന്നു. വീട് സ്ഥിത്ി
റ്റചയ്യുന്നത്് 8 മീെപ്റോെം പുറകിലോയോ ്. വീടിന്
പ്കടു സംഭവിക്കില്ല.

38

റ്റപോടിക്കുെ്-റ്റകോെോെി പ്റോഡ്
Sl.
No.

പറ്റേടുത്തവർ

ഉയർന്നു വന്ന പ്രശ്നങ്ങളും, ആശേകളും, നിർപ്ദ്ദശങ്ങളും

അർഥനോധ്ികോരിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്ികര

ം

സർറ്റവ്വ നേർ 41/10
പ്ശോഭ സി.റ്റക.

2016 ൽ വീടിറ്റന്റ പ ി തുടങ്ങുന്നത്ിന് മുേ് നിയമോനുസൃത്മോയ രീത്ിയിൽ
പ്റോഡ് വികസന അപ്ത്ോറിെിറ്റയ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നോൽ അധ്ികൃത്രുറ്റട
ഭോഗത്ത്
നിന്ന് പ്റോഡ് വികസനവമോയി ബന്ധറ്റപട്ട് ഒരറിയിപ്പും
നൽകിയില്ല. അത്ിനോൽ വീട് പ ി പൂർത്തികരിക്കുകയും വീട്ടിൽ
ജലസംഭര ി നിർമ്മിക്കുകയും റ്റചയ്തു.
എന്നോൽ ഇപ്പോഴുള്ള അകലറ്റെന്റ് പ്രകോരം
പ്റോഡ് വികസനം
നടപോക്കിയോൽ എറ്റന്റ ജലസംഭര ി റ്റപോെിച്ച് മോപ്െെി വരും. അത്ിനോൽ
ഈ അകലൻറ്റമന്റ് മോെ റ്റമന്ന് അപ്പക്ഷിക്കുന്നു.
2013 ൽ ആ ് ഈ ലോൻ ത്യ്യോറോക്കിയറ്റത്ന്നറിയുന്നു. എന്നോൽ അത്ിനു
പ്ശ്വം ഈ പ്രപ്ദശത്ത് റ്റകട്ടിടങ്ങൾ പ ിയുന്നത്ിന് ത്പ്ദ്ദശ സവയംഭര
സ്ഥോപനങ്ങൾ അനുമത്ി നൽകിയത്ിറ്റന്റ കോര റ്റമന്ത്ോ ്?

സർറ്റവ്വ നേർ 41/10
സോമിൽ സുപ്രന്ദ്രൻ S/o സുമ
സുപ്രന്ദ്രൻ

പ്രസ്തുത് വയക്തിയുറ്റട പ്ലോട്ട് സ്ഥിത്ി റ്റചയ്യുന്നത്്
നോ് ൽ കഹ്പ്വയിൽ ആ ് റ്റപോടിക്കുെ്നിലവിൽ
നിർമ്മിക്കോനുപ്ദ്ദശിക്കുന്ന
ബസ്
പ്ബ റ്റകോെോെി പ്റോഡിൽ അല്ല.
കുടുംബപ്ക്ഷത്രത്തിപ്നോടനുബന്ധിച്ചള്ള
കി ർ
മൂടിപ്പോകുന്നത്ിന്
കോര മോകുന്നുെ്. ആയത്ിനോൽ ബസ് പ്ബ കി ർ മൂടിപ്പോകോത്ത പ്കോറ്റേോെ് മത്ിലിൽ നിന്നും 8 മീെർ
ഉള്ളിലോയോ ് കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്്. അത്് പ്രകോരം
വിധ്ത്തിൽ മോെി സ്ഥപിക്ക റ്റമന്ന് അപ്പക്ഷിക്കുന്നു.
കി റിനും വീടിറ്റന്റ മൂലക്കും പ്കട് ബോധ്ിക്കുന്നുെ്.
അകലറ്റെന്റ് പ്രകോരമോ ് കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്്.

4

സർറ്റവ്വ നേർ 23/2
സി.റ്റക. പ്പ്രമചന്ദ്രൻ

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡിറ്റന്റ ആറ്റക നീെം 1425 മീെർ മത്രമോ ്
ഇവിറ്റട ബസ് പ്ബക്കോയി സ്ഥലം എടുപ്ക്കെത്ിറ്റന്റ ആവശയമില്ല.
ബസ് പ്ബ വരുന്നത്് ch:0/650 ലോ ്.
ആയത്ിനോൽ ബസ് പ്ബക്കല്ലോറ്റത് ഇരുവശത്ത് നിന്നും സ്ഥലം അംഗീകരിച്ച
അകലറ്റെന്റ്
പ്രകോരമോ
ഏറ്റെടുക്കുകയോറ്റ േിൽ അത്ിനോയി സ്ഥലം വിട്ടുനൽകോം. ബസ് പ്ബക്ക് നിലവിൽ അത്ിർത്തി കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്്.
സ്ഥലം നൽകോൻ ത്യ്യോറല്ല.

5

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്
ആക്ഷൻ കമ്മിെി
ടി. രത്നോകരൻ (പ്രസിഡന്റ് ), മുഹ്മ്മദ്
റ ീഖ് (റ്റസക്രട്ടറി) തുടങ്ങിയ 58 പ്പർ
ഒപിട്ട നിപ്വദനം.
ഇപ്ത് പരോത്ി പ്രപ്ത്യകം സമർപിച്ചവർ.
പുഷ്പ പ്ശോഭ,
സർറ്റവ്വ നേർ 10/11
ജയപ്രഭ പ്രകോശൻ,

ഇപ്പോൾ ശരോശരി 8.5 മീെർ വീത്ിയുള്ള പ്റോഡോ ്. വോഹ്ന ത്ിരക്ക്
കുറവമോ ്. മ ിക്കൂറിൽ ശരോശരി 20-25 വോഹ്നങ്ങൾ മോത്രമോ ്
ഓടുന്നത്്. ബസ്സടക്കം വലിയ വോഹ്നങ്ങൾ പ്പോകുന്ന വഴി അല്ല. ബസ്
ഓടോത്ത പ്റോഡിൽ എന്ത്ിനോ ് ബസ് പ്ബ?
ഈ പ്റോഡ് പ്ചരുന്നത്് പുത്ിയ റ്റത്രു, പനേോവ്, കുഞ്ഞിപള്ളി പ്റോഡിലോ ്.
ഈ പ്റോഡ് തുടങ്ങുന്നത്ിന് മുേ് 2 കി.മീെർ ഇടവിട്ട് 2 റ്റമക്കോടം പ്റോഡുകൾ
കഹ്പ്വയിൽ നിന്ന് കുറുറ്റക കഹ്റ്റവയുറ്റട പ്വറ്ററ ഭോഗപ്ത്തക്ക്
ബന്ധിപിക്കുന്നുെ് (വെപട്ട ം പ്ടോൾ ബൂത്തിൽ നിന്ന് കോട്ടോേള്ളി പ്റോഡ്
വഴി കഹ്പ്വ കബപോസ്സിപ്ലക്കും, രെോമപ്ത്തത്് പുത്ിയറ്റത്രുവിൽ നിന്നും

1

2

11.06.2019 റ്റല റവനു വകുപ് CRIP/KNRB.1/2019
നേർ വിജ്ഞോപനപ്രകോരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്
മുപ്ന്നോടിയോയി
സർക്കോർ
വിജ്ഞോപനം
റ്റചയ്തത്ോ ്. കൂടോറ്റത് ഇത്് സംബന്ധിച്ച് പദ്ധത്ി
ബോധ്ിത്രുറ്റട
പ്യോഗം
കെപ്േെ്
ഓഡിപ്െോറിയത്തിൽ 20.09.2019 ന് പ്ചർന്നിരുന്നു.
3.30 മീെർ വീത്ിയിൽ ആ ് കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്് ,
അത്ിനോൽ വീടിറ്റന്റ സൺക്ഡും കി റും
നഷ്ടറ്റപടുറ്റമന്നോ ് മനസിലോയിട്ടുള്ളത്്.

്

11.06.2019 റ്റല റവനു വകുപ് CRIP/KNRB.1/2019
നേർ വിജ്ഞോപനപ്രകോരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്
മുപ്ന്നോടിയോയി
സർക്കോർ
വിജ്ഞോപനം
റ്റചയ്തത്ോ ്. കൂടോറ്റത് ഇത്് സംബന്ധിച്ച് പദ്ധത്ി
ബോധ്ിത്രുറ്റട
പ്യോഗം
കെപ്േെ്
ഓഡിപ്െോറിയത്തിൽ 20.09.2019 ന് പ്ചർന്നിരുന്നു.
അംഗീകരിച്ച
അകലറ്റെന്റ്
പ്രകോരമോ ്
നിലവിൽ അത്ിർത്തി കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്്.
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സർറ്റവ്വ നേർ 116/1 വിജയകുമോരി പി.,
ശശീന്ദ്രൻ പി.
സർറ്റവ്വ നേർ 23/1 രഞ്ജിനി എം.സി.,
രത്നവല്ലി എം.സി,
സർറ്റവ്വ നേർ 117/4 ജയശ്രീ പവിത്രൻ,
സർറ്റവ്വ നേർ 22/1
മോത്ു റ്റക.ജി., പ്ശോഭോമ ി യു.,
സർറ്റവ്വ നേർ 12/1 സീത് പി.,
സർറ്റവ്വ നേർ 21/8 വി. രോധ്ോകൃഷ്ണൻ,
എം. റ്റകൗസലയ,
എം.രവീന്ദ്രൻ,
സർറ്റവ്വ നേർ 12/3 പ്ഗോകുൽരോജ് വി.
സർറ്റവ്വ നേർ 10/4 കോെിയത്ത്
രവീന്ദ്രൻ, ഗിരിജ യു., ്ീജ യു., ്ോജി
യു., ക്ജ യു.

പനേോവ് വഴി ത്ോ യിപ്ലക്കും). അതുറ്റകോെോ ് ഈ പ്റോഡിൽ
വോഹ്നത്തിരക്ക് ഇല്ലോത്തത്്.
കൂടോറ്റത് 1.4 കി.മീ. നീെമുള്ള ഈ പ്റോഡിൽ തുടക്കത്തിൽ ത്റ്റന്ന 90
ഡിഗ്രിയിൽ 50 മീെർ ഇടവിട്ട് നോല് വെവകൾ ഉെ്. പുത്ിയ അകലൻറ്റമന്റ്
പ്രകോരം ഈ വെവകൾ കൂടുകയോ ് റ്റചയ്യുന്നത്്.
കൂടോറ്റത് ഈ പ്റോഡ് പ്പോയി പ്ചരുന്ന റ്റകോെോെിയിൽ വെവ് കൂടുന്ന
അവസ്ഥയോണുള്ളത്്.
നിത്യോരോധ്നയുള്ള മുത്തപൻ പ്ക്ഷത്രം പൂർണ്ണമോയും ത്കർക്കറ്റപടുകയും
റ്റചയ്യുന്നു.
മുന്നറിയിപ്പും, സമ്മത്വം ഇല്ലോറ്റത്യോ ് പുരയിടങ്ങെിൽ കുെി അടിച്ച്
അെന്ന് ത്ിരിച്ചിട്ടുള്ളത്്. പല ഉടമകൾക്കും വീടും, എടുപ്പുകളും, സ്ഥലവം
നഷ്ടറ്റപടുന്നുെ്.
ചിലരുറ്റട ജീവിത് മോർഗ്ഗങ്ങളും പൂർണ്ണമോയും, ഭോഗീകമയും നഷ്ടറ്റപടുന്നുെ്.
ചില പ്ലോട്ടുകെിൽ വീടിപ്നോട് പ്ചർന്ന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിനോൽ തുടർന്ന്
ആ വീട്ടിറ്റല ത്ോമസം സുരക്ഷിത്മല്ലോറ്റത്യോകുന്ന അവസ്ഥയുമുെ്.
റ്റപോടിക്കുെ് - റ്റകോെോെി പ്റോഡിറ്റല ഒരു പദ്ധത്ിബോധ്ിത്ൻ (രത്ീശൻ
സി.എം. സർറ്റവ്വ നേർ 12/1ബി, വീട് നേർ 325) കുെിയിടലിറ്റന്റ
പ്രത്യോഘോത്ത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്ര്ർ കൂടി കബ്രൻ പ്രോക്ക് വന്ന് നവംബർ 3ന്
മര മടയുകയുെോയത്ോയി
ആക്ഷൻ
റ്റകൗൺസിൽ
പരോത്ി
നൽകിയിട്ടുെ്.
അത്ിനോൽ ഈ അകലൻറ്റമന്റ് പ്രകോരമുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ നിന്ന്
പിൻമോറ ം.
11.06.2019 റ്റല റവനു വകുപ് CRIP/KNRB.1/2019
നേർ വിജ്ഞോപനപ്രകോരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്
മുപ്ന്നോടിയോയി
സർക്കോർ
വിജ്ഞോപനം
റ്റചയ്തത്ോ ്. കൂടോറ്റത് ഇത്് സംബന്ധിച്ച് പദ്ധത്ി
ബോധ്ിത്രുറ്റട
പ്യോഗം
കെപ്േെ്
ഓഡിപ്െോറിയത്തിൽ 20.09.2019 ന് പ്ചർന്നിരുന്നു.
ശോസ്ത്രീയ പഠനത്തിറ്റന്റ അടിസ്ഥോനത്തിൽ
അംഗീകരിച്ച
അകലറ്റെന്റ്
പ്രകോരമോ ്
നിലവിൽ അത്ിർത്തി കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്്.

6

സർറ്റവ്വ നേർ 16/4
ശോരദ റ്റക.

പോരേരയമോയി കിട്ടിയ 9 റ്റസന്റ് ഭൂമിയിറ്റല റ്റചറിയ വീട്ടിലോ ് ത്ോമസം.
ഇത്ിറ്റന്റ ഭോഗമോയി 2 റ്റസന്റ് സ്ഥലം നഷ്ടറ്റപടും. ഇപ്പോഴറ്റത്ത പ്റോഡിനോയി
മുേ് സ്ഥലം വിട്ട് നൽകിയിരുന്നത്ോ ്. ഈ ഭോഗത്ത് പ്റോഡിന് 9 മീെപ്റോെം
വീത്ിയുെ്. ബസ്സടക്കം വലിയ വോഹ്നങ്ങൾ പ്പോകുന്ന വഴി അല്ല. കുറച്ച്
റ്റചറിയ വോഹ്നങ്ങൾ മോത്രമോ ് ഈ പ്റോഡിലൂറ്റട നിലവിൽ പ്പോകുന്നുള്ളൂ.
ഇനിയും സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് പ്റോഡ് വീത്ി കൂപ്ട്ടെത്ില്ല.

7

സർറ്റവ്വ നേർ 14/169
ശ്രീജ റ്റക.റ്റക.
ജീജ റ്റക.റ്റക.

പോരേരയമോയി ലഭിച്ച 17 റ്റസന്റ് സ്ഥലത്തു നിന്നും പ്റോഡിനോയി ഭൂമി 11.06.2019 റ്റല റവനു വകുപ് CRIP/KNRB.1/2019
ഏറ്റെടുക്കുപ്േോൾ അവിറ്റട പ ിയോൻ ഉപ്ദ്ദശിക്കുന്ന വീട് സോധ്യമല്ലോറ്റത് നേർ വിജ്ഞോപനപ്രകോരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്
മുപ്ന്നോടിയോയി
സർക്കോർ
വിജ്ഞോപനം
വരും.
റ്റചയ്തത്ോ ്. കൂടോറ്റത് ഇത്് സംബന്ധിച്ച് പദ്ധത്ി
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പോരേരയമോയി കിട്ടിയ ഭൂമി എത്ര നഷ്ടപരിഹ്ോരം കിട്ടിയോലം വിട്ട്
നൽകുവോൻ കഴിയുന്നത്ല്ല. നിയമോനുസൃത് അറിയിപ് നൽകോറ്റത്യോ ്
ഭൂമി അെന്ന് ത്ിരിച്ചത്്. നിലവിൽ 8.5 മീെർ വീത്ിയുള്ള പ്റോഡോ ് ഇത്്.
പോപിനിപ്േരിയിൽ
നിന്നും
തുരുത്തി
വഴി
മുഴുപിലങ്ങോടിനുള്ള
നിർമ്മോ ത്തിലിരിക്കുന്ന പ്ദശീയ പോത് കബപോസ്സും, വെപട്ട ം പ്ടോൾ
ബൂത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന കബപോസ്സ് റ്റമക്കോടം പ്റോഡ് മുകെിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കബപോസിപ്ലക്ക് പ്ചരുന്ന വിധ്ത്തിലമുെ്. ഇത്് കഴിഞ്ഞ്
2 കി.മീെറിൽ മറ്റെോരു കബപോസ്സ് ത്ോ ജംഗ്്നിൽ പ്ദശീയ പോത്യിൽ
പ്ചരുന്നുെ്. അതുറ്റകോെ് ഈ പ്റോഡിറ്റന്റ വീത്ികൂട്ടുന്നത്ിൽ പ്രസക്തി ഇല്ല.

ബോധ്ിത്രുറ്റട
പ്യോഗം
കെപ്േെ്
ഓഡിപ്െോറിയത്തിൽ 20.09.2019 ന് പ്ചർന്നിരുന്നു.
ശോസ്ത്രീയ പഠനത്തിറ്റന്റ അടിസ്ഥോനത്തിൽ
അംഗീകരിച്ച
അകലറ്റെന്റ്
പ്രകോരമോ ്
നിലവിൽ അത്ിർത്തി കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്്.
സിെിയുറ്റട വികസനം മുന്നിൽ കണ്ടുറ്റകോെോ ്
പ്റോഡുകൾ വികസിപിക്കുന്നത്്.

സർറ്റവ്വ നേർ 21/8
പി. രജനി

പോരേരയമോയി കിട്ടിയ ഭൂമി എത്ര നഷ്ടപരിഹ്ോരം കിട്ടിയോലം വിട്ട്
നൽകുവോൻ കഴിയുന്നത്ല്ല. നിയമോനുസൃത് അറിയിപ് നൽകോറ്റത്യോ ്
ഭൂമി അെന്ന് ത്ിരിച്ചത്്. നിലവിൽ 8.5 മീെർ വീത്ിയുള്ള പ്റോഡോ ് ഇത്്.
പോപിനിപ്േരിയിൽ
നിന്നും
തുരുത്തി
വഴി
മുഴുപിലങ്ങോടിനുള്ള
നിർമ്മോ ത്തിലിരിക്കുന്ന പ്ദശീയ പോത് കബപോസ്സും, വെപട്ട ം പ്ടോൾ
ബൂത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന കബപോസ്സ് റ്റമക്കോടം പ്റോഡ് മുകെിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കബപോസിപ്ലക്ക് പ്ചരുന്ന വിധ്ത്തിലമുെ്. ഇത്് കഴിഞ്ഞ്
2 കി.മീെറിൽ മറ്റെോരു കബപോസ്സ് ത്ോ ജംഗ്്നിൽ പ്ദശീയ പോത്യിൽ
പ്ചരുന്നുെ്. പുത്ിയ അകലൻറ്റമന്റ് പ്രകോരം ഈ പ്റോഡിറ്റന്റ വെവകൾ
ഒന്നും നിവരുന്നുമില്ല. അതുറ്റകോെ് ഈ പ്റോഡിറ്റന്റ വീത്ികൂട്ടുന്നത്ിൽ
പ്രസക്തി ഇല്ല.

11.06.2019 റ്റല റവനു വകുപ് CRIP/KNRB.1/2019
നേർ വിജ്ഞോപനപ്രകോരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്
മുപ്ന്നോടിയോയി
സർക്കോർ
വിജ്ഞോപനം
റ്റചയ്തത്ോ ്. കൂടോറ്റത് ഇത്് സംബന്ധിച്ച് പദ്ധത്ി
ബോധ്ിത്രുറ്റട
പ്യോഗം
കെപ്േെ്
ഓഡിപ്െോറിയത്തിൽ 20.09.2019 ന് പ്ചർന്നിരുന്നു.
ശോസ്ത്രീയ പഠനത്തിറ്റന്റ അടിസ്ഥോനത്തിൽ
അംഗീകരിച്ച
അകലറ്റെന്റ്
പ്രകോരമോ ്
നിലവിൽ അത്ിർത്തി കല്ല് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്്.
സിെിയുറ്റട വികസനം മുന്നിൽ കണ്ടുറ്റകോെോ ്
പ്റോഡുകൾ വികസിപിക്കുന്നത്്.

സർറ്റവ്വ നേർ 22/103
സി.എൻ. വിപ്നോദ്

നിലവിറ്റല അകലൻറ്റമന്റ് പ്രകോരം ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തോൽ റ്റസപ്െിക് ടോേ്
നഷ്ടറ്റപടുന്ന അവസ്ഥ വരും. അത്് മോെി സ്ഥോപിക്കുന്നത്ിനുള്ള സ്ഥലം
നിലവിലില്ല. പ്റോഡ് വീത്ി കൂട്ടിയോൽ വീട്ടിൽ നിന്നും പ്നറ്റര പ്റോഡിപ്ലക്ക്
ഇറപ്ങ്ങെ അവസ്ഥ വരും. അതു കൂടോറ്റത് വീടിനടുത്തുള്ള വെവ് കൂടുന്ന
അവസ്ഥയോണുള്ളത്്. അത്് ഈ വീട്ടിറ്റല ത്ോമസം സുരക്ഷിത്മോക്കുകയില്ല.
ഒരു കബപോസ്സ് മോത്രമോയ ഈ പ്റോഡ് ഇനിയും വീത്ി കൂപ്ട്ടെത്ില്ല.

വീടിറ്റന്റ
മുൻവശം
3
മീെപ്റോെം
നഷ്ടറ്റപടുറ്റമന്നോ ് മനസിലോയത്്. 10 റ്റസന്റ്
സ്ഥലത്തിറ്റല
റ്റസപ്െിക്
ടോേ് സ്ഥിത്ി
റ്റചയ്യുന്നത്്
മുൻവശത്തോ ്
ഇത്ിറ്റന
ബോധ്ിക്കുന്നുെ്. മോെി സ്ഥോപിക്കോൻ പ്വറ്ററ
സ്ഥലമില്ല.

10

സർറ്റവ്വ നേർ 117-എ
ശോന്ത് ത്ിരുമംഗലത്ത്

കടമുറി നഷ്ടറ്റപടില്ല. 60 റ്റസന്റിമീെപ്റോെം
് പദ്ധത്ി പ്രകോരമുള്ള പ്റോഡിറ്റന്റ
സ്ഥലപ്മറ്റെടുക്കലിറ്റന്റ ഭോഗമോയി ഏക വരുമോന മോർഗ്ഗമോയ കട പുറത്തുകൂടിയോ
അത്ിർത്തി
പ്പോവന്നത്്
.
പൂർണ്ണമോയും നഷ്ടറ്റപടും. നിലവിൽ ആവശയത്തിന് വീത്ിയുള്ള ഈ
11.06.2019
റ്റല
റവനു
വകുപ് CRIP/KNRB.1/2019
പ്റോഡിറ്റന്റ വീത്ി ഇനിയും കൂപ്ട്ടെത്ില്ല.
നേർ
വിജ്ഞോപനപ്രകോരം
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്
അനുവോദം പ്ചോദിക്കോറ്റത്യും അറിയിക്കോറ്റത്യുമോ ് കുെിയടിച്ചത്്. അത്ിന് മുപ്ന്നോടിയോയി
സർക്കോർ
വിജ്ഞോപനം
പ്ശ്ം മോനസിക സംഘർ്ത്തിലോ ്. നിലവിലള്ള അസുഖം കൂടിയ
റ്റചയ്തത്ോ
്
.
കൂടോറ്റത്
ഇത്്
സംബന്ധിച്ച്
പദ്ധത്ി
അവസ്ഥയോണുള്ളത്്.
ബോധ്ിത്രുറ്റട
പ്യോഗം
കെപ്േെ്
ഓഡിപ്െോറിയത്തിൽ 20.09.2019 ന് പ്ചർന്നിരുന്നു.

11

സർറ്റവ്വ നേർ 21/8

സ്ഥലപ്മറ്റെടുക്കലിറ്റന്റ ഭോഗമോയി ഏക വരുമോന മോർഗ്ഗമോയ കട കടയുറ്റട
2.80
മീെർ
വീത്ിയിൽ
പൂർണ്ണമോയും നഷ്ടറ്റപടും. കടയുറ്റട പകുത്ി ഏറ്റെടുത്തോൽ ബോക്കി നഷ്ടറ്റപടുറ്റമന്നോ ് മനസിലോയത്്. നിലവിൽ

8

9

41

ഹ്രീ്് പി.എസ്.,
സലില പി.എസ്.

ഉപപ്യോഗപ്യോഗയമോല്ലോറ്റത് വരും. ഇത്് 6 റ്റത്ോഴിലോെികറ്റെയും ശോസ്ത്രീയ പഠനത്തിറ്റന്റ അടിസ്ഥോനത്തിലോ ്
ബോധ്ിക്കുന്നത്ോ ്.
പ്റോഡുകൾ
വികസിപിക്കുവോൻ
ത്ീരുമോനിച്ചിട്ടുള്ളത്്
.
നിലവിൽ ആവശയത്തിന് വീത്ിയുള്ള ഈ പ്റോഡിറ്റന്റ വീത്ി ഇനിയും
കൂപ്ട്ടെത്ില്ല
കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

ക്രമ.
നം.
1

2

പറ്റേടുത്തവർ
1. ജോബിർ പി.പി.
2. റ്റസക്രട്ടറി, കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി
പ്റോഡ്
വികസന
ബോധ്ിത്
സംരക്ഷ സമിത്ി.
റ്റസക്രട്ടറി, കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി
പ്റോഡ് വികസന ബോധ്ിത് സംരക്ഷ
സമിത്ി.

ഉയർന്നു വന്ന പ്രശ്നങ്ങളും, ആശേകളും, നിർപ്ദ്ദശങ്ങളും
a) പ്റോഡിറ്റന്റ മധ്യത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഇരു ഭോഗപ്ത്തക്കും
തുലയമോയി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്ക ം.
b) പരമോവധ്ി 10 മീെർ വീത്ിയിൽ മോത്രപ്മ പ്റോഡ് വികസനം
നടത്തോൻ പോടുള്ളൂ.

അർഥനോധ്ികോരിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്ികര
പ്റോഡിറ്റന്റ വീത്ി ശോസ്തീയ പഠനത്തിലൂറ്റട
നിജറ്റപടുത്തിയിടുള്ളതും അംഗീകരിച്ച
അകലൻറ്റമന്റ് പ്രകോരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കോനുമോ
ഉപ്ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളത്്.

ം

്

a) നിലവിലള്ള ബപ്സ്റ്റോപ്പുകൾ നിലനിർത്തി നിർദ്ദിഷ്ട ബസ്സ് പ്ബകൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അകലൻറ്റമന്റ്
ഉപ്പക്ഷിക്ക ം.
പ്രകോരമോ ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്്.

42

സ്ഥലത്തിറ്റന്റ മൂലയനിർ

യം

അധ്യോയം 3

3.1 പ്രപ്ദശറ്റത്തക്കുറിച്ചള്ള വിവര

ം

കണ്ണൂർ സിെിക്കകത്തും ചുറ്റമുള്ള പ്റോഡുകളുറ്റട പ്ശ്ിവികസനമോ ് പ്രധ്ോനമോയും ഈ പദ്ധത്ി ലക്ഷയം
റ്റവക്കുന്നത്്. കണ്ണൂർ മുനിസിപൽ പ്കോർപപ്റ്റ്റന്റയും, ചിറക്കൽ പഞ്ചോയത്തിറ്റന്റയും പരിധ്ിയിലോ ്
പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശം ഉൾറ്റപടുന്നത്്. സംസ്ഥോനത്ത് ഏെവം ഒടുവിലോയി രൂപീകരിക്കറ്റപട്ട മുനിസിപൽ
പ്കോർപപ്റ്നോ ് കണ്ണൂർ. രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധ്ികം ജനസംഖയയും, ജനസോന്ദ്രത് ഒരു ചതുരശ്ര
കിപ്ലോമീെറിൽ 3186ഉമോയ കണ്ണൂർ മുനിസിപൽ പ്കോർപപ്റ്ൻ, കണ്ണൂർ മുനിസിപോലിെിയും പള്ളിക്കുന്ന്,
പുഴോദി, എടക്കോട്, എെവോയൂർ, പ്ചപ്ലോറ ഗ്രോമപഞ്ചോയത്തുകളും സംപ്യോജിപിച്ച് 2015ലോ ് നിലവിൽ
വരുന്നത്്. കണ്ണൂർ നഗരപോത്ോ വികസന പദ്ധത്ി രൂപകല്പന റ്റചയ്ത സമയത്ത് കണ്ണൂർ പ്കോർപപ്റ്ൻ
നിലവിൽ ഉെോയിരുന്നില്ല. 80 ചതുരശ്ര കിപ്ലോമീെറിലോയി പരന്നുകിടക്കുന്ന പ്കോർപപ്റ്റ്റന്റ 72
ശത്മോനവം കൈലോന്റും 19 ശത്മോനം ത്ണ്ണീർത്തടവമോ ്. 14 ചതുരശ്രകിപ്ലോമീെർ വിസ്തീർ മുള്ള
ചിറക്കൽ പഞ്ചോയത്തിറ്റന്റ 72 ശത്മോനവം കൈലോന്റ് വിഭോഗത്തിൽ ഉൾറ്റപടുന്നു (പട്ടിക 3.1).
നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധത്ി കണ്ണൂർ പ്കോർപപ്റ്റ്റന്റയും, ചിറക്കൽ പഞ്ചോയത്തിറ്റന്റയും പരിധ്ിയിലോ ്
വരുന്നറ്റത്േിലം, പ്റോഡ് വികസന പദ്ധത്ി എന്ന നിലയിൽ, ഇത്ിറ്റന്റ സവോധ്ീനം കൂടുത്ൽ വിശോലമോ ്.
ദീർഘദൂരയോത്രക്കോർക്കും ഈ പദ്ധത്ി ഗു കരമോ ് . ഉദോഹ്ര ത്തിന്, കോസർപ്ഗോടു നിന്ന് കണ്ണൂർ
വിമോനത്തോവെത്തിപ്ലക്കുള്ള യോത്ര ഈ പദ്ധത്ി എളുപമോക്കുന്നു.
ത്പ്ദ്ദശസ്ഥോപനത്തി
റ്റന്റ പ്പര്

കണ്ണൂർ മുനിസിപൽ
പ്കോർപപ്റ്ൻ
കണ്ണൂർ
മുനിസിപോലിെി
എടക്കോട്
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്
എെവോയൂർ
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്
പള്ളിക്കുന്ന്
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്
പുഴോദി
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്
പ്ചപ്ലോറ
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്
ചിറക്കൽ
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത്

പട്ടിക 3.1: ഭൂമിയുറ്റട ത്രം
ത്ണ്ണീർത്തടം
കൈലോന്റ്
പ്ലോട്ടു
വിസ്തീർ
പ്ലോട്ടു
വിസ്തീർ
കളുറ്റട
ം
കളുറ്റട
ം
എണ്ണം ചതുരശ്ര എണ്ണം ചതുരശ്ര
കിപ്ലോ
കിപ്ലോ
മീെറിൽ
മീെറിൽ

പുറപ്േോക്ക്
പ്ലോട്ടു
വിസ്തീർ
കളുറ്റട
ം
എണ്ണം ചതുരശ്ര
കിപ്ലോമീ
െറിൽ

ആറ്റക
പ്ലോട്ടു
കളുറ്റട
എണ്ണം

വിസ്തീർ
ം
ചതുരശ്ര
കിപ്ലോമീ
െറിൽ

4249

14.91

19261

57.67

1744

7.3

25254

79.87

743

1.97

6115

6.62

615

4.23

7473

12.82

665

2.09

3880

15.43

254

0.86

4799

18.38

576

1.80

2114

9.13

565

0.61

3255

11.54

586

2.13

1678

4.41

68

0.31

2332

6.85

454

1.88

2007

5.94

242

1.29

2703

9.11

1225

5.04

3467

16.14

4692

21.17

673

3.03

2501

8.34

3366

13.48

192

2.11
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3.2 പദ്ധത്ിക്കോവശയമോയ റ്റമോത്തം ഭൂമി
പ്കരെസർക്കോർ റവനൂ വകുപ് (ബി) 2019 മോർച്ച് 19ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഗസെ് വിജ്ഞോപനം നേർ 744
പ്രകോരം, പത്ിറ്റനോന്നു പ്റോഡുകളുറ്റട വികസനം ഉൾറ്റപടുന്ന റ്റമോത്തം പദ്ധത്ിക്കോവശയമോയ ഭൂമി 28.6
റ്റഹ്ക്ടറോ ്. എന്നോൽ ഈ സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് പഠനം അവയിൽ നോല് പ്റോഡുകളുറ്റട
വികസനത്തിനോവശയമോയ 14.5 റ്റഹ്ക്ടർ ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കലമോയി ബന്ധറ്റപട്ടത്ോ ്.
നോല് പ്റോഡുകൾക്കോയുള്ള ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ 1191 പ്ലോട്ടുകറ്റെയോ
പ്ലോട്ടുകളുറ്റട എണ്ണം പ്റോഡ് ത്ിരിച്ച് പട്ടിക 3.2ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

് ബോധ്ിക്കുന്നത്്. ബോധ്ിത്മോകുന്ന

പട്ടിക 3.2: ബോധ്ിത്മോകുന്ന പ്ലോട്ടുകളുറ്റട എണ്ണം പ്റോഡ് ത്ിരിച്ച്
പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്
എണ്ണം
പ്ദശീയപോത് 66
793
റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്
114
ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

126

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

158

ആറ്റക

1191

അവലംബം:

ീൽഡ് സർപ്വ

3.3 പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്തിറ്റന്റ സമീപത്ത് റ്റപോതുജനങ്ങൾ ഉപപ്യോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉറ്റെേിൽ അത്ിറ്റന്റ
നിലവിറ്റല ഉപപ്യോഗം
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കോനോയി നിർപ്ദ്ദശിക്കറ്റപട്ടിരിക്കുന്ന പ്രപ്ദശത്ത് സർക്കോർ ഉടമസ്ഥത്യിൽ ഉള്ള നിരവധ്ി
സ്ഥോപനങ്ങളും ഭൂമിയും ഉെ്. വിപ്ല്ലജ് ഓ ീസുകൾ, പ്പോസ്റ്റ് ഓ ീസ്, സർക്കോർ പ്രസ്സ്, ജയിൽ,
ആകോശവോ ി, സ്ക്കൂളുകൾ, പ്കോപ്െജ്, അേ വോടി, പ്കരെ ജല അപ്ത്ോറിെി, പ്കരെ സംസ്ഥോന
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കവദുത് പ്ബോർഡ് ഓ ീസും സബ്പ്സ്റ്റ്നുകളും, പ്രോഥമികോപ്രോഗയ പ്കന്ദ്രം, ഡിഡിഇ ഓ ീസ്, ബസ്
സ്റ്റോൻഡ്, വരുമോന നികുത്ി ഓ ീസ്, രഹ്സയോപ്നവ് വിഭോഗത്തിറ്റന്റ ഓ ീസ് എന്നിവ ഇവയിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു പപ്രഡ് ഗ്രൗണ്ടും, ഒരു റ്റപോതുകി റും ഇവിറ്റടയുെ്. ഇത്ിനു പുററ്റമ
ജലവിത്ര ത്തിനോയുള്ള കപപ്കലനുകളും ഒപ്െിക്കൽ ക ബർ പ്കബിളുകളും ഭൂമിക്കടിയിലൂറ്റട
കടന്നുപ്പോകുന്നുെ്.

3.4 പദ്ധത്ിക്കോയി

നിലവിൽ

ഏറ്റത്േിലം

ഭൂമിവോങ്ങുകപ്യോ

അനയോധ്ീനറ്റപടുത്തുകപ്യോ

ഏറ്റെടുക്കുകപ്യോ റ്റചയ്തിട്ടുറ്റെേിൽ ഓപ്രോ പ്ലോട്ടിറ്റന്റയും നിർദ്ദിഷ്ട ഉപപ്യോഗം
പ്ദശീയ പോത് 66ൽ, ത്ോറ്റഴ റ്റചോവ്വ മോർക്കെിനു പ്ശ്ം മൂന്നു കിപ്ലോമീെർ കദർഘയത്തിൽ പ്ദശീയ പോത്
കബപോസ് നിർമോ ത്തിനോയി ഭൂമി ഇത്ിനകം ത്റ്റന്ന ഏറ്റെടുത്തിട്ടുെ്. എന്നോൽ ഈ ഭൂമി കണ്ണൂർ
നഗരപോത്ോ വികസന പദ്ധത്ിയുറ്റട ഭോഗമോയി ത്റ്റന്ന ഉപപ്യോഗിക്കോനോ ് നിലവിലള്ള ത്ീരുമോനം.

3.5 പദ്ധത്ിക്കോയി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിനോയി നിർപ്ദ്ദശിക്കറ്റപട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുറ്റട അെവം സ്ഥോനവം
കണ്ണൂർ മുനിസിപൽ പ്കോർപപ്റ്റ്റന്റയും, ചിറക്കൽ പഞ്ചോയത്തിറ്റന്റയും പരിധ്ിയിൽ വരുന്ന 28.6
റ്റഹ്ക്ടപ്റോെം ഭൂമിയോ ് പദ്ധത്ിക്കോയി ഏറ്റെടുക്കോൻ നിലവിൽ നിർപ്ദ്ദശിക്കറ്റപട്ടിരിക്കുന്നത്്. എന്നോൽ
ഈ സോമുഹ്യോഘോത് പഠനം ഇത്ിൽ 14.5 റ്റഹ്ക്ടറുമോയി ബന്ധറ്റപട്ടത്ോ
ത്ോറ്റഴറ്റക്കോടുക്കുന്നു.

്. ഈ ഭൂമിയുറ്റട സ്ഥോനം

വോർഡുകൾ - കണ്ണൂർ മുനിസിപൽ പ്കോർപപ്റ്നിറ്റല 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 32, 40, 41,
42, 44, 45, 46, 47, 48, 50 വോർഡുകളും, ചിറക്കൽ പഞ്ചോയത്തിറ്റല 3, 6, 15, 16, 17 വോർഡുകളും
വിപ്ല്ലജുകൾ – പഠന പ്രപ്ദശം കണ്ണൂർ, ചിറക്കൽ, പുഴോദി, വെപട്ട
എന്നീ വിപ്ല്ലജുകെിലോയി പരന്നുകിടക്കുന്നു.
ത്ോലൂക്ക്

- കണ്ണൂർ

ജില്ല

- കണ്ണൂർ

ം, റ്റചോവ്വ, പള്ളിക്കുന്ന്, എെവോയൂർ

3.6 ഭൂമിയുറ്റട സവഭോവം, ത്രംത്ിരിവ്, നിലവിറ്റല ഉപപ്യോഗം
SIA പഠന പ്രപ്ദശത്തിറ്റന്റ ഒരു വലിയ വിഭോഗം കൈലോന്റ് ആ ്. ത്യ്യിൽ-റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡിൽ
ഒരു റ്റനൽവയൽ ഉെ്. ഈ വയലിറ്റന്റ ആറ് റ്റസപ്ന്റോെം പദ്ധത്ിക്കോയി ഏറ്റെടുപ്ക്കെി വരുന്നുെ്. ഈ
നോല് പ്റോഡുകൾ 10 പ്ത്ോടുകളുറ്റടയും ഒരു പുഴയുറ്റടയും കുറുറ്റക പ്പോകുന്നുെ്. ഇവിറ്റടറ്റയല്ലോം പോലങ്ങളും
കലങ്കുകളും നിലവിലെ്.
ഈ നോല പ്റോഡുകൾക്കുമോയി ഏറ്റെടുപ്ക്കെ ഭൂമിയുറ്റട ഇരുവശവം ജനസോന്ദ്രമോ

്. വീടുകൾ,

വോ ിജയസ്ഥോപനങ്ങൾ, വിദയോഭയോസ സ്ഥോപനങ്ങൾ, മത്സ്ഥോപനങ്ങൾ, സർക്കോർ ഓ ീസുകൾ
എന്നിവ ഇവിറ്റട നിരന്നുനിൽക്കുന്നുെ്.

3.7 കകവശഭൂമിയുറ്റട വലിപവം ഉടമസ്ഥത്യുറ്റട രീത്ിയും
ഓപ്രോ പ്ലോട്ടുകെിലം ഏറ്റെടുപ്ക്കെി വരുന്ന ഭൂമിയുറ്റട അെവ് പട്ടിക 3.3ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പട്ടികയിൽ
നിന്ന് മനസിലോക്കോവന്നതു പ്പോറ്റല, 60 ശത്മോനം പ്ലോട്ടുകൾക്കും ഒരു റ്റസന്റിൽ ത്ോറ്റഴ മോത്രം ഭൂമിപ്യ
നിലവിലള്ള ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ പദ്ധത്ി പ്രകോരം നഷ്ടമോവകയുള്ളൂ.
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ഭൂമിയുറ്റട അെവ്

പട്ടിക 3.3: ബോധ്ിത്മോകുന്ന ഭൂമിയുറ്റട അെവ്
പ്ലോട്ടുകളുറ്റട എണ്ണം
പ്ദശീയപോത്
66

റ്റപോടിക്കുെ്
– റ്റകോെോെി
പ്റോഡ്

ത്യ്യിൽ റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക
പ്റോഡ്

കുഞ്ഞിപള്ളി
– പുല്ലൂപി
പ്റോഡ്

ആറ്റക

ഒരു റ്റസന്റിന് ത്ോറ്റഴ

520

67

44

79

710

1.01 റ്റസന്റ് മുത്ൽ 2 റ്റസന്റ് വറ്റര

158

28

46

51

283

2.01 റ്റസന്റ് മുത്ൽ 3 റ്റസന്റ് വറ്റര

48

8

23

14

93

3.01 റ്റസന്റ് മുത്ൽ 4 റ്റസന്റ് വറ്റര

21

5

5

10

41

4.01 റ്റസന്റ് മുത്ൽ 5 റ്റസന്റ് വറ്റര

20

0

3

2

25

5 റ്റസന്റിന് മുകെിൽ

26

6

5

2

39

ആറ്റക

793

114

126

158

1191

അവലംബം:

ീൽഡ് സർപ്വ

ഏറ്റെടുക്കോനോയി നിർപ്ദ്ദശിക്കറ്റപട്ടിരിക്കുന്ന 1191 പ്ലോട്ടുകെിൽ, 1112 എണ്ണം സവകോരയവയക്തികളുറ്റട
ഉടമസ്ഥത്യിലം, 47 എണ്ണം സർക്കോർ ഉടമസ്ഥത്യിലം, ആറ്ററണ്ണം സഹ്കര സംഘങ്ങളുറ്റട
ഉടമസ്ഥത്യിലം, 26 എണ്ണം ട്രസ്റ്റുടമസ്ഥത്യിപ്ലോ കമ്മൂ ിെി ഉടമസ്ഥത്യിപ്ലോ ഉള്ളതുമോ ്.
മത്സ്ഥോപനങ്ങൾ, രോഷ്ട്രീയ പോർട്ടികൾ എന്നിവയുറ്റട ഉടമസ്ഥത്യിലള്ള പ്ലോട്ടുകറ്റെയോ ് കമ്മൂ ിെി
ഉടമസ്ഥത്യിൽ ഉൾറ്റപടുത്തിയിരിക്കുന്നത്്.
ഉടമസ്ഥത്

പട്ടിക 3.4: ഭൂവടമസ്ഥയുറ്റട രീത്ി
പ്ലോട്ടുകളുറ്റട എണ്ണം
പ്ദശീയ റ്റപോടിക്കുെ്
ത്യ്യിൽ കുഞ്ഞിപള്ളി
പോത് 66 – റ്റകോെോെി റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക
– പുല്ലൂപി
പ്റോഡ്
പ്റോഡ്
പ്റോഡ്

ആറ്റക

സവകോരയ വയക്തികളുറ്റട
ഉടമസ്ഥത്യിലള്ള പ്ലോട്ടുകൾ

734

111

115

152

1112

സർക്കോർ ഉടമസ്ഥത്യിലള്ള
പ്ലോട്ടുകൾ

38

1

5

3
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ട്രസ്റ്റുടമസ്ഥത്യിപ്ലോ കമ്മൂ ിെി
ഉടമസ്ഥത്യിപ്ലോ ഉള്ള പ്ലോട്ടുകൾ

18

1

5

2

26

സഹ്കര സംഘങ്ങളുറ്റട
ഉടമസ്ഥത്യിലള്ള പ്ലോട്ടുകൾ

3

1

1

1

6

അവലംബം:

ീൽഡ് സർപ്വ

ബോധ്ിത്മോകുന്ന റ്റകട്ടിടങ്ങെിൽ 95 ശത്മോനത്തിറ്റന്റയും ഉടമസ്ഥോവകോശം സവകോരയ വയക്തികൾക്കോ

്

(പട്ടിക 3.5). എട്ട് റ്റകട്ടിടങ്ങൾ സർക്കോർ ഉടമസ്ഥത്യിലള്ളത്ോ ്. വിപ്ല്ലജ് ഓ ീസുകൾ, അേ വോടി,
സർക്കോർ സ്ക്കൂൾ, റ്റക.എസ്.ഇ.ബി. ഓ ീസ്, പ്കോർപപ്റ്റ്റന്റ ഉടമസ്ഥത്യിലള്ള കച്ചവട സ്ഥോപനം
എന്നിവ ഇവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സഹ്കര സംഘങ്ങൾക്ക് കീഴിലള്ള റ്റകട്ടിടങ്ങെിൽ സഹ്കര
ബോേ്, ഇന്ത്യൻ പ്കോ ി ഹ്ൗസ്, പോൽ റ്റസോകസെി എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

46

പട്ടിക 3.5: ബോധ്ിക്കുന്ന റ്റകട്ടിടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന പ്ലോട്ടുകളുറ്റട ഉടമസ്ഥോവകോശം
പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്
പ്ലോട്ടുകളുറ്റട എണ്ണം
സർക്കോർ സവകോരയ ട്രസ്റ്റുടമസ്ഥത്യി സഹ്കര
ആറ്റക
ഉടമസ്ഥ വയക്തികളു പ്ലോ കമ്മൂ ിെി സംഘങ്ങളുറ്റട
ത്
റ്റട
ഉടമസ്ഥത്യിപ്ലോ ഉടമസ്ഥത്
ഉടമസ്ഥത് ഉള്ള പ്ലോട്ടുകൾ
പ്ദശീയപോത് 66
7
349
6
1
363
റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്
0
17
1
1
19
ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക
പ്റോഡ്
കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

1

47

4

0

52

0

53

0

1

54

ആറ്റക

8

466

11

3

488

അവലംബം:

ീൽഡ് സർപ്വ

3.8 കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർ്ക്കോലറ്റത്ത ഭൂമി കകമോെവം, ഭൂമിയുറ്റട വിലയും, ഭൂവിനിപ്യോഗവം
സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് പഠനത്തിൽ ഉൾറ്റപട്ട വിപ്ല്ലജുകെിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർ്ങ്ങെിലെോയ ഭൂമി
കകമോെങ്ങളുറ്റട എണ്ണം പട്ടിക 3.6ൽ നൽകുന്നു.
പട്ടിക 3.6: കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർ്ങ്ങെിറ്റല ഭൂമി കകമോെങ്ങളുറ്റട എണ്ണം
വിപ്ല്ലജ്
വർ്ം
ഭൂമി കകമോെങ്ങളുറ്റട
എണ്ണം
പുഴോദി
2017
195

കണ്ണൂർ

എെയോവൂർ

എടക്കോട്

പള്ളിക്കുന്ന്

2018

260

2019

227

2017

289

2018

425

2019

285

2017

225

2018

283

2019

234

2017

200

2018

253

2019

178

2017

163

2018

176

2019

156

അവലംബം: ജില്ലോ രജിസ്ട്രോർ ഓ ീസ്, കണ്ണൂർ

പട്ടിക 3.7ൽ നിന്ന് വയക്തമോകുന്നതു പ്പോറ്റല, പുഴോദി വിപ്ല്ലജിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർ്ത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന
ഭൂമി കകമോെങ്ങെിൽ പകുത്ിയും റ്റസന്റിന് 5000 രൂപയ്ക്കം 100000 രൂപയ്ക്കം ഇടയിലോയിരുന്നു. കണ്ണൂർ
വിപ്ല്ലജിലം ഇപ്ത് വിലയ്ക്ക് ത്റ്റന്നയോ ് ഏെവം കൂടുത്ൽ കകമോെങ്ങൾ നടന്നത്്. എെവോയൂർ, എടക്കോട്
വിപ്ല്ലജുകെിൽ റ്റസന്റിന് 50000 രൂപയ്ക്ക് ത്ോറ്റഴയും, പള്ളിക്കുന്നിൽ, റ്റസന്റിന് ഒരു ലക്ഷത്തിനും രണ്ടു
രക്ഷത്തിനുമിടയിലോ ് ഏെവം കൂടുത്ൽ കകമോെങ്ങൾ നടന്നത്്.
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പട്ടിക 3.7: കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർ്ത്തിൽ ഓപ്രോ വിലപരിധ്ിയിലം നടന്ന ഭൂമികകമോെങ്ങളുറ്റട ശത്മോനം
ഭൂമി കകമോെങ്ങളുറ്റട മൂലയം
(രൂപ/റ്റസന്റ്)

പുഴോദി

കണ്ണൂർ

എെയോവൂർ

എടക്കോട്

പള്ളിക്കുന്ന്

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

10000 രൂപ വറ്റര

7.7

4.2

4.4

8.7

25.4

12.6

3.1

7.8

3.0

2.5

3.2

2.2

2.5

4.0

1.3

10000.01 - 50000

23.6

26.9

22.9

19.4

12.9

8.4

56.9

44.2

38.9

58.0

53.8

43.8

21.5

16.5

16.0

50000.01 - 1 ലക്ഷം

51.8

46.5

48.9

34.9

23.3

34.4

23.6

26.5

35.9

36.0

34.4

46.6

26.4

27.8

28.2

1.01 ലക്ഷം - 2 ലക്ഷം

7.2

12.3

10.6

20.1

22.4

27.4

9.8

12.0

10.7

2.0

7.5

6.2

28.8

32.4

36.5

2.01 ലക്ഷം - 5 ലക്ഷം

9.7

9.2

9.7

11.8

6.8

9.1

6.2

7.4

9.0

1.0

0.8

1.1

18.4

17.0

15.4

5.01 ലക്ഷം - 10 ലക്ഷം

0.0

0.4

2.6

4.2

8.2

7.7

0.4

1.8

2.1

0.5

0.4

0.0

1.2

2.3

2.6

10 ലക്ഷത്തിനു മുകെിൽ

0.0

0.4

0.9

1.0

0.9

0.4

0.0

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

0.0

ആറ്റക

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

അവലംബം: ജില്ലോ രജിസ്ട്രോർ ഓ ീസ്, കണ്ണൂർ

2019ൽ ഓപ്രോ വിപ്ല്ലജിലം നടന്ന ഭൂമി കകമോെങ്ങളുറ്റട കുറഞ്ഞ വിലയും കൂടിയ വിലയും പട്ടിക 3.8ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
പട്ടിക 3.8: 2019ൽ നടന്ന ഭൂമി കകമോെങ്ങളുറ്റട കുറഞ്ഞ വിലയും കൂടിയ വിലയും
വിപ്ല്ലജ്

ഭൂമി കകമോെങ്ങളുറ്റട മൂലയം (രൂപ/റ്റസന്റ്)
ഏെവം കുറഞ്ഞ വില

ഏെവം കൂടിയ വില

പുഴോദി

5725

1593625

കണ്ണൂർ

5000

760760

എെയോവൂർ

5407

1100000

എടക്കോട്

5730

1100000

പള്ളിക്കുന്ന്

6724

237624

അവലംബം: ജില്ലോ രജിസ്ട്രോർ ഓ ീസ്, കണ്ണൂർ
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ചിത്രം 3.1ൽ നിന്നും 3.2ൽ നിന്നും ഭൂവിനിപ്യോഗത്തിലം റ്റകട്ടിടങ്ങളുറ്റട ഉപപ്യോഗത്തിലം കോരയമോയ
മോെങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർ്ത്തിനിടയിൽ ഉെോയിട്ടില്ലറ്റയന്നു വയക്തമോ

്.

32.5
32.5
32.5

C8
2016

2017

Frontage of the
Building

Building

2.6
2.6
2.6
Vacant

Building

C3

Frontage of the
Building

2.0
2.0
2.0
NH-66

Vacant

Frontage of the
Building

Building

Vacant

Frontage of the
Building

Building

64.9
64.9
64.9

56.0
56.0
56.0
42.0
42.0
42.0

18.0
18.0
18.0

13.1
13.1
13.1

28.4
28.0
28.0
9.6
8.7
8.7

Vacant

Per cent

61.9
63.3
63.3

68.9
68.9
68.9

ചിത്രം 3.1: കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർ്റ്റത്ത ഭൂവിനിപ്യോഗം

C12

2018

കുറിപ്: C3 - റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്
C8- ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്
C12- കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്
അവലംബം: കുടുംബ സർപ്വ

68.0
68.0
68.0
42.9
42.9
42.9

2016

2017

C8

vacant

Comercial

House

4.0
4.0
4.0

28.0
28.0
28.0

C3

Comercial

House

Others

NH-66

Comercial

2.2
2.2
2.2

vacant

House

2.2
2.2
2.2
Comercial

House

6.7
6.6
6.6

36.4
36.4
36.4

Per cent

57.1
57.1
57.1

63.6
63.6
63.6

88.9
89.1
89.1

ചിത്രം 3.2: ബോധ്ിക്കുന്ന റ്റകട്ടിടങ്ങളുപ്ട കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർ്റ്റത്ത വിനിപ്യോഗം

C12

2018

കുറിപ്:

C3 - റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്
C8- ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്
C12- കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്
അവലംബം: കുടുംബ സർപ്വ
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പദ്ധത്ിബോധ്ിത് കുടുംബങ്ങറ്റെക്കുറിച്ചം
വസ്തുവകകറ്റെക്കുറിച്ചമുള്ള ക ക്ക്
അദ്ധയോയം 4

4.1 പദ്ധത്ി പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്നവർ (ഏറ്റെടുക്കറ്റപടുന്ന ഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ഥത്യുള്ളവർ)
RFCTLARR നിയമം 2013റ്റന്റ അനുപ്േദം 3 പ്രകോരം, ഉടമസ്ഥത്യിലള്ള ഭൂമിപ്യോ മെ്
സ്ഥോവരവസ്തുക്കപ്െോ
ഏറ്റെടുക്കറ്റപടുന്നവരും,
ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കലിന്
റ്റത്ോട്ടുമുേ്
മൂന്നുവർ്ക്കോലമോയി
ആ
ഭൂമിയിൽ
പ്ജോലി
റ്റചയ്തുറ്റകോെിരിക്കുന്നവരും
ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കലിറ്റനത്തുടർന്ന് ഉപജീവനമോർഗത്തിറ്റന്റ പ്രോഥമിക ഉറവിടം പ്ദോ്കരമോയി
ബോധ്ിക്കറ്റപട്ട,
എന്നോൽ
പ്രപ്ദശത്ത്
സവന്ത്മോയി
ഭൂവടമസ്ഥത്യില്ലോത്ത
കർ്കറ്റത്തോഴിലോെികൾ, ഏറ്റത്േിലം ത്രത്തിലള്ള കുടിയോയ്മ അവകോശമുള്ളവർ എന്നിവരും
പദ്ധത്ിബോധ്ിത്കുടുംബം എന്ന നിർവചനത്തിൽ ഉൾറ്റപടുന്നു.
പദ്ധത്ിക്കോയി ഏറ്റെടുക്കോൻ പ്പോകുന്ന ഭൂമിയിൽ ഭൂവടമസ്ഥത്യുള്ളവറ്റരയോ ് പദ്ധത്ി പ്നരിട്ട്
ബോധ്ിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങറ്റെന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്്. പദ്ധത്ിക്കോയുള്ള ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കൽ ഇവരുറ്റട ത്ോമസസ്ഥലവം ഉപജീവനമോർഗവം നഷ്ടറ്റപടോൻ കോര മോകുന്നു.
പഠനപ്രപ്ദശത്ത് 1932 വയക്തികൾ അടങ്ങുന്ന 432 കുടുംബങ്ങെോ ് 1 ഈ വിഭോഗത്തിൽറ്റപടുന്നത്്.
ഇവരിൽ 28 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടും 106 കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുഖയഉപജീവനമോർഗവം നഷ്ടമോകും.
പദ്ധത്ിപ്രപ്ദശത്ത് നിൽക്കുന്ന 488 നിർമിത്ികളും പൂർണ്ണമോപ്യോ ഭോഗികമോപ്യോ റ്റപോെിപ്ക്കെി
വരും.
പട്ടിക 4.1: സർപ്വ നടത്തിയ ഭൂവടമകളുറ്റട എണ്ണം
പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്

സർപ്വ
നടത്തിയ
പ്ലോട്ടുകളുറ്റട
എണ്ണം

പദ്ധത്ി പ്നരിട്ട്
ബോധ്ിക്കുന്ന
കുടുംബങ്ങളുറ്റട
എണ്ണം

പദ്ധത്ി പ്നരിട്ട്
ബോധ്ിക്കുന്ന
വയക്തികളുറ്റട
എണ്ണം
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218

239

886

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

61

64

281

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

50

50

255

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

77

79

510

ആറ്റക

406

432

1932

അവലംബം: കുടുംബ സർപ്വ

1

ഏകപ്ദശം 14.5 റ്റഹ്ക്ടറിലോയി വയോപിച്ച കിടക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രപ്ദശം 1191 പ്ലോട്ടുകെോയി
ത്ിരിച്ചിട്ടുറ്റെേിലം, അത്ിൽ 406 പ്ലോട്ടുകളുറ്റട ഉടമസ്ഥറ്റര മോത്രമോ ് പഠനസംഘത്തിന് ത്ിരിച്ചറിയോൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്്. ഈ 406 പ്ലോട്ടുകളുറ്റട ഉടമസ്ഥത് 1932 വയക്തികൾ അടങ്ങുന്ന 432 കുടുംബങ്ങൾക്കോ ്,
ഇവറ്റരയോ ് ഈ പഠനം പദ്ധത്ി പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങറ്റെന്ന് പരിഗ ിക്കുന്നത്്.
50

4.2 വനോവകോശം നഷ്ടറ്റപടുന്ന പട്ടികവർഗ/ആദിവോസി കുടുംബങ്ങൾ
നിർദിഷ്ട പദ്ധത്ിപ്രപ്ദശത്ത് വനഭൂമി ഇല്ല, അതുറ്റകോണ്ടുത്റ്റന്ന വനോവകോശങ്ങറ്റെ ഈ പദ്ധത്ി
ഇല്ലോത്ോക്കുന്നില്ല.

4.3 റ്റപോതുവിഭവങ്ങറ്റെ ആശ്രയിച്ച ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ
പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്ത് റ്റപോതുവിഭവങ്ങറ്റെ ആശ്രയിച്ച ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നുംത്റ്റന്നയില്ല.

4.4 പ്കന്ദ്ര-സംസ്ഥോനസർക്കോരുകെിൽ നിന്ന് ഭൂമി ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങൾ
പ്കന്ദ്ര-സംസ്ഥോന സർക്കോരുകെിൽ നിന്ന് ഭൂമി ലഭിച്ച കുടുംബങ്ങറ്റെോന്നും ത്റ്റന്ന പദ്ധത്ി
പ്രപ്ദശത്തില്ല.

4.5 മൂന്ന് വർ്പ്മോ അത്ിലധ്ികപ്മോ കോലമോയി മുഖയ ജീവപ്നോപോധ്ിയോയി ഏറ്റെടുക്കറ്റപടുന്ന
ഭൂമിറ്റയ ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ
മൂന്നുവർ്പ്മോ അത്ിലധ്ികപ്മോ കോലമോയി മുഖയ ഉപജീവനമോർഗത്തിനോയി ഏറ്റെടുക്കറ്റപടുന്ന
ഭൂമിറ്റയ ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങറ്റെ മൂന്നോയി ത്ിരിക്കോം.
i. നിർദ്ദിഷ്ട ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രപ്ദശത്ത് ഭൂമി സവന്ത്മോയുള്ള, ആ ഭൂമിറ്റയ മുഖയ
ഉപജീവനമോർഗത്തിനോയി ആശ്രയിക്കുന്നവർ.
ii. മുഖയ ഉപജീവനമോർഗത്തിനോയി ഏറ്റെടുക്കറ്റപടുന്ന ഭൂമിറ്റയ ആശ്രയിക്കുന്ന വോടകക്കോർ.
iii. പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശറ്റത്ത കടകെിലം മറ്റ വോ ിജയ പ്കന്ദ്രങ്ങെിലം റ്റത്ോഴിറ്റലടുക്കുന്നവർ.
പട്ടിക 4.2: മൂന്നുവർ്പ്മോ അത്ിലധ്ികപ്മോ കോലമോയി മുഖയ ജീവപ്നോപോധ്ിക്കോയി ഏറ്റെടുക്കറ്റപടുന്ന
ഭൂമിറ്റയ ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുറ്റട എണ്ണം
പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്

ഭൂവടമസ്ഥർ

വോടകക്കോർ

റ്റത്ോഴിലോെികൾ
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126

312

381

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

4

3

6

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

7

23

9

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

14

29

15

ആറ്റക

151

367

411

അവലംബം: കുടുംബ സർപ്വ

മൂന്നു വർ്പ്മോ അത്ിലധ്ികപ്മോ കോലമോയി 929 കുടുംബങ്ങറ്റെേിലം മുഖയ ഉപജീവനത്തിനോയി
നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശറ്റത്ത ആശ്രയിക്കുന്നത്ോയി പഠനം ക ക്കോക്കുന്നു (പട്ടിക 4.2).
ഉപജീവനത്തിനോയി
പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്ത് ഭൂവടമസ്ഥത്യുള്ള, ഉപജീവനത്തിനോയി പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശറ്റത്ത ആശ്രയിക്കുന്ന
151 കുടുംബങ്ങെിൽ 106 കുടുംബങ്ങളുറ്റടയും ഉപജീവനമോർഗം പദ്ധത്ിക്കോയി ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിലൂറ്റട പൂർ മോയും നഷ്ടറ്റപടും. ബോക്കിയുള്ളവരുറ്റട ഭൂമിറ്റയയും റ്റകട്ടിടറ്റത്തയും
സ്ഥലപ്മറ്റെടുപ് ബോധ്ിക്കുന്നുറ്റെേിലം, ബോക്കിയുള്ള ഭോഗത്ത് അവർക്ക് അവരുറ്റട കച്ചവടം
തുടരോൻ സോധ്ിക്കും. അതുറ്റകോെ് സ്ഥലപ്മറ്റെടുപ് അവരുറ്റട ഉപജീവനറ്റത്ത ബോധ്ിക്കുന്നില്ല.
നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശറ്റത്ത മുഖയ ഉപജീവനത്തിനോയി മൂപ്ന്നോ അത്ിലധ്ികപ്മോ വർ്മോയി
ആശ്രയിക്കുന്ന 411 റ്റത്ോഴിലോെികറ്റെ ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ബോധ്ിക്കുന്നു. മൂന്നു വർ്റ്റമന്ന
51

കോലഗ

ന മോെി നിർത്തിയോൽ, ഈ പദ്ധത്ി ഉപജീവനറ്റത്ത ബോധ്ിക്കുന്ന റ്റത്ോഴിലോെികളുറ്റട

എണ്ണം വെറ്റര അധ്ികമോ

് (സർപ്വയിൽ കറ്റെത്തിയവർ ത്റ്റന്ന 744 പ്പർ വരും).

4.6 പദ്ധത്ി പപ്രോക്ഷമോയി ബോധ്ിക്കറ്റപടുന്ന കുടുംബങ്ങൾ
ആറ്റകയുള്ള പദ്ധത്ിബോധ്ിത്റ്റര ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പദ്ധത്ി പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്നവർ, പദ്ധത്ി
പപ്രോക്ഷമോയി ബോധ്ിക്കുന്നവർ എന്നിങ്ങറ്റന ത്രംത്ിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്ത്
ഭൂവടമസ്ഥത്യുള്ളവരോ ്
പദ്ധത്ി
പ്നരിട്ട്
ബോധ്ിക്കുന്നവർ.
പദ്ധത്ി
പ്രപ്ദശത്ത്
ഭൂവടമസ്ഥത്യിറ്റല്ലേിലം വോടകക്കോരോയും റ്റത്ോഴിലോെികെോയും മറ്റം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുമോയി
ബന്ധറ്റപട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകറ്റെയോ ് പദ്ധത്ി പപ്രോക്ഷമോയി ബോധ്ിക്കുന്നവർ എന്ന്
ക ക്കോക്കിയിരിക്കുന്നത്്. ഇവരുറ്റട എണ്ണം കൃത്യമോയി കറ്റെത്തോൻ കഴിഞ്ഞിട്ടിറ്റല്ലേിലം,
ീൽഡ് സർപ്വയിലൂറ്റട മനസിലോക്കിയ വോടക പ്ലോട്ടുകളുറ്റട എണ്ണം. പട്ടിക 4.3 ൽ
നൽകിയിരിക്കുന്നു.
പട്ടിക 4.3: വോടകക്കോരുള്ള പ്ലോട്ടുകളുറ്റട വിവരങ്ങൾ
പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്
എൻ.എച്ച്.-66

വോടകക്കോരുള്ള പ്ലോട്ടുകളുറ്റട ത്ോമസത്തിനോയി
ആറ്റക എണ്ണം

വോ ിജയ്
ആവശയത്തിനോയി

295

2

293

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

3

1

2

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

17

4

13

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

25

4

21

ആറ്റക

340

11

329

അവലംബം:

ീൽഡ് സർപ്വ

ഭൂമി ഏറ്റെടുപ് ബോധ്ിക്കുന്ന 1191 പ്ലോട്ടുകെിൽ 29 ശത്മോനവം വോടകക്കോരുറ്റട
കകവശമുള്ളവയോ ്, ത്ോമസത്തിനോപ്യോ വോ ിജയത്തിനോപ്യോ ഭൂവടമസ്ഥരിൽ നിന്നും
പോറ്റട്ടത്തിറ്റനടുത്തവ. വോടകക്കോരുള്ള പ്ലോട്ടുകെിൽ 97 ശത്മോനവം വോ ിജയോവശയത്തിനോയി
ഉപപ്യോഗിക്കുന്നവയോറ്റ ന്ന് പട്ടിക 4.2 ൽ നിന്ന് വയക്തമോ ്, ഇവിടങ്ങെിൽ വോടകക്കോർ
നടത്തുന്ന കടകപ്െോ മപ്െറ്റത്േിലം വോ ിജയ സ്ഥോപനങ്ങപ്െോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ
സ്ഥോപനങ്ങെിലോയി ഏകപ്ദശം 744 റ്റത്ോഴിലോെികൾ റ്റത്ോഴിറ്റലടുക്കുന്നുെ്, ഇവരുറ്റടറ്റയല്ലോം
റ്റത്ോഴിലിറ്റനയും വരുമോനറ്റത്തയും ഭൂമി ഏറ്റെടുപ് ബോധ്ിക്കും.
പട്ടിക 4.4: സർപ്വ റ്റചയ്ത വോടക പ്ലോട്ടുകളുറ്റട വിവരങ്ങൾ
പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്

പഠനത്തിറ്റന്റ ഭോഗമോയ
പ്ലോട്ടുകളുറ്റട എണ്ണം

ബോധ്ിക്കുന്ന വോടകക്കോരോയ
കുടുംബങ്ങളുറ്റട എണ്ണം

147

312

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

1

3

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

16

23

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

12

29

ആറ്റക

176

367

എൻ.എച്ച്.-66

അവലംബം: കുടുംബ സർപ്വ

52

4.7 പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്തുള്ള സ്ഥോവരജംഗമ വസ്തുക്കളുറ്റട വിവരങ്ങൾ
ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ് വികസനത്തിനോയി, ഒരു റ്റനൽവയലിറ്റന്റ ഏകപ്ദശം ആറു
റ്റസപ്ന്റോെം ഏറ്റെടുപ്ക്കെതുെ്. ഈ പഠനത്തിലൾറ്റപട്ടിരിക്കുന്ന നോല് പ്റോഡുകൾ 10
പ്ത്ോടുകളുറ്റടയും ഒരു പുഴയുറ്റടയും കുറുറ്റക പ്പോകുന്നുെ്. ഇവിറ്റടറ്റയല്ലോം പോലങ്ങളും കലങ്കുകളും
നിലവിലെ്.
പഠന പ്രപ്ദശത്ത്, ഭൂമിപ്യറ്റെടുപ് പൂർണ്ണമോപ്യോ ഭോഗികമോപ്യോ ബോധ്ിക്കുന്ന 488 റ്റകട്ടിടങ്ങളുെ്
(പട്ടിക 4.5). അത്ിൽ, അഞ്ചിൽ നോല് റ്റകട്ടിടങ്ങളും വോ ിജയോവശയങ്ങൾക്കോയുള്ളത്ോ ്. മൂന്നു
പ്ക്ഷത്രങ്ങറ്റെയും രെ് പ്മോസ്കുകറ്റെയും പദ്ധത്ി ബോധ്ിക്കുന്നുെ്. പട്ടിക 4.5 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന
മറ്റ സ്ഥോപനങ്ങറ്റെന്ന വിഭോഗത്തിൽ രെ് വിപ്ല്ലപ്ജോ ീസുകൾ, രെ് വോയനശോലകൾ, ഒരു
റ്റക.എസ്.ഇ.ബി. എന്നിവ ഉൾറ്റപടുന്നു. അഞ്ചു സ്കൂളുകളുറ്റടയും രെ് അംഗനവോടികളുറ്റടയും
റ്റകട്ടിടങ്ങറ്റെയും ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ ബോധ്ിക്കുന്നു. എൻ.എച്ച്.-66 റ്റന്റ വികസനത്തിനോയി
സി.എസ്.ഐ. ചർച്ച് ശ്മശോനത്തിറ്റന്റ ഒരു ഭോഗം കൂടി ഏറ്റെടുപ്ക്കെതുെ്. ചർച്ച് മോപ്നറ്റെന്റ്
നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ച്, ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിലൂറ്റട 20 ശവകുടീരങ്ങൾ
റ്റപോെിപ്ക്കെിവരും.
പട്ടിക 4.5: പദ്ധത്ി ബോധ്ിക്കുന്ന റ്റകട്ടിടങ്ങളുറ്റട എണ്ണം
..
എൻ.എച്ച്.- റ്റപോടിക്കുെ്
ത്യ്യിൽ – റ്റകോെോെി
റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക
66
പ്റോഡ്
പ്റോഡ്
വീടുകൾ
22
9
19
വോ ിജയ സ്ഥോപനങ്ങൾ
324
9
28
മത് സ്ഥോപനങ്ങൾ
2
1
2
ആപ്രോഗയ സ്ഥോപനങ്ങൾ
4
0
0
വിദയോഭയോസ സ്ഥോപനങ്ങൾ
6
0
1
രോഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥോനങ്ങളുറ്റട
1
0
2
ഓ ീസുകൾ
മറ്റള്ളവ
4
0
0
ആറ്റക
363
19
52
അവലംബം:

കുഞ്ഞിപള്ളി
– പുല്ലൂപി
പ്റോഡ്
17
37
0
0
0
0

ആറ്റക

0
54

4
488

67
398
5
4
7
3

ീൽഡ് സർപ്വ

പദ്ധത്ി ബോധ്ിക്കുന്ന 488 റ്റകട്ടിടങ്ങെിൽ അഞ്ചിറ്റലോന്നിലധ്ികവം പൂർണ്ണമോയും റ്റപോെിച്ച
മോപ്െെിവരും. ഭോഗികമോയി ബോധ്ിക്കുന്ന റ്റകട്ടിടങ്ങെിൽ പകുത്ിയിലധ്ികവം ഭൂമി ഏറ്റെടുപിനു
പ്ശ്വം പുനരുപപ്യോഗിക്കോവന്നത്ോ ് (പട്ടിക 4.6).
പട്ടിക 4.6: റ്റകട്ടിടങ്ങറ്റെ ബോധ്ിക്കുന്നത്ിറ്റന്റ വയോപ്തി
പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്
റ്റകട്ടിടങ്ങളുറ്റട എണ്ണം
പൂർണ്ണമോയി
ഭോഗികമോയി
ഭോഗികമോയി
ബോധ്ിക്കുന്നവയിൽ
ബോധ്ിക്കുന്നത്്
ബോധ്ിക്കുന്നത്്
പുനരുപപ്യോഗിക്കോവന്നത്്
എൻ.എച്ച്.-66
76
287
178
റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്
3
16
6
ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്
13
39
13
കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്
8
46
26
ആറ്റക
100
388
223
അവലംബം:

ീൽഡ് സർപ്വ
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പൂർണ്ണമോയും

റ്റപോെിപ്ക്കെിവരുന്ന

റ്റകട്ടിടങ്ങെിൽ

88

ശത്മോനവം

വോ ിജയോവശയങ്ങൾക്കുള്ളവയോ ് (പട്ടിക 4.7). പട്ടികയിൽ കോ ോവന്നതുപ്പോറ്റല അഞ്ചു
വീടുകൾ മോത്രമോ ് പൂർണ്ണമോയും റ്റപോെിച്ച മോപ്െെീവരുന്നത്്. ഇതു കൂടോറ്റത് പ്കോൺഗ്രസ് ഭവൻ,
സി.പി.ഐ.(എം.) പ്ലോക്കൽ കമ്മിെി ഓ ീസ്, അംഗൻവോടി, പബ്ലിക്ക് കലബ്രറി, പ്ക്ഷത്രം,
സവകോരയ റ്റഹ്ൽത്ത് ക്ലിനിക്ക്, പുഴോദി വിപ്ല്ലജ് ഓ ീസും പള്ളിക്കുന്ന് വിപ്ല്ലജ് ഓ ീസും
പ്രവർത്തിക്കുന്ന റ്റകട്ടിടം എന്നിവയോ ് പൂർ മോയി റ്റപോെിച്ചമോപ്െെി വരുന്ന മറ്റ റ്റകട്ടിടങ്ങൾ.
പട്ടിക 4.7: പൂർണ്ണമോയും റ്റപോെിപ്ക്കെി വരുന്ന റ്റകട്ടിടങ്ങളുറ്റട ത്രം
പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്

റ്റകട്ടിടങ്ങളുറ്റട എണ്ണം
വീടുകൾ

വോ ിജയ
സ്ഥോപനങ്ങൾ

മറ്റള്ളവ

എൻ.എച്ച്.-66

2

70

4

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

0

3

0

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

2

8

3

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

1

7

0

ആറ്റക

5

88

7

അവലംബം:

ീൽഡ് സർപ്വ

റ്റകട്ടിടങ്ങൾ കൂടോറ്റത്, മറ്റ നിർമ്മിത്ികെോയ കി റുകൾ, കുഴൽക്കി റുകൾ, വോട്ടർ ടോങ്കുകൾ,
ചുറ്റമത്ിലകളും പ്ഗറ്റകളും, ട്രോൻപ്ഫോർമറുകൾ തുടങ്ങിയവയും ഭൂമി ഏറ്റെടുപിൽ നഷ്ടമോകുന്നുെ്.
പദ്ധത്ി നിർവഹ് ത്തിനോയി 400 ലധ്ികം മരങ്ങളും മുറിച്ച മോപ്െെി വരുന്നു ഇത്് വെറ്റര
പ്രോഥമികമോയ ഒരു ക ക്ക് മോത്രമോ ്. കോര ം ആറ്റകയുള്ള 1191 പ്ലോട്ടുകെിൽ 406 പ്ലോട്ടുകളുറ്റട
ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്ന് മോത്രപ്മ സോമൂഹ്യ-സോേത്തിക സർപ്വയിലൂറ്റട വിവരങ്ങൾ പ്ശഖരിക്കോൻ
സോധ്ിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സ്ഥല ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്പോലം കൃത്യമോയിരിക്ക

റ്റമന്നില്ല.

54

ജനങ്ങളുറ്റട സോമൂഹ്ിക-സോേത്തികസോംസ്ക്കോരിക വിവരങ്ങൾ
അധ്യോയം 5
5.1 പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശറ്റത്ത ജനങ്ങളുറ്റട ജനസംഖയോപരമോയ വിവരങ്ങൾ
പദ്ധത്ി പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്ന 432 കുടുംബങ്ങളുറ്റടയും
പപ്രോക്ഷമോയി ബോധ്ിക്കുന്ന
367
കുടുംബങ്ങളുറ്റടയും സോമൂഹ്ിക-സോേത്തിക വിവരങ്ങൾ കുടുംബ സർപ്വയിലൂറ്റട കറ്റെത്തി.
ഓപ്രോ കുടുംബറ്റത്തയും ഈ പദ്ധത്ി ഏറ്റത്ോറ്റക്ക ത്രത്തിൽ ബോധ്ിക്കുന്നു എന്ന് ശരിയോയി
വിലയിരുത്തുന്നത്ിന് അവരുറ്റട പശ്ചോത്തലവിവരങ്ങൾ മനസ്സിലോക്കൽ അനിവോരയമോ ്. മുേ്
സൂചിപിച്ചതു പ്പോറ്റല, 432 കുടുംബങ്ങെിൽ നിന്നോയി 1932 പ്പറ്റര ഈ പദ്ധത്ി പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്നു,
ഇത്ിൽ 1000 പ്പർ സ്ത്രീകളും 932 പുരു്െോരുമോ ് . അതുപ്പോറ്റല പദ്ധത്ി പപ്രോക്ഷമോയി
ബോധ്ിക്കുന്ന 367 കുടുംബങ്ങെിറ്റല 1589 വയക്തികളും ഈ സർപ്വ്വയിൽ ഉൾറ്റപട്ടിരിക്കുന്നു.
ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ പ്നരിട്ടും അല്ലോറ്റത്യും ബോധ്ിക്കുന്ന, കുടുംബംങ്ങളുറ്റടയും വയക്തികളുറ്റടയും,
പ്റോഡ് ത്ിരിച്ചള്ള ക ക്ക്, യഥോക്രമം പട്ടിക 5.1, 5.2 എന്നിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പട്ടിക 5.1 ൽ
കോണുന്നത്് പ്പോറ്റല, പദ്ധത്ി പ്നരീട്ട് ബോധ്ിക്കുന്നവരിൽ 48 ശത്മോനം പ്പരും, പപ്രോക്ഷമോയി
ബോധ്ിക്കുന്നവരിൽ 51 ശത്മോനം പ്പരും ആണുങ്ങെോ ്.
പട്ടിക 5.1: സർപ്വയിൽ പറ്റേടുത്ത കുടുംബങ്ങളുറ്റട പ്റോഡ് ത്ിരിച്ചള്ള എണ്ണം
പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്

പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്നവർ

പപ്രോക്ഷമോയി ബോധ്ിക്കുന്നവർ

സർപ്വയിൽ
പറ്റേടുത്ത
കുടുംബങ്ങളുറ്റട
എണ്ണം

ശത്മോനം

സർപ്വയിൽ
പറ്റേടുത്ത
കുടുംബങ്ങളുറ്റട
എണ്ണം

ശത്മോനം

എൻ.എച്ച്.-66

239

54.0

312

85.0

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

64

15.2

3

0.8

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

50

11.9

23

6.3

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

79

18.8

29

7.9

ആറ്റക

432

100.0

367

100.0

അവലംബം: കുടുംബ സർപ്വ

പട്ടിക 5.2: പദ്ധത്ി ബോധ്ിത്രുറ്റട ലിംഗം
പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്

പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്നവർ
ആൺ

റ്റപൺ

പപ്രോക്ഷമോയി ബോധ്ിക്കുന്നവർ

ആറ്റക

ആൺ

റ്റപൺ

ആറ്റക

എൻ.എച്ച്.-66

440

446

886

692

676

1368

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

127

154

281

6

7

13

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

114

141

255

49

47

96

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

251

259

510

59

53

112

ആറ്റക

932

1000

1932

806

783

1589

അവലംബം: കുടുംബ സർപ്വ
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സർപ്വയിൽ

ഉൾറ്റപട്ടിട്ടുള്ളവരുറ്റട

കവവോഹ്ികനിലയോ

്

ചിത്രം

5.1

ലം

5.2ലം

നൽകിയിരിക്കുന്നത്്. സ്ഥലപ്മറ്റെടുപ് പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്നവരിൽ 60 ശത്മോനവം പപ്രോക്ഷമോയി
ബോധ്ിക്കുന്നവരിൽ 56 ശത്മോനവം വിവോഹ്ിത്രോ ്. പദ്ധത്ി ബോധ്ിക്കുന്നവരിൽ
മൂന്നിറ്റലോന്നിലധ്ികം അവിവോഹ്ിത്രുമോ ്.
ചിത്രം 5.1: പദ്ധത്ി പ്നരിട്ടുബോധ്ിക്കുന്നവരുറ്റട കവവോഹ്ികനില
1%
6%

Married

33%

Unmarried

60%

Widow/Widower
Divorced/Separated

Base: പദ്ധത്ി പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്ന ആറ്റക കുടുംബങ്ങളുറ്റട എണ്ണം= 1932
അവലംബം: കുടുംബ സർപ്വ

ചിത്രം 5.2: പദ്ധത്ി പപ്രോക്ഷമോയി ബോധ്ിക്കുന്നവരുറ്റട കവവോഹ്ികനില
5%

0%

39%
56%

Married
Unmarried
Widow/Widower
Divorced/Separated

Base: പദ്ധത്ി പപ്രോക്ഷമോയി ബോധ്ിക്കുന്ന ആറ്റക കുടുംബങ്ങളുറ്റട എണ്ണം = 1589
അവലംബം: കുടുംബ സർപ്വ

പട്ടിക 5.3 ഉം 5.4 ഉം സോമൂഹ്യ-സോേത്തിക സർപ്വയിൽ പറ്റേടുത്ത പദ്ധത്ി ബോധ്ിത്ർ, ഏത്്
മത്വിഭോഗത്തിലം സോമൂഹ്യ വിഭോഗത്തിലം ഉൾറ്റപടുന്നു എന്ന് സൂചിപിക്കുന്നു. സർപ്വയിൽ
പറ്റേടുത്ത ആറ്റക കുടുംബങ്ങെിൽ (പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്നവരും പപ്രോക്ഷമോയി ബോധ്ിക്കുന്നവരും
ഉൾറ്റപറ്റട) മൂന്നിൽ രപ്െോെം പ്പർ ഹ്ിന്ദു വിഭോഗത്തിലം മൂന്നിറ്റലോന്നു കുടുംബങ്ങൾ മുലീം
വിഭോഗത്തിലം മൂന്നു ശത്മോനത്തിൽ ത്ോറ്റഴ കുടുംബങ്ങൾ ക്രിസ്തയൻ വിഭോഗത്തിലം
ഉൾറ്റപടുന്നവരുമോ ്. അതുപ്പോറ്റല പദ്ധത്ി ബോധ്ിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭോഗം പ്പരും ഒ.ബി.സി.
വിഭോഗത്തിൽ റ്റപടുന്നവരുമോ ്.
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പട്ടിക 5.3: പദ്ധത്ി ബോധ്ിത് കുടുംബങ്ങളുറ്റട മത്വിഭോഗം (ശത്മോനം)
പദ്ധത്ി ബോധ്ിത്ര

പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്
എൻ.എച്ച്.-66
റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

പ്നരിട്ട്
ബോധ്ിക്കുന്നവർ

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക
പ്റോഡ്
കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്
ആറ്റക
എൻ.എച്ച്.-66
റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

പപ്രോക്ഷമോയി
ബോധ്ിക്കുന്നവർ

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക
പ്റോഡ്
കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്
ആറ്റക

ഹ്ിന്ദു
72.4
(173)
96.9
(62)
18.0
(9)
43.0
(34)
64.4
(278)
66.7
(208)
100.0
(3)
34.8
(8)
58.6
(17)
64.3
(236)

മുലീം
26.4
(63)
3.1
(2)
68.0
(34)
57.0
(45)
33.3
(144)
31.1
(97)
0.0
(0)
56.5
(13)
41.4
(12)
33.2
(122)

കൃസ്തയൻ
1.3
(3)
0.0
(0)
14.0
(7)
0.0
(0)
2.3
(10)
2.2
(7)
0.0
(0)
8.7
(2)
0.0
(0)
2.5
(9)

ആറ്റക
100.0
(239)
100.0
(64)
100.0
(50)
100.0
(79)
100.0
(432)
100.0
(312)
100.0
(3)
100.0
(23)
100.0
(29)
100.0
(367)

Note: കുടുംബങ്ങളുറ്റട എണ്ണം ബ്രോക്കെിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു
അവലംബം: കുടുംബ സർപ്വ

പട്ടിക 5.4: പദ്ധത്ി ബോധ്ിത് കുടുംബങ്ങളുറ്റട സോമൂഹ്യ വിഭോഗം (ശത്മോനം)

പപ്രോക്ഷമോയി ബോധ്ിക്കുന്നവർ

പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്നവർ

പദ്ധത്ി
ബോധ്ിത്ർ

പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്

എസ്.സി.

എസ്.െി

ഒബിസി

റ്റപോതുവി
ഭോഗം

റ്റവെിറ്റപടു
ത്തിയില്ല

ആറ്റക

എൻ.എച്ച്.-66

0.0
(0)

0.0
(0)

91.2
(218)

7.9
(19)

0.8
(2)

100.0
(239)

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി
പ്റോഡ്

1.6
(1)

0.0
(0)

92.2
( 59)

3.1
(2)

3.1
(2)

100.0
(64)

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക
പ്റോഡ്

2.0
(1)

0.0
(0)

86.0
(43)

2.0
(1)

10.0
(5)

100.0
(50)

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

7.6
(6)

0.0
(0)

89.9
(71)

0.0
(0)

1.3
(1)

100.0
(79)

ആറ്റക

1.9
(8)

0.0
(0)

90.5
(391)

5.1
(22)

2.3
(10)

100.0
(432)

എൻ.എച്ച്.-66

2.6
(8)

0.3
(1)

77.9
(243)

5.4
(17)

13.8
(43)

100.0
(312)

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി
പ്റോഡ്

0.0
(0)

0.0
(0

66.7
(2)

0.0
(0)

33.3
(1)

100.0
(3)

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക
പ്റോഡ്

8.7
(2)

0.0
(0)

82.6
(19)

0.0
(0)

8.7
(2)

100.0
(23)

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

10.3
(3)

3.4
(1)

79.3
(23)

0.0
(0)

6.9
(2)

100.0
(29)

0.5
(2)

78.2
(287)

4.6
(17)

13.1
(48)

100.0
(367)

ആറ്റക

3.5
(13)
Note: കുടുംബങ്ങളുറ്റട എണ്ണം ബ്രോക്കെിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു
അവലംബം: കുടുംബ സർപ്വ
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5.2 വരുമോനവം ദോരിദ്ര്യോവസ്ഥയും
പട്ടിക 5.5 പ്റ്ൻ കോർഡുകളുറ്റട2 നിററ്റത്ത അടിസ്ഥോനമോക്കി പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശറ്റത്ത
കുടുംബങ്ങറ്റെ ത്രംത്ിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏെവം ദുരിത്മനുഭവിക്കുന്ന വിഭോഗത്തിൽറ്റപടുന്നത്് (മഞ്ഞ
കോർഡുള്ളവർ) ആറ്റക അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ മോത്രപ്മയുള്ളൂ. ആറ്റകയുള്ള 432 കുടുംബങ്ങെിൽ 10
ശത്മോനം പിേ് കോർഡുള്ളവരും (പ്കന്ദ്ര സർക്കോരിറ്റന്റ സബ് സിഡിക്ക് അർഹ്രോയവർ). 49
ശത്മോനം നീല കോർഡുള്ളവരും (സംസ്ഥോന സർക്കോരിറ്റന്റ സബ്സിഡിക്ക് അർഹ്രോയവർ), 28
ശത്മോനം
റ്റവള്ള
കോർഡുമുള്ളവരുമോ ്
(ഒരു
ത്രത്തിലമുള്ള
സബ് സിഡിക്ക്
അർഹ്ത്യില്ലോത്തവർ). പദ്ധത്ി ബോധ്ിത്രിൽ ഒരു വലിയ വിഭോഗം പ്കന്ദ്ര മോനദണ്ഡപ്രകോരമുള്ള
ദോരിദ്ര്യ പ്രഖക്ക് മുകെിലള്ളവരോറ്റ ന്നത്് പട്ടികയിൽ നിന്നും വയക്തമോ ്. പപ്രോക്ഷമോയി
ബോധ്ിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങെിൽ ഇത്് യഥോക്രമം, 20 ശത്മോനം, 48 ശത്മോനം, 16 ശത്മോനം
എന്നിങ്ങറ്റനയോ

്.

പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്നവർ

പട്ടിക 5.5: പദ്ധത്ിബോധ്ിത് കുടുംബങ്ങൾ പ്റ്ൻ കോർഡിറ്റന്റ നിറമനുസരിച്ച്
പദ്ധത്ി
പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്
എസ്.
എസ് ഒബി റ്റപോതുവി റ്റവെിറ്റപ
ബോധ്ിത്ർ
സി.
.െി
സി
ഭോഗം
ടുത്തിയില്ല
എൻ.എച്ച്.-66
0.4
6.7
47.3
29.7
15.9
(1)
(16)
(113)
(71)
(38)
റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി
1.6
14.1
39.1
26.6
18.8
പ്റോഡ്
(1)
(9)
(25)
(17)
(12)
ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക
പ്റോഡ്
കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

പപ്രോക്ഷമോയി ബോധ്ിക്കുന്നവർ

ആറ്റക
എൻ.എച്ച്.-66
റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി
പ്റോഡ്
ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക
പ്റോഡ്
കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്
ആറ്റക

ആറ്റക
100.0
(239)
100.0
(64)

6.0
(3)
0.0
(0)

2.0
(1)
20.3
(16)

54.0
(27)
57.0
(45)

34.0
(17)
21.5
(17)

4.0
(2)
1.3
(1)

100.0
(50)
100.0
(79)

1.2
(5)
1.3
(4)
0.0
(0)
0.0
(0)
6.9
(2)
1.6
(6)

9.7
(42)
0.9
(34)
33.3
(1)
26.1
(6)
34.5
(10)
13.9
(51)

48.6
(210)
50.0
(156)
33.3
(1)
47.8
(11)
24.1
(7)
47.7
(175)

28.2
(122)
17.0
(53)
0.0
(0)
4.3
(1)
10.3
(3)
15.5
(57)

12.3
(53)
20.8
(65)
33.3
(1)
21.7
(5)
24.1
(7)
21.3
(78)

100.0
(432)
100.0
(312)
100.0
(3)
100.0
(23)
100.0
(29)
100.0
(367)

Note: കുടുംബങ്ങളുറ്റട എണ്ണം ബ്രോക്കെിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു
അവലംബം: കുടുംബ സർപ്വ

പ്കരെത്തിൽ മഞ്ഞ, പിേ്, നീല, റ്റവള്ള എന്നിങ്ങറ്റന നോല് ത്രത്തിലള്ള പ്റ്ൻ കോർഡുകെോ ്
നിലവിലള്ളത്്. ഇത്ിൽ, മഞ്ഞയും പിങ്കും പ്റ്ൻ കോർഡുകെോ ് സമൂഹ്ത്തിൽ ഏെവം ദുരിത്മനുഭവിക്കുന്ന
വിഭോഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്്. ഉദോഹ്ര ത്തിന്, മഞ്ഞ കോർഡ് സോേത്തികമോയി ഏെവം പിപ്ന്നോക്കം
നിൽക്കുന്ന വിഭോഗത്തിറ്റന സൂചിപിക്കുന്നു (അപ്ന്ത്യോദയ അന്ന പ്യോജന ഗു പ്ഭോക്തോക്കൾ). ഈ കോർഡിലൂറ്റട,
ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു മോസം 35 കിപ്ലോ ഭക്ഷയ ധ്ോനയം സൗജനയമോയി ലഭിക്കും, അപ്ത് സമയം പിേ്
കോർഡുള്ളവർക്ക്/ മുൻഗ ന കോർഡുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക്, ഒരു മോസം ഓപ്രോ കുടുംബോംഗത്തിനും കിപ്ലോക്ക് 2
രൂപ നിരക്കിൽ 5 കിപ്ലോ വീത്ം ഭക്ഷയ ധ്ോനയം നൽകുന്നു. നീലയും റ്റവള്ളയും മുൻഗ പ്നത്ര വിഭോഗങ്ങെോ ്.
നീല കോർഡുള്ളവർ സംസ്ഥോന സർക്കോരിറ്റന്റ സബ്സിഡിക്കർഹ്രോ ് (ഒരു മോസം ഒരു അംഗത്തിന് 2 രൂപ
നിരക്കിൽ 4 കിപ്ലോ അരി). അപ്ത്സമയം റ്റവള്ളക്കോർഡുള്ളവർക്ക് പ്റ്ൻകടയിൽ നിന്നും നിശ്ചിത് തുകക്ക്
നിശ്ചിത് അെവിൽ ഭക്ഷയ ധ്ോനയങ്ങൾ വോങ്ങോവന്നത്ോ ്.
2

58

5.3 ദുർബല വിഭോഗങ്ങൾ
പദ്ധത്ി നടപിലോക്കുപ്േോൾ പ്രപ്ത്യക ശ്രദ്ധയും പരിഗ നയും നൽപ്കെവരോ ് ദുർബല
വിഭോഗങ്ങെിൽറ്റപടുന്നവർ. പട്ടിക 5.6, പഠനത്തിലൾറ്റപട്ടിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങെിറ്റല വിവിധ് ദുർബല
വിഭോഗങ്ങളുറ്റട റ്റപോതുവോയുള്ള ഒരു ചിത്രം നൽകുന്നു.
നിർദ്ദിഷ്ട സർപ്വയിൽ പറ്റേടുത്ത കുടുംബങ്ങെിൽ, 36 കുടുംബങ്ങൾ വിട്ടുമോറോത്ത അസുഖം
ബോധ്ിച്ചവരുള്ളതും, 14 കുടുംബങ്ങൾ അംഗകവകലയമുള്ള അംഗങ്ങളുള്ളതും, 104 കുടുംബങ്ങൾ 15
വയസ്സിൽ ത്ോറ്റഴ പ്രോയമുള്ള കുട്ടികൾ ഉള്ളതും, 198 കുടുംബങ്ങൾ 60 വയസ്സിൽ കൂടുത്ൽ
പ്രോയമുള്ളതും, 102 കുടുംബങ്ങൾ വിധ്വകളും ഉള്ളതുമോ ് (പട്ടിക 5.6). അതുപ്പോറ്റല സർപ്വയിൽ
പറ്റേടുത്ത വോടകക്കോരോയുള്ള കുടുംബങ്ങെിറ്റല 27 കുടുംബങ്ങൾ വിട്ടുമോറോത്ത അസുഖം
ബോധ്ിച്ചവരുള്ളവതും 7 കുടുംബങ്ങൾ അംഗകവകലയമുള്ളവരുള്ളതും, 126 കുടുംബങ്ങൾ 15
വയസ്സിൽ ത്ോറ്റഴ പ്രോയമുള്ള കുട്ടികൾ ഉള്ളതും 108 കുടുംബങ്ങൾ 60 വയസ്സിൽ കൂടുത്ൽ
പ്രോയമുള്ളവർ ഉള്ളതും 65 കുടുംബങ്ങൾ വിധ്വകളും ഉള്ളതുമോയ കുടുംബങ്ങെോ ്.
കൂടോറ്റത്, പദ്ധത്ി ബോധ്ിത്രുറ്റട പ്റ്ൻ കോർഡ് പ്രകോരം പദ്ധത്ി പ്നരിട്ട് ബോധ്ിക്കുന്നവരിൽ 11
ശത്മോനവം പപ്രോക്ഷമോയി ബോധ്ിക്കുന്നവരിൽ 16 ശത്മോനവം വലിയ സോേത്തിക
പ്രയോസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരോ ് (പ്കന്ദ്ര സർക്കോരിറ്റന്റ സബ്സിഡിക്ക് അർഹ്മോയ മഞ്ഞയും
പിങ്കും കോർഡുള്ളവർ). അതുപ്പോറ്റല, സംസ്ഥോനറ്റത്ത നിരോലംബറ്റര സഹ്ോയിക്കുന്നത്ിനോയി
പ്കരെ ഗവറ്റെന്റ് കുടുംബശ്രീ മുഖോന്ത്ിരം നടപോക്കുന്ന ആശ്രയ പദ്ധത്ിയിൽറ്റപട്ട രെ്
കുടുംബങ്ങളും പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്തുെ്.
പട്ടിക 5.6: ദുർബലവിഭോഗങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങളുറ്റട എണ്ണം

പപ്രോക്ഷമോയി
ബോധ്ിക്കുന്നവർ

പ്നരിട്ട്
ബോധ്ിക്കുന്നവർ

പദ്ധത്ി
ബോധ്ിത്
ർ

പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്

വിട്ടുമോറോത്ത അംഗ
വിധ്വകൾ 60 വയസിനു 15 വയസിനു
അസുഖം കവകലയ
മുകെിലള്ള ത്ോറ്റഴയുള്ള
ബോധ്ിച്ചവർ മുള്ളവർ
മുത്ിർന്ന
കുട്ടികൾ
പൗരർ

എൻ.എച്ച്.-66

17

5

43

126

60

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

4

5

18

30

16

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

3

2

14

33

23

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

12

2

27

9

5

ആറ്റക

36

14

102

198

104

എൻ.എച്ച്.-66

24

4

59

93

107

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

0

1

2

2

1

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

1

1

2

6

11

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

2

1

2

7

7

ആറ്റക

27

7

65

108

126

അവലംബം: കുടുംബ സർപ്വ

5.4 ഭൂവിനിപ്യോഗവം ഉപജീവനമോർഗ്ഗവം
പഠന പ്രപ്ദശത്തിറ്റന്റ ഒരു വലിയ വിഭോഗം കൈലോന്റ് ആ ്. ത്യ്യിൽ-റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക
പ്റോഡിൽ ഒരു റ്റനൽവയൽ ഉെ്. ഈ വയലിറ്റന്റ ആറ് റ്റസപ്ന്റോെം പദ്ധത്ിക്കോയി
ഏറ്റെടുപ്ക്കെി വരുന്നുെ്. ഈ നോല പ്റോഡുകൾക്കുമോയി ഏറ്റെടുപ്ക്കെ ഭൂമിയുറ്റട ഇരുവശവം
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്.

വീടുകൾ,

വോ

ിജയസ്ഥോപനങ്ങൾ,

വിദയോഭയോസ

സ്ഥോപനങ്ങൾ,

മത്സ്ഥോപനങ്ങൾ, സർക്കോർ ഓ ീസുകൾ എന്നിവ ഇവിറ്റട നിരന്നുനിൽക്കുന്നുെ്. പദ്ധത്ി
ബോധ്ിക്കുന്ന 1191 പ്ലോട്ടുകെിൽ 12 ശത്മോനം മോത്രപ്മ ഉപപ്യോഗരഹ്ിത്മോയി കിടക്കുന്നുള്ളൂ. പദ്ധത്ി
പ്രപ്ദശത്ത് ആറ്റക 488 റ്റകട്ടിടങ്ങളുെ്. ഇവയിൽ 14 ശത്മോനം വീടുകളും 82 ശത്മോനം
കച്ചവടസ്ഥോപനങ്ങളുമോ ്.
ഈ
വോ ിജയ
സ്ഥോപനങ്ങൾ
പദ്ധത്ി
പ്രപ്ദശത്ത്
ത്ോമസിക്കുന്നതും
പുറത്ത്
ത്ോമസിക്കുന്നതുമോയിട്ടുള്ള നിരവധ്ി പ്പരുറ്റട (റ്റത്ോഴിലടമകൾ, റ്റത്ോഴിലോെികൾ എന്നീ
നിലകെിൽ) ജീവപ്നോപോധ്ിയോ ്. ചില ഭൂവടമകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നിപ്ന്നോ റ്റകട്ടിടത്തിൽ
നിപ്ന്നോ ലഭിക്കുന്ന വോടകറ്റയ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരോ ്. കൂടോറ്റത് അഞ്ച് വിദയോലയങ്ങൾ,
രെ് അംഗൻ വോടികൾ രെ് വിപ്ല്ലജ് ആ ീസുകൾ എന്നിവയും ഭൂമിപ്യറ്റെടുപ് ബോധ്ിക്കുന്ന
സ്ഥപങ്ങെോ ്.

5.5 പ്രപ്ദശറ്റത്ത സോേത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വയോപോരവം വോ ിജയവമോ ് പ്മഖലയിറ്റല പ്രധ്ോന സോേത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ. വിപ്ദശത്ത്
പ്ജോലിറ്റചയ്യുന്നവർ അയക്കുന്ന പ റ്റത്തയും വോടകറ്റയയും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നിരവധ്ി
കുടുംബങ്ങളുമുെ്. കുടുംബ സർപ്വ വിവരങ്ങൾ പ്രകോരം, പ്രപ്ദശറ്റത്ത കടകളും വോ ിജയ
സ്ഥോപനങ്ങളും കുറഞ്ഞത്് 1262 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വരുമോനം നൽകുന്നു. അത്ിൽ ഭൂവടമകളും
വോടകക്കോരും റ്റത്ോഴിലോെികളും ഉൾറ്റപടുന്നു.

5.6 പ്രോപ്ദശിക ഉപജീവന ഘടകങ്ങൾ
പദ്ധത്ി

പ്രപ്ദശത്തും

പരിസരത്തും

ത്ോമസിക്കുന്ന

ആളുകൾ

പ്രധ്ോനമോയും

വോ

ിജയ,

പ്രവർത്തനങ്ങറ്റെയും വോടകറ്റയയും അവരുറ്റട ഉപജീവനത്തിനോയി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിലർ
റ്റപട്ടിക്കടകൾ നടത്തുകയും പ്റോഡ് വശങ്ങെിൽ റ്റത്രുവ് കച്ചവടത്തിൽ ഏർറ്റപടുകയും റ്റചയ്യുന്നു.
പ്റോഡുകളുറ്റട ഇരുവശത്തും നിൽക്കുന്ന വോ ിജയ പ്്ോപ്പുകൾ ധ്ോരോെം റ്റത്ോഴിലോെികൾക്ക്
റ്റത്ോഴിൽ നൽകുന്നു. വിപ്ദശത്തു നിന്ന് അയക്കുന്ന പ റ്റത്ത ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന നിരവധ്ി
കുടുംബങ്ങളുെ്. ചിലർ ദിവസ പ്വത്ന കൂലിറ്റത്തോഴിലോെികെോയും പ്ജോലി റ്റചയ്യുന്നു.

5.7 കുടുംബ വയവസ്ഥയും സോമൂഹ്യ സോംസ്കോരിക സംഘടനകളും
പദ്ധത്ി ബോധ്ിത് പ്രപ്ദശറ്റത്ത ഭൂരിഭോഗം കുടുംബങ്ങളും അഞ്ചിൽ ത്ോറ്റഴ അംഗങ്ങളുള്ള നൂക്ലിയർ
കുടുംബ സമ്പ്രദോയമോ ് പിന്തുടരുന്നത്്. എന്നിരുന്നോലം, ഈ പ്രപ്ദശത്ത് കുറച്ച്
കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുെ്. സോമൂഹ്ികവം സോംസ്കോരികവമോയ സംഘടനകെോയ പ്രോപ്ദശിക
കലബ്രറികളും ആർട്സ് ആൻഡ് പ്സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബുകളും ഈ പ്രപ്ദശത്ത് റ്റപോതുറ്റവ
സജീവമോ ്.

5.8 ഭര

സംവിധ്ോനം

പദ്ധത്ിക്കോയി ഏറ്റെടുക്ക റ്റമന്ന് നിർപ്ദശിക്കറ്റപട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കണ്ണൂർ
പ്കോർപപ്റ്റ്റന്റ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 32, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50 എന്നീ
വോർഡുകെിലം ചിറക്കൽ പഞ്ചോയത്തിറ്റല 3, 6, 15, 16, 17 വോർഡുകെിലമോയി സ്ഥിത്ിറ്റചയ്യുന്നു.
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പുഴോദി, പള്ളിക്കുന്ന് വിപ്ല്ലപ്ജോ ീസുകളും പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ രെ്
റ്റകട്ടിടങ്ങളും പദ്ധത്ിക്കോയി പൂർണ്ണമോയും ഏറ്റെടുപ്ക്കെതുെ്.

5.9 രോഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ
പ്കരെത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ രോഷ്ട്രീയ സംഘടനകെോയ സിപിഐ (എം), പ്കോൺഗ്രസ്
(എസ് ), ഇന്ത്യൻ നോ് ൽ പ്കോൺഗ്രസ്, ഇന്ത്യൻ യൂ ിയൻ ഓ ് മുസ്ലിം ലീഗ്, ബിറ്റജപി
എന്നിവ ഈ പ്മഖലയിൽ സജീവമോ ്.

5.10

സോമൂഹ്യോധ്ിഷ്ടിത്മോയ പൗര സംഘടനകൾ

കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ പ്രപ്ദശത്ത് സജീവമോയി പ്രവർത്തിക്കുന്നുെ്.

5.11

പ്രോപ്ദശികവം ചരിത്രപരവമോയ പരി

ോമം

കണ്ണറ്റന്റ ഊര് എന്നർത്ഥം വരുന്ന മലയോെ പദത്തിൽ നിന്നോ ് കണ്ണൂരിന് ഈ പ്പര്
വന്നറ്റത്ന്നോ ് ഒരു ഐത്ീഹ്യം. മറ്റെോരു കഥ ഈ നഗരസഭയിൽ ഇപ്പോഴുമുള്ള കോനത്തൂർ എന്ന
പഴയ ഗ്രോമത്തിറ്റന്റ പ്പരിൽ നിന്നുമോ ് കണ്ണൂർ എന്ന സ്ഥലനോമം ഉെോയത്് എന്നോ ്. 1796
മുത്ലള്ള ത്ലപ്േരി പ്രഖയിൽ ഈ പ്രപ്ദശം കണ്ണനൂർ എന്നോ ് കോണുന്നത്്.
പ്രോചീന കോലറ്റത്ത നൗറ എന്ന തുറമുഖം കണ്ണൂർ ആറ്റ ന്നോ ് പല ചരിത്രകോരെോരും
വിശവസിക്കുന്നത്്. 1498 ൽ പ്പോർച്ചഗീസ് നോവികൻ വോപ്സ്ക്കോഡ ഗോമ കണ്ണൂരിൽ എത്തിയപ്ത്ോടു
കൂടിയോ ്
കണ്ണൂരിറ്റന്റ
ആധുനീക
ചരിത്രം
ആരംഭിക്കുന്നത്്.
അത്ിന്
മുേ്
അറബികളുമോയിട്ടോയിരുന്നു കച്ചവടത്തിപ്ലർറ്റപട്ടിരുന്നത്്. പ്കോലത്തിരി രോജവംശത്തിന്
കീഴിലോയിരുന്ന കണ്ണൂർ, ക്രിസ്തുവർ്ം 1500 നു പ്ശ്ം ഇംഗ്ലീഷുകോരുറ്റട കച്ചവട സപ്േത്മോയി
മോറി.
പ്കരെത്തിറ്റല ത്റ്റന്ന ഏെവം പഴക്കം റ്റചന്ന നഗരസഭകെിറ്റലോന്നോ ് കണ്ണൂർ. മിലിട്ടറി
കപ്ന്റോൺറ്റമന്റോയിരുന്ന കണ്ണൂർ 1867 ലോ ് മുനിസിപോലിെിയോകുന്നത്്. 2015 ൽ ഇത്് കണ്ണൂർ
പ്കോർപപ്റ്നോയി മോറി.
കണ്ണൂർ നഗരത്തിറ്റന്റ പടിഞ്ഞോറ് ഭോഗത്തുള്ള അറബിക്കടലിപ്നോട് പ്ചർന്നോ ് നഗരത്തിറ്റല
പ്രധ്ോന ആകർ് പ്കന്ദ്രങ്ങളും, ഭര പ്കന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥിത്ി റ്റചയ്യുന്നത്്. പയ്യോേലം കടപ്പുറം,
കണ്ണൂർ പ്കോട്ട, അഴീക്കൽ കടൽപോത്, അറക്കൽ മൂസിയം, മോപിെ പ്ബ ഹ്ോർബർ
തുടങ്ങിയവറ്റയല്ലോം കണ്ണൂർ നഗരത്തിന് പടിഞ്ഞോറ് അറബിക്കടലിപ്നോട് പ്ചർന്നോണുള്ളത്്. ഈ
പ്രപ്ദശത്ത് ത്റ്റന്നയോ ് കപ്ന്റോൺറ്റമന്റ്, പ്കന്ദ്രീയ വിദയോലയം, കെക്ടപ്റെ്, നഗരസഭ
കോരയോലയം, പ്സ്റ്റഡിയം, എ.റ്റക.ജി. ആശുപത്രി പ്രധ്ോന പ്കോപ്െജുകൾ എന്നിവറ്റയല്ലോം സ്ഥിത്ി
റ്റചയ്യുന്നത്്.

5.12

ജീവിത് സോഹ്ചരയങ്ങളുറ്റട ഗു

നിലവോരം

സോേത്തിക പരിമിത്ികളും ആപ്രോഗയപ്രശ്നങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില കുടുംബങ്ങളുറ്റെേിലം,
ത്ോരത്പ്മയന മികച്ച വരുമോനം, വിദയോഭയോസം, ആപ്രോഗയനില എന്നിവയുള്ള ഈ പ്രപ്ദശറ്റത്ത
ജനങ്ങളുറ്റട ജീവിത് നിലവോരം റ്റപോതുറ്റവ പ്ഭദമോ ്. പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശം നഗരത്തിനടുത്തോയി
സ്ഥിത്ിറ്റചയ്യുന്നത്ിനോൽ, ഇവിറ്റട ത്ോമസിക്കുന്നവർക്ക് റ്റമച്ചറ്റപട്ട റ്റപോതുജനോപ്രോഗയ
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സൗകരയങ്ങൾ, വിദയോഭയോസ സൗകരയങ്ങൾ, ഗത്ോഗത് സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ എളുപത്തിൽ
ലഭയമോ ്. റ്ററയിൽപ്വ പ്സ്റ്റ്ൻ, ബസ് സ്റ്റോൻഡ് എന്നിവയുൾറ്റപറ്റട എല്ലോ പ്രധ്ോന ഗത്ോഗത്
സംവിധ്ോനങ്ങളും പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്തിന് സമീപത്തോ ്. കണ്ണൂർ വിമോനത്തോവെം 25 കിപ്ലോമീെർ
മോത്രം അകറ്റലയോയും. ഈ പ്രപ്ദശത്ത് ത്ോമസിക്കുന്ന 60 ശത്മോനത്തിലധ്ികം ആളുകൾ
കുറഞ്ഞത്് പത്തോം ക്ലോസ് വറ്റരറ്റയേിലം വിദയോഭയോസം പൂർത്തിയോക്കിയിട്ടുള്ളവരോ ്. ആറ്
വയസ്സിന് മുകെിലള്ള എല്ലോ കുട്ടികളും നിലവിൽ സ്കൂളുകെിൽ പഠിക്കുന്നവരുമോ ്.
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സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് നിർവഹ്

പദ്ധത്ി

അധ്യോയം 6
6.1 സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത്ം ലഘൂകരിക്കുന്നത്ിനുള്ള സമീപനം
പ്കരെ പ്റോഡ്
െ് പ്ബോർഡ് നടപിലോക്കോൻ നിർപ്ദശിക്കറ്റപട്ടിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ നഗര പോത്ോ
വികസനത്തിനോവശയമോയ ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കലമോയി ബന്ധറ്റപട്ട് RFCTLARR നിയമം 2013
അനുശോസിക്കുന്ന സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് പഠനം നടത്തുന്നത്് റ്റസന്റർ പ് ോർ പ്സോപ്്യോ
ഇക്കപ് ോമിക് & എൺവയൺറ്റമന്റൽ സ്റ്റഡീസ് (സി.എസ്.ഇ.എസ്.) എന്ന ഗപ്വ്
സ്ഥോപനമോ ്. ആരംഭിക്കുവോൻ ഉപ്ദ്ദശിക്കുന്ന പദ്ധത്ിയുറ്റട സവഭോവവം പ്രകൃത്വം മനസ്സിലോക്കുക,
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിലൂറ്റട സംഭവിക്കോവന്ന അനുകൂലവം, പ്രത്ികൂലവമോയ പ്രത്യോഘോത്ങ്ങൾ
വിലയിരുത്തുന്നത്ിനും, പദ്ധത്ി വഴി ഉെോപ്യക്കോവന്ന പ്രത്ികൂല സോഹ്ചരയങ്ങറ്റെ പരമോവധ്ി
ലഘൂകരിക്കുന്നത്ിനും, പദ്ധത്ി വഴി ഉെോകോൻ സോധ്യത്യുള്ള സോമൂഹ്യ പ്നട്ടങ്ങറ്റെ പരോമവധ്ി
പ്രപ്യോജനറ്റപടുത്തുന്നത്ിനുമുള്ള പദ്ധത്ി ത്യ്യോറോക്കുക എന്നിവയോ ് സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത്
പഠനത്തിറ്റന്റ പ്രധ്ോന ഉപ്ദ്ദശ ലക്ഷയങ്ങൾ. ഇത്ിനോയി എസ്.ഐ.എ. ടീം ലഭയമോയ പ്രഖകൾ
പരിപ്ശോധ്ിച്ചം, റവനൂ വകുപ്, കിൻഫ്ര എന്നിവയുറ്റട ഉപ്ദയോഗസ്ഥരുമോയി ചർച്ചകൾ നടത്തിയും,
കുടുംബസർപ്വയിലൂറ്റട വിവരങ്ങൾ പ്ശഖരിച്ചം, പബ്ലിക് ഹ്ിയറിംഗ് സംഘടിപിച്ചം പദ്ധത്ി
പ്രപ്ദശറ്റത്തക്കുറിച്ച് വിശദമോയ ഒരു പഠനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. പദ്ധത്ിയുമോയി ബന്ധറ്റപട്ട
ജനങ്ങളുറ്റട ത്ോല്പരയങ്ങളും, ആശേകളും മനസ്സിലോക്കുന്നത്ിനോയി സ്ഥലറ്റത്ത പ്രധ്ോന വയക്തികൾ,
ജനപ്രത്ിനിധ്ികൾ എന്നിവരടക്കമുള്ള ഈ പദ്ധത്ിയുമോയി ബന്ധറ്റപടുന്ന പരമോവധ്ി പ്പരിൽ
നിന്നും പഠന സംഘം വിവരപ്ശഖര ം നടത്തിയിട്ടുെ്.

6.2 പ്രത്യോഘോത്ങ്ങൾ ഒഴിവോക്കുന്നത്ിനും നഷ്ടം നികത്തുന്നത്ിനുമുള്ള മോർഗങ്ങൾ
നിലവിൽ നിർപ്ദശിക്കറ്റപട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ രൂപപ്രഖറ്റയക്കുറിച്ചം, അത്ിറ്റന്റ സോധ്യമോയ
പ്രത്യോഘോത്ങ്ങറ്റെക്കുറിച്ചം വിശദമോയി പഠിച്ചത്ിൽ നിന്നും നിർപ്ദശിക്കറ്റപട്ടിട്ടുള്ള നഗരപോത്ോ
വികസന പദ്ധത്ിയുറ്റട ഗു
ലങ്ങൾ ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ മൂലമുെോകുന്ന പ്രത്ികൂല സ്ഥിത്ിറ്റയക്കോൾ
കൂടുത്ലോ ് എന്ന് എസ്.ഐ.എ. സംഘം വിലയിരുത്തുന്നു. കണ്ണൂർ നഗരത്തിറ്റല പ്റോഡുകളുറ്റട
ഇപ്പോഴറ്റത്ത അവസ്ഥ, കോൽനടയോത്രക്കോർക്കും, കസക്കിൾ യോത്രക്കോർക്കും സമോധ്ോനപരവം
സുഗമവമോയിട്ടുള്ള സഞ്ചോരത്തിന് അനുകൂലമല്ല. പലയിടങ്ങെിലം ഫുട്ട് പോത്ത് സൗകരയവമില്ല.
പ്റോഡിറ്റന്റ അരികു വറ്റര ടോർ റ്റചയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും നിലവിലെ്. പ്ദശീയ പോത് 66ലം
കുഞ്ഞിപള്ളി-പുല്ലൂപി പ്റോഡിലം സ്ഥിത്ി റ്റചയ്യുന്ന സ്ക്കൂളുകളുറ്റട പ്ഗറ്റകൾ പ്നറ്റര പ്റോഡിപ്ലക്കോ ്
നിലവിൽ തുറക്കുന്നത്്. അതുറ്റകോണ്ടുത്റ്റന്ന സ്ക്കൂളുകെിപ്ലക്ക് വരികയും പ്പോവകയും റ്റചയ്യുന്ന
കുട്ടികൾ പ്റോഡിലൂറ്റട നടക്കുന്നത്് വെറ്റര അപകടകരമോയ സോഹ്ചരയത്തിൽ ആ ് .
കണ്ണൂർ നഗരത്തിറ്റല പ്റോഡുകറ്റെ ദീർഘകോലറ്റത്ത ആവശയങ്ങറ്റെ മുന്നിൽ കണ്ടുറ്റകോെ് മോതൃകോ
പ്റോഡുകെോയി വികസിപിക്കുക എന്നത്ോ ് ഈ പദ്ധത്ിയുറ്റട ലക്ഷയം. നഗരത്തിലൂറ്റടയുള്ള
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യോത്രകൾ സുഗമമോക്കോനും, വോഹ്നറ്റപരുപറ്റത്ത കകകോരയം റ്റചയ്യോനും, ട്രോ ിക്ക് ത്ിരക്കുകറ്റെ
ഒഴിവോക്കോനുമോയി രൂപം നല്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധത്ിയോ ിത്്. അതുറ്റകോെ് അതുറ്റകോെ് ത്റ്റന്ന
നിലവിൽ പ ി പുപ്രോഗമിച്ച റ്റകോെിരിക്കുന്ന പ്ദശീയ പോത് കബപോപ്സ്സോ, ഭോവിയിൽ
വികസിപിക്കുവോൻ പദ്ധത്ിയുള്ള മപ്െറ്റത്േിലം കബപോപ്സ്സോ ഈ പദ്ധത്ിക്ക് പകരമോകില്ല. പ്റോഡ്
പ്കവലം വോഹ്നങ്ങൾക്ക് മോത്രമുള്ളത്ോ ് എന്ന കോഴ്ചപോടിൽ നിന്നും മോറി കസക്കിൾ, കോൽനട
യോത്രക്കോപ്രയും കൂടി പരിഗ ിക്കുന്ന ഒന്നോപ്കെത്് ഭോവിയുറ്റട അനിവോരയത്യോ ്. ഈ
ദിശയിലള്ള അഭിനന്ദനോർഹ്മോയ ഉദയമമോ ് കണ്ണൂർ നഗരപോത്ോ വികസന പദ്ധത്ി.
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുക വഴി ഉെോപ്യക്കോറ്റമന്ന് കറ്റെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധ്ോന പ്രത്യോഘോത്ങ്ങളും, അത്ിറ്റന്റ
അനന്ത്ര ലങ്ങളും ത്ോറ്റഴ റ്റകോടുത്തിരിക്കുന്നു.
മോറി ത്ോമസിപ്ക്കെി വരുന്നവർ: ഏകപ്ദശം 140 അംഗങ്ങളുൾറ്റപടുന്ന 28 കുടുംബങ്ങൾ
ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ കോര ം ത്ങ്ങളുറ്റട പരിചിത്മോയ ചുറ്റപോടുകെിൽ നിന്ന് മോറിത്തോമസിപ്ക്കെി
വരുന്നു (പട്ടിക 6.1). അത്ോയത്് പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്ത് ആറ്റകയുള്ള വീടുകെിൽ 42 ശത്മോനം
പൂർ മോയും റ്റപോെിച്ചകെപ്യെി വരികപ്യോ, ഇനി ഉപപ്യോഗയപ്യോഗയമല്ലോത്ത രീത്ിയിൽ
നശിക്കുകപ്യോ റ്റചയ്യുന്നു. പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്തുള്ള കച്ചവടസ്ഥോപനങ്ങെിൽ 47 ശത്മോനവം
ഇത്തരത്തിൽ ബോധ്ിക്കുന്നവയോ ്
പട്ടിക 6.1: മോറിത്തോമസിപ്ക്കെി വരുന്ന കുടുംബങ്ങളുറ്റട വിവരങ്ങൾ
പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്

ബോധ്ിക്കുന്ന വീടുകളുറ്റട എണ്ണം
പൂർ മോയും
ബോധ്ിക്കുന്നവ

ഭോഗികമോയി ബോധ്ിക്കുന്ന
പപ്ക്ഷ വീണ്ടും ഉപപ്യോഗിക്കോൻ
സോധ്ിക്കോത്തവ

ആറ്റക

പ്ദശീയപോത് 66

2

5

7

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

0

6

6

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

2

7

9

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

1

5

6

ആറ്റക

5

23

28

അവലംബം:

ീൽഡ് സർപ്വ

ജീവപ്നോപോധ്ിയിലെോകുന്ന നഷ്ടം: ഏകപ്ദശം ആയിരപ്ത്തോെം കുടുംബങ്ങളുറ്റട പ്രധ്ോന വരുമോന
പ്രോത്സ്സ് ഈ പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്തോണുള്ളത്്. വോടക, കച്ചവടസ്ഥോപനങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള കൂലിയും
ലോഭവം എന്നിവ ഈ വരുമോനത്തിലൾറ്റപടുന്നു. കുടുംബസർപ്വ വഴി വിവരങ്ങൾ പ്ശഖരിച്ച
ഭൂവടമകെിലം വോടകക്കോരിലം 30 ശത്മോനപ്ത്തോെം ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ ത്ങ്ങളുറ്റട പ്രധ്ോന വരുമോന
പ്രോത്സ്സിറ്റന ബോധ്ിക്കുറ്റമന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ മൂലം ജീവപ്നോപോധ്ി നഷ്ടറ്റപടുന്ന
കുടുംബങ്ങളുറ്റട വിവരങ്ങൾ പട്ടിക 6.2ൽ നൽകുന്നു.
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പട്ടിക 6.2: നിർദ്ദിഷ്ട ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ പദ്ധത്ി പ്രകോരം ജീവപ്നോപോധ്ി നഷ്ടറ്റപടുന്ന
കുടുംബങ്ങളുറ്റട എണ്ണം
പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്

ഭൂവടമകൾ

വോടകക്കോർ

റ്റത്ോഴിലോെികൾ

ആറ്റക

പ്ദശീയപോത് 66

76

100

684

860

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

7

2

14

23

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

10

9

22

41

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

13

17

24

54

ആറ്റക

106

128

744

978

അവലംബം: കുടുംബ സർപ്വ

പട്ടിക 6.3 പ്രകോരം, 186 കച്ചവട പ്ലോട്ടുകൾ ഇപ്പോഴുള്ളിടത്തു നിന്ന് മോെി സ്ഥോപിപ്ക്കെി വരും. ഇത്്
പ്രപ്ദശറ്റത്ത റ്റത്ോഴിലന്ത്രീക്ഷറ്റത്ത പ്രത്ികൂലമോയി ബോധ്ിക്കുകയും, റ്റത്ോഴിലിനോയി നിലവിൽ ഈ
സ്ഥോപനങ്ങറ്റെ ആശ്രയിക്കുന്ന റ്റത്ോഴിലോെികളുറ്റട വരുമോനത്തിൽ നഷ്ടമുെോക്കുകയും റ്റചയ്യും.
പട്ടിക 6.3: മോെി സ്ഥോപിപ്ക്കെി വരുന്ന കച്ചവടസ്ഥോപനങ്ങളുറ്റട എണ്ണം
പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്

എണ്ണം

പ്ദശീയപോത് 66

142

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

5

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

20

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

19

ആറ്റക

186

അവലംബം:

ീൽഡ് സർപ്വ

പരിസ്ഥിത്ിയിലെോകോവന്ന സവോധ്ീനം: ഒരു പദ്ധത്ിക്കോയി ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കുന്നത്് സവോഭോവികമോയും
പ്രപ്ദശറ്റത്ത സസയജോലങ്ങറ്റെ ബോധ്ിക്കും. കുടുംബസർപ്വയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ മോത്രം
അനുസരിച്ച്, 400ലധ്ികം മരങ്ങൾ പദ്ധത്ിയുറ്റട ഭോഗമോയി മുറിച്ചമോപ്െെി വരും.
സ്ഥോവരജംഗമ വസ്തുകൾക്കുെോകുന്ന നഷ്ടം: റ്റകട്ടിടങ്ങെല്ലോത്ത 405ലധ്ികം നിർമിത്ികൾ
പദ്ധത്ിയുറ്റട ഭോഗമോയി നഷ്ടമോകും. കി റുകൾ, ടോങ്കുകൾ, പ്ഗറ്റകൾ, ചുറ്റമത്ിലകൾ എന്നിവ
ഇവയിലൾറ്റപടുന്നു (പട്ടിക 6.4). കന്നുകോലി റ്റത്ോഴുത്തുകൾ ഒന്നും ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കലിറ്റന്റ ഭോഗമോയി
നഷ്ടറ്റപടുന്നില്ല.
പട്ടിക 6.4: നഷ്ടറ്റപടുന്ന സ്ഥോവരജംഗമവസ്തുക്കൾ
വസ്തുക്കളുറ്റട ത്രം

പ്ദശീയപോത്
66

റ്റപോടിക്കുെ്
– റ്റകോെോെി
പ്റോഡ്

ത്യ്യിൽ റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക
പ്റോഡ്

കുഞ്ഞിപള്ളി –
പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

ആറ്റക

തുറന്ന കി

റുകൾ

7

2

2

24

35

കുഴൽക്കി

ർ

2

1

0

1

4

ടോേ്

0

0

1

0

1

ചുറ്റമത്ിൽ

107

114

41

53

315

പ്ഗെ്

18

10

19

3

50

ആറ്റക

134

127

63

81

405

അവലംബം: കുടുംബ സർപ്വ

65

ഇവയ്ക്ക് പുററ്റമ, വീടുകൾ, കടകൾ, മത്സ്ഥോപനങ്ങൾ, സ്ക്കൂളുകൾ എന്നിവയുൾറ്റപറ്റട നൂറ്
റ്റകട്ടിടങ്ങൾ പൂർ മോയും നഷ്ടമോകും. മെ് 165 റ്റകട്ടിടങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപപ്യോഗിക്കോനോകോത്ത
രീത്ിയിൽ ഭോഗികമോയും ബോധ്ിത്മോകും. റ്റസമിപ്ത്തരിയിറ്റല ശവക്കല്ലറകളും ഒരു മഖോമും
നഷ്ടമോകുന്നുെ്. റ്റപോതുടോപ്പുകൾ, ഒപ്െിക്കൽ ക ബർ പ്കബിളുകൾ, കപപ് കലനുകൾ,
കവദുത്ി പ്പോസ്റ്റുകൾ, പ്റോഡിനിരുവശത്തുമോയി സ്ഥിത്ി റ്റചയ്യുന്ന 58 ട്രോൻസ്പ് ോർമറുകൾ
എന്നിവയും മോെി സ്ഥോപിപ്ക്കെി വരും. വിവിധ് പ്റോഡുകെിൽ നിന്ന് മോെി സ്ഥോപിപ്ക്കെി വരുന്ന
ട്രോൻസ്പ് ോർമറുകളുറ്റട എണ്ണം പട്ടിക 6.5ൽ നൽകുന്നു.
പട്ടിക 6.5: മോെി സ്ഥോപിപ്ക്കെി വരുന്ന ട്രോൻസ്പ് ോർമറുകളുറ്റട എണ്ണം
പ്റോഡിറ്റന്റ പ്പര്

എണ്ണം

പ്ദശീയപോത് 66

48

റ്റപോടിക്കുെ് – റ്റകോെോെി പ്റോഡ്

3

ത്യ്യിൽ - റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്

4

കുഞ്ഞിപള്ളി – പുല്ലൂപി പ്റോഡ്

3

ആറ്റക

58

അവലംബം:

ീൽഡ് സർപ്വ

പദ്ധത്ി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്ദോ്കരമോയ പ്രത്യോഘോത്ങ്ങറ്റെ ലഘൂകരിക്കുന്നത്ിനും, ഉെോകോവന്ന
നഷ്ടങ്ങൾക്ക്
പരിഹ്ോരം
കോണുന്നത്ിനും
ത്ോറ്റഴ
റ്റകോടുത്തിട്ടുള്ള
നടപടികൾ
കകറ്റക്കോള്ളോവന്നത്ോ ്.
വീട്/ഭൂമി/വസ്തുക്കൾ എന്നിവയ്ക്കെോകോവന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹ്ോരങ്ങൾ


സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുക വഴി കിടപോടം നഷ്ടറ്റപടുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2013 റ്റല RFCTLARR
നിയമത്തിനു പകരമോയി സംസ്ഥോനസർക്കോർ പ്രഖയോപിച്ചിരിക്കുന്ന പുനരധ്ിവോസ
പുന:സ്ഥോപന നയം പ്രകോരം പകരം വീട് നൽകിപ്യോ, വീട് റ്റവക്കുന്നത്ിനുള്ള
സൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കിപ്യോ അറ്റല്ലേിൽ അർഹ്മോയ നഷ്ടപരിഹ്ോരം നൽകിപ്യോ
പുന:രധ്ിവസിപിക്കോവന്നത്ോ ്. സ്ഥലം, പ്മോപ്ട്ടോർ പുര, റ്റത്ോഴുത്ത് തുടങ്ങിയ
സ്ഥോവരജംഗമ വസ്തുക്കൾ നഷ്ടമോകുന്നവർക്കും ഇപ്ത് നയം അനുശോസിക്കുന്ന
ത്രത്തിലള്ള നഷ്ടപരിഹ്ോരം ഉറപോക്കോം.



കവദുത്ി

പ്പോസ്റ്റുകൾ,

ട്രോൻസ്പ് ോർമറുകൾ,

ഒപ്െിക്കൽ

പ്കബിളുകൾ,

കപപ്

കലനുകൾ, റ്റപോതു ടോപ്പുകൾ, റ്റപോതുക്കി റുകൾ എന്നിവ മോെി സ്ഥോപിക്കുന്നത്ിനുള്ള
വയവസ്ഥകൾ പദ്ധത്ിയുറ്റട ഭോഗമോയി ഉൾറ്റക്കോള്ളിക്കോം.


നിലവിലള്ള ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ രൂപപ്രഖ പ്രകോരം ഭോഗികമോയി ബോധ്ിത്മോകുന്ന
പ്ലോട്ടുകളുറ്റട അവപ്ശ്ിക്കുന്ന ഭോഗം ഉപപ്യോഗപ്യോഗയമറ്റല്ലേിൽ പൂർ മോയി
ഏറ്റെടുക്കുന്നത്് പരിഗ ിക്കോവന്നത്ോ ്.

ജീവപ്നോപോധ്ികൾക്കുെോകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹ്ോരം:


സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുക വഴി ജീവപ്നോപോധ്ിയോയ സ്ഥലപ്മോ, റ്റകട്ടിടപ്മോ നഷ്ടറ്റപടുന്ന
കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2013 റ്റല RFCTLARR നിയമത്തിനു പകരമോയി സംസ്ഥോനസർക്കോർ
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പ്രഖയോപിച്ചിരിക്കുന്ന പുനരധ്ിവോസ
നഷ്ടപരിഹ്ോരം നൽകോവന്നത്ോ ്.

പുന:സ്ഥോപന

നയം

പ്രകോരം

അർഹ്മോയ



റ്റകട്ടിടം പൂർ മോയും നഷ്ടറ്റപടുന്ന കടയുടമകൾക്ക്, ത്ങ്ങളുറ്റട കച്ചവടം തുടർന്നുറ്റകോണ്ടു
പ്പോകോനോയി ഒരു പകരം സ്ഥലം നൽകുന്നത്് പരിഗ ിക്കോവന്നത്ോ ്.



നിലവിൽ റ്റകട്ടിടത്തിറ്റന്റ മുൻവശത്തുള്ള സ്ഥലപ്മറ്റെടുക്കുന്നത്് കോര

ം ബിൽഡിംഗ് റൂൾ

അനുശോസിക്കുന്ന ത്രത്തിൽ റ്റകട്ടിടവം പ്റോഡും ത്മ്മിലള്ള അകലം പോലിക്കോനോവോറ്റത്
വരുന്ന റ്റകട്ടിടങ്ങളുെ്. ബിൽഡിംഗ് ചട്ടങ്ങെിൽ ഇെവ് അനുവദിച്ചോൽ ഇവയിൽ പലത്ിലം
കച്ചവടം തുടർന്നു റ്റകോണ്ടുപ്പോകോനോകും.


കച്ചവടസ്ഥോപനങ്ങൾ മോെി സ്ഥോപിക്കുന്നത്ിറ്റന്റ ഭോഗമോയി വരുമോനം നഷ്ടറ്റപടുന്ന
റ്റത്ോഴിലോെികൾക്ക് ഇടക്കോലോശവോസം നൽകുന്നത്് പരിഗ



ിക്കോവന്നത്ോ

്.

പദ്ധത്ി ബോധ്ിക്കുന്ന അവശ ജനവിഭോഗങ്ങൾക്ക് ജീവപ്നോപോധ്ി ഒരുക്കുന്നത്ിനോയി
ഉചിത്മോയ ഇടങ്ങെിൽ ത്പ്ദ്ദശ സവയംഭര
സ്ഥോപനങ്ങളുമോയി സഹ്കരിച്ച്
റ്റപട്ടിക്കടകൾ പ്പോലള്ള ത്ോൽകോലിക വഴിപ്യോര സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സോധ്യത്
പ്റോഡിപ്നോട് പ്ചർന്ന് ആപ്ലോചിക്കോവന്നത്ോ ്.

പോരിസ്ഥിത്ിക പ്കോട്ടം ലഘൂകരിക്കുന്നത്ിനുള്ള നിർപ്ദശങ്ങൾ


മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മോെറ്റപടുക വഴി പരിസ്ഥിത്ിക്കുെോകുന്ന നഷ്ടം നികത്തുന്നത്ിനുത്കുന്ന
അത്രയും മരങ്ങൾ പോത്പ്യോരങ്ങെിൽ നടോം. ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ റ്റത്രറ്റഞ്ഞടുക്കുപ്േോൾ അവ
നടപോത്യിൽ ത് ൽ നൽകുന്ന വിധ്ത്തിൽ ആകുന്നത്് ഉചിത്മോയിരിക്കും. എന്നോൽ
റ്റപറ്റട്ടന്ന് ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്ന ത്രത്തിലള്ള മരങ്ങൾ റ്റത്രറ്റഞ്ഞടുക്കോത്ിരിക്കോൻ
ശ്രദ്ധിക്കുകയും പ്വ ം.

മെ് മുൻകരുത്ലകൾ


സ്ഥലപ്മറ്റെടുപ്പുമോയി ബന്ധറ്റപട്ട് പദ്ധത്ി ബോധ്ിത്രുറ്റടയും ആക്ഷൻ കമ്മിെികളുറ്റടയും
ആശേളും ഉൽക്കണ്ഠകളും പരിഹ്രിക്കോനും അവരുറ്റട സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിക്കോനുമുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ
ത്പ്ദ്ദശസവയംഭര
സ്ഥോപനങ്ങളുറ്റടയും,
ജനപ്രത്ിനിധ്ികളുറ്റടയും
പേോെിത്തപ്ത്തോറ്റട നടത്ത ം.



പദ്ധത്ിയുറ്റട വിവിധ് ഘട്ടങ്ങെിൽ ഉയർന്ന് വപ്ന്നക്കോവന്ന അപ്രത്ീക്ഷിത്ങ്ങെോയ
പ്രശ്നങ്ങറ്റെ പ്വഗത്തിൽ പരിഹ്രിച്ച് മുപ്ന്നോട്ട് പ്പോകുന്നത്ിന് ആവശയമോയ ഒരു പരോത്ി
പരിഹ്ോര സംവിധ്ോനം പദ്ധത്ിയുമോയി ബന്ധറ്റപട്ട വിവിധ് വിഭോഗങ്ങളുറ്റട
പേോെിത്തപ്ത്തോറ്റട നടപിലോക്ക ം.



ഇലേിക് പ്പോസ്റ്റുകൾ, ട്രോൻസ്പ് ോർമറുകൾ തുടങ്ങിയവ നിലവിൽ പ്റോഡുകെിൽ
സ്ഥോപിച്ചിരിക്കുന്നത്് സുഗമമോയ ഗത്ോഗത്ത്തിന് ത്ടസ്സമോയ രീത്ിയിലോ ്. ഇതും പ്റോഡ്
പ ി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ത്റ്റന്ന മോെി സ്ഥോപിപ്ക്കെതുെ്. ഇവ മോെി സ്ഥോപിക്കുപ്േോൾ
നടപോത്കൾക്ക് ത്ടസ്സമുെോകുന്ന രീത്ിയിൽ ആകോറ്റത് പ്നോപ്ക്കെതുെ്.
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പ്റോഡിറ്റന്റ അടിയിലൂറ്റട സ്ഥോപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്കബിളുകൾ, കുടിറ്റവള്ള കപപ്പുകൾ എന്നിവ
പ്റോഡരികിപ്ലക്ക് മോെി സ്ഥോപിക്കോം. ഇത്് ഇവയുറ്റട പ്കടുപോടുകൾ പരിഹ്രിക്കുന്ന
സമയത്ത് ജനങ്ങൾ പ്നരിപ്ടെി വരുന്ന അസൗകരയങ്ങറ്റെ കുറയ്ക്കം.



നിർമ്മോ
പ്റോഡ്

ഘട്ടത്തിൽ ഉൾറ്റപടുന്ന റ്റത്ോഴിലോെികളുറ്റട സുരക്ഷ ഉറപോപ്ക്കെത്് പ്കരെ
െ് പ്ബോർഡിറ്റന്റ ഉത്തരവോദിത്വം ആയിരിക്കും.



നിർമ്മോ
പ്രവർത്തനങ്ങളുറ്റട ഭോഗമോയി പുറത്ത് നിന്നുള്ള റ്റത്ോഴിലോെികറ്റെ
ഉൾറ്റക്കോള്ളിക്കുന്നുറ്റെേിൽ ശരിയോയ രീത്ിയിലള്ള ശൗചോലയ സൗകരയങ്ങപ്െോട് കൂടിയ
മോനയമോയ ത്ോമസ സൗകരയം ഉറപോപ്ക്കെതുെ്.



റ്റത്ോഴിലോെികളുറ്റട ആപ്രോഗയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആവശയമോയ ശ്രദ്ധപ്യോറ്റട കകകോരയം
റ്റചയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപോപ്ക്കെതുെ്. ഇത്ര സംസ്ഥോനങ്ങെിൽ നിന്നും വരുന്ന
റ്റത്ോഴിലോെികറ്റെ നിർമ്മോ
പ്രവർത്തങ്ങെിൽ ഉൾറ്റക്കോള്ളിക്കുന്നുറ്റെേിൽ അവറ്റര
അടുത്തുള്ള സർക്കോർ ആപ്രോഗയ സംവിധ്ോനങ്ങളുമോയി ബന്ധറ്റപടുത്ത ം. പ്രത്ിപ്രോധ്
മരുന്നുകൾ യഥോസമയം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപോക്ക ം.



പുനരധ്ിവോസം നടപിലോക്കുപ്േോൾ ഏറ്റെടുക്കറ്റപടുന്ന ഭൂമിയിൽ നിലവിൽ ത്ോമസിക്കുന്ന
കുട്ടികളുറ്റട വിദയോഭയോസറ്റത്ത പ്രത്ികൂലമോയി ബോധ്ിക്കോത്ിരിക്കോൻ പ്രപ്ത്യക ശ്രദ്ധ
റ്റചലത്ത ം.



നടപോത്കളും പ്റോഡുകളും ഭിന്നപ്ശ്ി സൗഹൃദമോക്കോനുള്ള നടപടികൾ സവീകരിക്കോം.

6.3 നിയമത്തിൽ

പുനരധ്ിവോസത്തിനും

പുന:സ്ഥോപനത്തിനും

നഷ്ടപരിഹ്ോരത്തിനുമോയി

ഉൾറ്റപടുത്തിയിട്ടുള്ള വയവസ്ഥകൾ
RFCTLARR നിയമം 2013 ൽ പ്രത്ിപോദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിനോയുള്ള പുനരധ്ിവോസ
പോപ്ക്കജിന് പകരമോയി പ്കരെ സർക്കോർ റവനൂ(B) വകുപ് പ്രഖയോപിച്ചിട്ടുള്ള നയം
(G.O.(Ms)No.448/2017/RD dated 29/12/2017) അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള പോപ്ക്കജ് ഈ പദ്ധത്ിക്ക്
ബോധ്കമോ ്. നിയമത്തിറ്റന്റ രെോം പട്ടികയിൽ നിഷ്കർ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്ിലം കൂടുത്ൽ സഹ്ോയം ഈ
നയത്തിൽ ഉൾറ്റപട്ടിട്ടുെ്.

6.4 നഷ്ടപരിഹ്ോരവമോയി ബന്ധറ്റപട്ട് പദ്ധത്ി പ്രഖയിൽ ഉൾറ്റപടുത്തുറ്റമന്ന് അർത്ഥനോധ്ികോരി
പ്രസ്തോവിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ
വിശദമോയ പദ്ധത്ി പ്രഖ ത്യ്യോറോയി റ്റകോെിരിക്കുകയോ ്. എന്നിരുന്നോലം, RFCTLARR Act, 2013
പ്രകോരമുള്ള പുന:രധ്ിവോസ, പുന:സ്ഥോപന, നഷ്ടപരിഹ്ോര പോപ്ക്കജ് പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്തുള്ള സ്ഥല
ഉടമകൾക്ക് ഉറപോക്കും എന്ന് ബന്ധറ്റപട്ടവർ അറിയിച്ചിട്ടുെ്.

6.5 സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് പഠനത്തിൽ കറ്റെത്തിയ വിവിധ്ങ്ങെോയ പ്രത്യോഘോത്ങ്ങളുറ്റട
ത്ീവ്രത് കുറക്കുവോനോയി പദ്ധത്ി രൂപകൽപനയിൽ വരുപ്ത്തെ മോെങ്ങൾ


പദ്ധത്ിക്കോയി റ്റവട്ടിമോറ്റന്ന മരങ്ങൾക്ക് പകരമോയി ആവശയത്തിന് മരങ്ങൾ പദ്ധത്ി
പ്രപ്ദശത്ത് ത്റ്റന്ന വച്ച് പിടിപിക്കുക.
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കവദുത്ി

പ്പോസ്റ്റുകൾ,

ട്രോൻസ്പ് ോർമറുകൾ,

ഒപ്െിക്കൽ

പ്കബിളുകൾ,

കപപ്

കലനുകൾ, റ്റപോതു ടോപ്പുകൾ, റ്റപോതു
റുകൾ എന്നിവ മോെി സ്ഥോപിക്കുന്നത്ിനുള്ള
വയവസ്ഥകൾ പദ്ധത്ിയുറ്റട ഭോഗമോയി ഉൾറ്റക്കോള്ളിക്കുക.
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സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് നിർവഹ്
സ്ഥോപനസംവിധ്ോനം

പദ്ധത്ിയുറ്റട

അധ്യോയം 7
7.1 സ്ഥോപനസംവിധ്ോനങ്ങളും നിയുക്തവയക്തികളും
RFCTLARR നിയമം, 2013 റ്റല റ്റസക്ഷൻ 4 (6) പ്രകോരം, SIA വഴി ത്ിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രത്യോഘോത്ങ്ങൾ
പരിഹ്രിക്കുന്നത്ിനോയി സോമൂഹ്യ പ്രത്യഘോത് നിർവഹ്
പദ്ധത്ി (SIMP) ത്യ്യോറോപ്ക്കെതുെ്.
വയക്തമോയി നിർവചിക്കറ്റപട്ട സ്ഥോപന സംവിധ്ോനങ്ങളും നിർദ്ദിഷ്ട ഉത്തരവോദിത്തങ്ങളുള്ള
വയക്തികളും ഇങ്ങറ്റന ത്യ്യോറോക്കിയ SIMP നടപിലോക്കുന്നത്ിന് നിർ ോയകമോ ്. RFCTLARR
നിയമം, 2013 ഉം ഭൂമി പ്കരെ RFCTLARR ചട്ടം, 2015 ഉം ഇത്ിനോയി ഒരു വിപുലമോയ സ്ഥോപന ചട്ടക്കൂട്
രൂപറ്റപടുത്തിയിട്ടുെ്. അത്് ത്ോറ്റഴ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
നിയമത്തിറ്റല പത്ിനോറോം വകുപ് പ്രകോരം സംസ്ഥോന സർക്കോർ നിപ്യോഗിക്കുന്ന
അഡ്മിനിപ്സ്ട്രെറിലോ ്
പുനരധ്ിവോസത്തിനും
പുനസ്ഥോപനത്തിനുമുള്ള
പദ്ധത്ി
ത്യ്യോറോക്കുന്നത്ിനുള്ള ചുമത്ല നിക്ഷിപ്തമോയിട്ടുള്ളത്്. സർപ്വയിലൂറ്റടയും ബോധ്ിത് കുടുംബങ്ങളുറ്റട
റ്റസൻസസിലൂറ്റടയും അഡ്മിനിപ്സ്ട്രെർ ഈ പദ്ധത്ിക്ക് രൂപം നൽകും. അത്ിൽ ഓപ്രോ
കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുറ്റടയും സ്ഥോവര ജംഗമ വസ്തുക്കളുറ്റടയും
വിശദോംശങ്ങൾ, ഉപജീവനമോർഗങ്ങെിൽ ഉെോകുന്ന നഷ്ടം, റ്റപോെിച്ചകെപ്യെിവരുന്ന റ്റപോതു
ഉപപ്യോഗ
സ്ഥോപനങ്ങളുറ്റടയും സർക്കോർ റ്റകട്ടിടങ്ങളുറ്റടയും പട്ടിക,
നഷ്ടമോകുന്ന
സൗകരയങ്ങളുറ്റടയും അടിസ്ഥോന സൗകരയങ്ങളുറ്റടയും വിശദോംശങ്ങൾ, ഏറ്റെടുക്കറ്റപട്ട റ്റപോതു
സവത്തുക്കളുറ്റട വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾറ്റപട്ടിരിക്ക ം. ഓപ്രോ ജില്ലയിലം പുനരധ്ിവോസപുനസ്ഥോപനത്തിറ്റന്റ അഡ്മിനിപ്സ്ട്രെർമോരോയി, അത്ോത്് ജില്ലകെിറ്റല റ്റഡപൂട്ടി കെക്ടറുമോറ്റര (ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കൽ), G.O. (P) No. 590/2015/RD വഴി പ്കരെ സർക്കോർ നിയമിച്ച.
പുനരധ്ിവോസ പുനസ്ഥോപന പദ്ധത്ികളുറ്റട രൂപീകര ത്തിനും ശരിയോയ നടത്തിപിനും
പ്മൽപ്നോട്ടം വഹ്ിക്കുന്നത്ിനോയി, പുനരധ്ിവോസത്തിനും പുനസ്ഥോപനത്തിനോയുള്ള ഒരു
കമ്മീ് റ്ററ നിയമിക്കോൻ നിയമത്തിറ്റല നോല്പത്തിനോലോം വകുപ് സംസ്ഥോന സർക്കോരിറ്റന
അധ്ികോരറ്റപടുത്തുന്നു. ഈ വയവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃത്മോയി, 2015 നവംബർ 11 റ്റല G.O. (P) M. No.
589/2015/RD പ്രകോരം പ്കരെ സർക്കോർ പുനരധ്ിവോസ - പുനസ്ഥോപന കമ്മീ് റോയി ഭൂമി റവനൂ
കമ്മീ് റ്ററ നിയമിക്കുകയുെോയി.
RFCTLARR നിയമം, 2013 റ്റല റ്റസക്ഷൻ 45, പ്കരെ RFCTLARR ചട്ടം, 2015, റൂൾ-23 എന്നിവ പ്രകോരം,
പുരധ്ിവോസ പുനസ്ഥോപന പദ്ധത്ി നിരീക്ഷിക്കോനും അവ നടപിൽ വരുത്തുന്നത്ിറ്റല പുപ്രോഗത്ി
വിലയിരുത്തോനും ഓപ്രോ പദ്ധത്ിത്ലത്തിലം ഒരു പുനരധ്ിവോസ പുനസ്ഥോപന കമ്മിെി
രൂപീകരിക്കോവന്നത്ോ ്. പദ്ധത്ിയുറ്റട കരടു പ്രഖ അഡ്മിനിപ്സ്ട്രെർ ത്യ്യോറോക്കിയോൽ അപ്ത് പെി

റ്റസന്റർ പ് ോർ പ്സോപ്്യോ-എക്കപ്

ോമിക് & എൺവപ്യോൺറ്റമന്റ് (സി.എസ്.ഇ.എസ്)
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ചർച്ച റ്റചയ്യോനും നിർപ്ദശങ്ങൾ നൽകോനുമോയി ഈ കമ്മെിയുറ്റട ആദയ
പ്ചരോവന്നത്ോ ്.

പ്യോഗം

നിയമത്തിറ്റല റ്റസക്ഷൻ 17 അനുസരിച്ച്, പുനരധ്ിവോസ പുനസ്ഥോപന കമ്മിെിയുമോയി പ്ചർന്ന്
അഡ്മിനിപ്സ്ട്രെർ സമർപിക്കുന്ന പുനരധ്ിവോസ പുനസ്ഥോപന പദ്ധത്ിയുറ്റട കരട് പ്രഖ കെക്ടർ
അവപ്ലോകനം റ്റചയ്യ ം. ത്റ്റന്റ നിർപ്ദശങ്ങൾ കൂടി ഉൾറ്റക്കോള്ളിച്ചറ്റകോെ്, കെക്ടർ പദ്ധത്ിയുറ്റട
അംഗീകോരത്തിനോയി പുനരധ്ിവോസ പുനസ്ഥോപന കമ്മീ് ർക്ക് സമർപിക്കുകയും, കമ്മീ് ർ
അംഗീകൃത് പദ്ധത്ി പ്രോപ്ദശിക ഭോ്യിൽ പരസയമോക്കുകയും റ്റചയ്യുന്നു.
2013 റ്റല നിയമത്തിറ്റല റ്റസക്ഷൻ 3 (ജി)യും, പ്കരെ RFCTLARR ചട്ടം, 2015റ്റല റൂൾ 3(1) ഉം
നൽകിയിട്ടുള്ള അധ്ികോരങ്ങൾ വിനിപ്യോഗിച്ചറ്റകോെ്, കെക്ടറുറ്റട ചുമത്ലകൾ നിർവഹ്ിക്കോനോയി
പ്കരെ സർക്കോർ 2015 ഡിസംബർ 4 റ്റല G. O. (P) No.649/2015/RD വഴി ഉപ്ദയോഗസ്ഥറ്റര നിയമിച്ച.
2013 റ്റല RFCTLARR നിയമത്തിറ്റല റ്റസക്ഷൻ 50 പുനരധ്ിവോസ-പുനസ്ഥോപന പദ്ധത്ികളുറ്റട
നടത്തിപ് അവപ്ലോകനം റ്റചയ്യുന്നത്ിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നത്ിനുമോയി സംസ്ഥോന ത്ലത്തിൽ ഒരു
നിരീക്ഷ സമിത്ി രൂപീകരിക്കോൻ സർക്കോരിറ്റന അധ്ികോരറ്റപടുത്തുന്നു. കൂടോറ്റത് അനുപ്േദം 51
ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കലമോയി
ബന്ധറ്റപട്ട
ത്ർക്കങ്ങൾ
പ്വഗത്തിൽ
പരിഹ്രിക്കോനോയി
ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കലിനും, പുനരധ്ിവോസത്തിനും, പുനസ്ഥോപനത്തിനുമുള്ള അപ്ത്ോറിെിക്ക് രൂപം
നൽകോനും സംസ്ഥോന സർക്കോരിറ്റന ചുമത്ലറ്റപടുത്തുന്നു. റ്റസക്ഷൻ 51 പ്രകോരമുള്ള
അധ്ികോരങ്ങൾ
വിനിപ്യോഗിച്ചറ്റകോെ്
പ്കരെ
സർക്കോർ
ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കലിനും,
പുനരധ്ിവോസത്തിനും, പുനസ്ഥോപനത്തിനുമുള്ള അപ്ത്ോറിെികൾ എല്ലോ ജില്ലകെിലം 2016
ഡിസംബർ 29 റ്റല G.O.(MS) No. 321/2016 വഴി പ്കരെ കഹ്പ്ക്കോടത്ിയുമോയി ആപ്ലോചിച്ച് സ്ഥോപിച്ച.
ഇതുകൂടോറ്റത്, കൂടോറ്റത്, 23/09/2015 ത്ീയത്ിയിറ്റല G.O. (Ms) No.485 / 2015 / RD വഴി പ്കരെ സർക്കോർ
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ നഷ്ടപരിഹ്ോരത്തിനും സുത്ോരയത്യ്ക്കമുള്ള സംസ്ഥോന നയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച.
ഓപ്രോ ജില്ലയിലം ജില്ലോത്ല നഷ്ടപരിഹ്ോര-പുനരധ്ിവോസ-പുനസ്ഥോപന സമിത്ി രൂപീകരിക്കോൻ
ഈ നയം വയവസ്ഥ റ്റചയ്യുന്നു. നയോയമോയതും യുക്തമോയതുമോയ
ഭൂമിവിലയും
നഷ്ടപരിഹ്ോരത്തുകയും ത്ീരുമോനിക്കുന്നത്ിപ്നോറ്റടോപം, ബോധ്ിത്രോയ വയക്തി/കുടുംബത്തിന്
നൽപ്കെ പുനരധ്ിവോസ-പുനസ്ഥോപന പോപ്ക്കജ് നിർ യിക്കോനുള്ള ഉത്തരവോദിത്തവം
സമിത്ിക്കോ ്. ജില്ലോത്ല സമിത്ി സമർപിച്ച എസ്റ്റിപ്മെിന് അംഗീകോരം നൽകോൻ ചീ ് റ്റസക്രട്ടറി,
റവനൂ റ്റസക്രട്ടറി, അഡ്മിനിപ്സ്ട്രെീവ് വകുപ് റ്റസക്രട്ടറി, നിയമ റ്റസക്രട്ടറി, ധ്നകോരയ റ്റസക്രട്ടറി
എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംസ്ഥോനത്ല ശോക്തീകര
സർക്കോരിറ്റന ചുമത്ലറ്റപടുത്തുന്നു.

സമിത്ി രൂപീകരിക്കോനും ഇപ്ത് നയം സംസ്ഥോന

7.2 സർക്കോരിത്ര സംഘടനകളുറ്റട പേ്
സർക്കോരിത്ര സംഘടനകൾക്ക് ഒരു പങ്കും വിഭോവനം റ്റചയ്തിട്ടില്ല.

7.3 ഓപ്രോ പ്രവർത്തനത്തിറ്റന്റയും സമയപരിധ്ികൾ
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ നയോയമോയ നഷ്ടപരിഹ്ോരത്തിനും, സുത്ോരയത്യ്ക്കം, പുനരധ്ിവോസത്തിനും,
പുന:സ്ഥോപനത്തിനുമുള്ള നിയമം, 2013 ൽ അനുശോസിക്കുന്ന സമയപരിധ്ികൾ ബോധ്കമോകും.
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ബജറ്റം സോേത്തികനടപടികളും

പദ്ധത്ിയും,

അധ്യോയം 8
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിനുള്ള നഷ്ടപരിഹ്ോരവം, പുനരധ്ിവോസവം പ്കരെസർക്കോരിറ്റന്റ “ഭൂമി
ഏറ്റെടുക്കുന്നത്ിനുള്ള പുനരധ്ിവോസ പുനസ്ഥോപന പോപ്ക്കജ് ത്ീരുമോനിക്കുന്നത്ിനുള്ള നയം”
അനുസരിച്ച് നൽകോവന്നത്ോ ്. ഓപ്രോ പ്ലോട്ടുകളുറ്റടയും പ്രപ്ത്യകത് അനുസരിച്ച് (ഉദോ: വഴി
സൗകരയമുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ, പോടങ്ങൾ, പുരയിടങ്ങൾ എന്നിങ്ങറ്റന) പ്വ ം നഷ്ടപരിഹ്ോരത്തുക
ക ക്കോപ്ക്കെത്്. നഷ്ടപരിഹ്ോരത്തിനും പുനരധ്ിവോസത്തിനും പുനസ്ഥോപനത്തിനുമുള്ള
പൂർ മോയ റ്റചലവം പ്കരെോ പ്റോഡ് െ് പ്ബോർഡോ ് വഹ്ിക്കുന്നത്്.
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പ്മൽപ്നോട്ടവം മൂലയനിർ യവം

പദ്ധത്ി –

അധ്യോയം 9
9.1 പ്മൽപ്നോട്ടവം മൂലയനിർ

യവം – പ്രധ്ോന സൂചികകൾ

സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് നിർവഹ്

പദ്ധത്ിയുറ്റട നടപിലോക്കൽ വിലയിരുത്തുന്നത്ിനുള്ള ചില

സൂചികകൾ ത്ോറ്റഴ റ്റകോടുക്കുന്നു. ഈ സൂചികകറ്റെ അടിസ്ഥോനമോക്കി പദ്ധത്ിയുറ്റട പുപ്രോഗത്ി
വിലയിരുത്തുന്നത്് സ്ഥലപ്മറ്റെടുക്കലിറ്റന്റ ഭോഗമോയി ജനങ്ങൾക്കും സമൂഹ്ത്തിനുമുെോകുന്ന
ബുദ്ധിമുട്ടുകറ്റെ ഒരു പരിധ്ി വറ്റര കുറയ്ക്കോൻ സഹ്ോയിക്കും.


പുനരധ്ിവോസ, പുനസ്ഥോപന പദ്ധത്ി രൂപീകരിക്കോനും അംഗീകരിക്കോനും എടുത്ത സമയം.



ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുപ്േോൾ നൽകിയ നഷ്ടപരിഹ്ോരത്തുക.



നഷ്ടപരിഹ്ോരത്തുക പദ്ധത്ി ബോധ്ിത്രിപ്ലറ്റക്കത്തിപ്ച്ചരോറ്റനടുത്ത സമയം.

9.2 റിപ്പോർട്ടിംഗ് രീത്ിയും പ്മൽപ്നോട്ട കർത്തവയങ്ങളും
റിപ്പോർട്ടിംഗും പ്മൽപ്നോട്ടവം RFCTLARR നിയമം, 2013റ്റന്റ അടിസ്ഥോനത്തിൽ സംസ്ഥോന സർക്കോർ
രൂപീകരിച്ച നയത്തിറ്റന്റ അടിസ്ഥോനത്തിൽ നിർവഹ്ിക്കോവന്നത്ോ

9.3 സവത്ന്ത്ര മൂലയനിർ

്.

യം- രൂപപ്രഖ

പദ്ധത്ി വിലയിരുത്തോനോയി സവത്ന്ത്ര മുലയനിർ യം വിഭോവനം റ്റചയ്തിട്ടില്ല. RFCTLARR നിയമം,
2013ൽ പ്രത്ിപോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്ദയോഗസ്ഥരോയിരിക്കും പദ്ധത്ിയുറ്റട നടത്തിപ് വിലയിരുത്തുക.
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നഷ്ടങ്ങളുറ്റടയും പ്നട്ടങ്ങളുറ്റടയും അപഗ്രഥനംഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കലിറ്റന സംബന്ധിച്ച ശുപോർശകൾ
അധ്യോയം 10
10.1 നിഗമനങ്ങൾ
പ്കരെത്തിറ്റന്റ
പ്വഗപ്മറിയ
ന്നഗരവൽക്കര വം,
ഉയർന്ന
ജനസോന്ദ്രത്യും
ക ക്കിറ്റലടുക്കുപ്േോൾ, പ്റോഡിറ്റന്റ അടിസ്ഥോനസൗകരയങ്ങൾ വികസിപിക്കുക എന്നത്്
സംസ്ഥോനത്തിറ്റന്റ
വികസന
പരിപ്പ്രക്ഷയത്തിൽ
പ്രധ്ോനമോ ് .
ഈ
കോഴ്ചപോട്
സവീകരിച്ചറ്റകോെോ ് സംസ്ഥോന സർക്കോർ കണ്ണൂർ നഗരപോത്ോ വികസന പദ്ധത്ി
നടപിലോക്കോൻ പ്കരെ പ്റോഡ് െ് പ്ബോർഡിറ്റന ചുമത്ലറ്റപടുത്തിയത്്. കണ്ണൂർ നഗരത്തിറ്റല
പ്റോഡുകറ്റെ ആധുനികവം ശോസ്ത്രീയവമോയ രീത്ിയിൽ മോതൃകോ പ്റോഡുകെോയി വികസിപിക്കോൻ
ഈ പദ്ധത്ി ലക്ഷയം റ്റവക്കുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട പ്റോഡ് വികസന പദ്ധത്ി, കണ്ണൂർ നഗരത്തിനകത്തുള്ള
സഞ്ചോരം സുഗമമോക്കുറ്റമന്നും, ദീർഘദൂര യോത്രക്കോരുറ്റട യോത്രകറ്റെ എളുപമോക്കുറ്റമന്നും
പ്രത്ീക്ഷിക്കറ്റപടുന്നു. വഴിയിറ്റല ത്ിരക്കും, ഗത്ോഗത്കുരുക്കും പരിഹ്രിച്ച റ്റകോെ് നഗരത്തിപ്ലക്ക്
റ്റത്ോഴിലോവശയങ്ങൾക്കും മറ്റമോയി നിപ്ത്യന സഞ്ചരിക്കുന്ന യോത്രക്കോരുറ്റട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
കുറയ്ക്കോനും പദ്ധത്ി വിഭോവനം റ്റചയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധത്ി കണ്ണൂർ നഗരത്തിറ്റന്റ
ഗത്ോഗത് അന്ത്രീക്ഷറ്റത്ത കോരയമോയി റ്റമച്ചറ്റപടുത്തുറ്റമന്ന് കരുതുന്നു. കുറഞ്ഞ സഞ്ചോരസമയം,
ഗത്ോഗത്ക്കുരുക്കിന് പരിഹ്ോരം, കോൽനടയോത്രക്കോരുറ്റട സുരക്ഷ എന്നിവറ്റയോറ്റക്ക ഈ
പദ്ധത്ിയുറ്റട ലക്ഷയങ്ങെോ

്.

പ്കരെസർക്കോർ പുറത്തിറക്കിയ G.O.(P) No. 21/2019/RD പ്രകോരം എട്ട് പ്റോഡുകളുറ്റട സോമൂഹ്യ
പ്രത്യോഘോത് പഠനം നടത്തോനോ ് എസ്.ഐ.എ. യൂ ിെ് ചുമത്ലറ്റപട്ടിരുന്നത്്. എന്നോൽ
സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് പഠനത്തിറ്റന്റ സമയപരിധ്ിക്കുള്ളിൽ മുഴുവൻ ഭൂമിയും അെന്നുത്ിരിക്കോൻ
ഉപ്ദയോഗസ്ഥർക്ക് സോധ്ിക്കോത്തത്ിനോൽ ഈ പഠനം അവയിൽ നോല് പ്റോഡുകളുറ്റട
വികസനത്തിനോവശയമോയ 14.5 റ്റഹ്ക്ടർ ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കലമോയി ബന്ധറ്റപട്ടത്ോ ്. പ്ദശീയ പോത്66, റ്റപോടിക്കുെിൽ-റ്റകോെോെി പ്റോഡ്, ത്യ്യിൽ-റ്റത്ഴുക്കിറ്റലപീടിക പ്റോഡ്, കുഞ്ഞിപള്ളി-പുല്ലൂപി
പ്റോഡ് എന്നിവയോ വ.
ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ 140 അംഗങ്ങളുൾറ്റപടുന്ന 28 കുടുംബങ്ങൾ മോറിത്തോമസിപ്ക്കെത്ിനും, 186
കച്ചവടസ്ഥോപനങ്ങൾ നഷ്ടമോകുന്നത്ിനും ഇടയോക്കും. 978ൽ അധ്ികം കുടുംബങ്ങളുറ്റട
ജീവപ്നോപോധ്ി നഷ്ടറ്റപടുന്നത്ിനും ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ കോര മോകും. നിർദ്ദിഷ്ട ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ
പദ്ധത്ിയും, പ്രത്യോഘോത്വം വിശദമോയി പഠിച്ചത്ിലൂറ്റട സോമൂഹ്യ പ്രത്യോഘോത് പഠനസംഘം
മറ്റെോരു ബദൽ മോർഗവം സോധ്യമറ്റല്ലന്ന നിഗമനത്തിറ്റലത്തിപ്ച്ചർന്നു. ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കലമോയി
ബന്ധറ്റപട്ട് ബോധ്ിത്മോകുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിവിധ് അഭിപ്രോയങ്ങെോണുള്ളത്്. പദ്ധത്ിയുറ്റട
ഹ്രസവകോലവം, ദീർഘകോലവമോയ ഗു ങ്ങറ്റെക്കുറിച്ച് പദ്ധത്ി ബോധ്ിത്റ്റര പ്ബോധ്വോരോക്കോൻ
അധ്ികോരികൾ പ്രപ്ത്യകം ശ്രദ്ധ നൽപ്കെത്ിറ്റന്റ ആവശയകത്റ്റയ ഇത്് ചൂെിക്കോ ിക്കുന്നു.
റ്റസന്റർ പ് ോർ പ്സോപ്്യോ-എക്കപ്
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നഷ്ടപരിഹ്ോരവം

പുനരധ്ിവോസവം

സംബന്ധിച്ച്

ജനങ്ങൾക്കുള്ള

ആശേയും

ഭയവം

പരിഗ ിച്ചറ്റകോെ് RFCTLARR നിയമം 2013 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പുനരധ്ിവോസത്തിനുള്ള
പോപ്ക്കജിനു
പകരമോയി
സംസ്ഥോന
സർക്കോർ
പ്രഖയോപിച്ചിട്ടുള്ള
നയത്തിറ്റന
അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള പോപ്ക്കജ് (refer G.O.(Ms.) No.448/2017/RD) നൽകുന്നത്ിലൂറ്റട
പദ്ധത്ിബോധ്ിത്ർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയോസങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കോവന്നത്ോ ്. പദ്ധത്ിമൂലം
പരിസ്ഥിത്ിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പ്കടുപോടുകൾ പരിഹ്രിക്കുന്നത്ിനോയി പ്റോഡിറ്റന്റ ഇരുവശവം
മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപിക്കോവന്നത്ോ ്. പദ്ധത്ി നടപിലോക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പ്രപ്ദശവോസികളുറ്റട
പേോെിത്തം ഉറപോക്കോൻ സർക്കോർ പ്രപ്ത്യകം ശ്രദ്ധിക്ക ം. പദ്ധത്ിയുറ്റട ഓപ്രോ ഘട്ടത്തിലം
ഉയർന്നു വരോവന്ന പരോത്ികളും ആശേകളും പരിഹ്രിക്കുന്നത്ിനോയി ഒരു പരോത്ി പരിഹ്ോര
സംവിധ്ോനവം സ്ഥോപിക്കോവന്നത്ോ ്.

10.2 ശുപോർശകൾ
പ്മൽപറഞ്ഞ കറ്റെത്തലകളുറ്റട റ്റവെിച്ചത്തിലം പദ്ധത്ിയുറ്റട ഗു പ്ദോ്ങ്ങൾ തുലനം
റ്റചയ്തത്ിലൂറ്റടയും, ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീത്ിയിൽ ശരിയോയ പ്രത്യഘോത്
ലഘൂകര
നടപടികൾ
സവീകരിക്കുകയോറ്റ േിൽ
പദ്ധത്ിയുറ്റട
സോമൂഹ്ികവം
സോേത്തികവമോയ പ്നട്ടങ്ങൾ അത്ിറ്റന്റ പ്രത്യോഘോത്ങ്ങറ്റെ മറികടക്കുറ്റമന്ന നിഗമനത്തിലോ ്
SIA ടീം ഏകകണ്ഠമോയി എത്തിപ്ച്ചർന്നിരിക്കുന്നത്്. നിലവിറ്റല രൂപപ്രഖ പ്രകോരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ
നടപടിക്രമങ്ങളുമോയി മുപ്ന്നോട്ട് പ്പോകോൻ SIA ടീം ശുപോർശ റ്റചയ്യുന്നു. പദ്ധത്ിയുറ്റട പ്രത്ികൂല
ലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നത്ിന് ഇനിപറയുന്ന നടപടികളും പഠന സംഘം നിർപ്ദ്ദശിക്കുന്നു.


സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുക വഴി കിടപോടം നഷ്ടറ്റപടുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2013 റ്റല RFCTLARR
നിയമത്തിനു പകരമോയി സംസ്ഥോനസർക്കോർ പ്രഖയോപിച്ചിരിക്കുന്ന പുനരധ്ിവോസ
പുന:സ്ഥോപന നയം പ്രകോരം വീട് നൽകിപ്യോ, പകരം വീട് റ്റവക്കുന്നത്ിനുള്ള
സൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കിപ്യോ അറ്റല്ലേിൽ അർഹ്മോയ നഷ്ടപരിഹ്ോരം നൽകിപ്യോ
പുന:രധ്ിവസിപിക്കോവന്നത്ോ ്.



പദ്ധത്ി പ്രപ്ദശത്ത്
പ്രത്യോഘോത്മോയി ക



പദ്ധത്ിക്കോയി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് യുക്തമോയ വില/നയോയമോയ മൂലയം നൽകുക.



കവദുത്ി പ്പോസ്റ്റുകൾ, ട്രോൻസ്പ് ോർമറുകൾ, ഒപ്െിക്കൽ പ്കബിളുകൾ, കപപ്
കലനുകൾ, റ്റപോതു ടോപ്പുകൾ, റ്റപോതു കി റുകൾ എന്നിവ മോെി സ്ഥോപിക്കുന്നത്ിനുള്ള
വയവസ്ഥകൾ പദ്ധത്ിയുറ്റട ഭോഗമോയി ഉൾറ്റക്കോള്ളിക്കോം.



നിലവിലള്ള ഭൂമിപ്യറ്റെടുക്കൽ രൂപപ്രഖ പ്രകോരം ഭോഗികമോയി ബോധ്ിത്മോകുന്ന

നിന്ന് ത്ോമസം മോപ്റെിവരുന്നത്് ഏെവം പ്രത്ികൂലമോയ
ക്കോക്കി, പുനരധ്ിവോസ നടപടിക്രമങ്ങൾ ത്വരിത്റ്റപടുത്തുക.

പ്ലോട്ടുകളുറ്റട അവപ്ശ്ിക്കുന്ന ഭോഗം
ഏറ്റെടുക്കുന്നത്് പരിഗ ിക്കോവന്നത്ോ ്.

ഉപപ്യോഗപ്യോഗയമറ്റല്ലേിൽ

പൂർ

മോയി



റ്റകട്ടിടം പൂർ മോയും നഷ്ടറ്റപടുന്ന കടയുടമകൾക്ക്, ത്ങ്ങളുറ്റട കച്ചവടം തുടർന്നുറ്റകോണ്ടു
പ്പോകോനോയി ഒരു പകരം സ്ഥലം നൽകുന്നത്് പരിഗ ിക്കോവന്നത്ോ ്.



നിലവിൽ റ്റകട്ടിടത്തിറ്റന്റ മുൻവശത്തുള്ള സ്ഥലപ്മറ്റെടുക്കുന്നത്് കോര

ം ബിൽഡിംഗ് റൂൾ

അനുശോസിക്കുന്ന ത്രത്തിൽ റ്റകട്ടിടവം പ്റോഡും ത്മ്മിലള്ള അകലം പോലിക്കോനോവോറ്റത്
റ്റസന്റർ പ് ോർ പ്സോപ്്യോ-എക്കപ്
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വരുന്ന റ്റകട്ടിടങ്ങളുെ്. ബിൽഡിംഗ് റൂളുകെിൽ ഇെവ് അനുവദിച്ചോൽ ഇവയിൽ പലത്ിലം
കച്ചവടം തുടർന്നു റ്റകോണ്ടുപ്പോകോനോകും.


പദ്ധത്ി ബോധ്ിക്കുന്ന അവശ ജനവിഭോഗങ്ങൾക്ക് ജീവപ്നോപോധ്ി ഒരുക്കുന്നത്ിനോയി
ഉചിത്മോയ ഇടങ്ങെിൽ ത്പ്ദ്ദശ സവയംഭര
സ്ഥോപനങ്ങളുമോയി സഹ്കരിച്ച്
റ്റപട്ടിക്കടകൾ പ്പോലള്ള ത്ോൽകോലിക വഴിപ്യോര സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സോധ്യത്
പ്റോഡിപ്നോട് പ്ചർന്ന് ആപ്ലോചിക്കോവന്നത്ോ ്.



പുനരധ്ിവോസ പുനസ്ഥോപന പദ്ധത്ിയിൽ ദുർബല വിഭോഗങ്ങെിൽറ്റപട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക്
മുൻഗ ന നൽകുക.



പദ്ധത്ി

നടപോക്കുന്ന

സമയത്ത്,

റ്റത്ോഴിലോെികളുറ്റടയും

പ്രപ്ദശത്ത്

ത്ോമസിക്കുന്നവരുറ്റടയും സുരക്ഷ ഉറപോക്കോനുള്ള നടപടികൾ കകറ്റക്കോള്ള
ശരിയോയ രീത്ിയിലള്ള മോലിനയ നിർമോർജനം ഉറപോക്ക

ം.

ം.



പുനരധ്ിവോസം നടപിലോക്കുപ്േോൾ ഏറ്റെടുക്കറ്റപടുന്ന ഭൂമിയിൽ നിലവിൽ ത്ോമസിക്കുന്ന
കുട്ടികളുറ്റട വിദയോഭയോസറ്റത്ത പ്രത്ികൂലമോയി ബോധ്ിക്കോത്ിരിക്കോൻ പ്രപ്ത്യക ശ്രദ്ധ
റ്റചലത്ത ം.



മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മോെറ്റപടുക വഴി പരിസ്ഥിത്ിക്കുെോകുന്ന നഷ്ടം നികത്തുന്നത്ിനുത്കുന്ന
അത്ര മരങ്ങൾ പോത്പ്യോരങ്ങെിൽ നടോം. ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ റ്റത്രറ്റഞ്ഞടുക്കുപ്േോൾ അവ
നടപോത്യിൽ ത് ൽ നൽകുന്ന വിധ്ത്തിൽ ആകുന്നത്് ഉചിത്മോയിരിക്കും. എന്നോൽ
റ്റപറ്റട്ടന്ന് ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്ന ത്രത്തിലള്ള മരങ്ങൾ റ്റത്രറ്റഞ്ഞടുക്കോത്ിരിക്കോൻ
ശ്രദ്ധിക്കുകയും പ്വ ം.



പദ്ധത്ിയുറ്റട വിവിധ് ഘട്ടങ്ങെിൽ ഉയർന്ന് വപ്ന്നക്കോവന്ന അപ്രത്ീക്ഷിത്ങ്ങെോയ
പ്രശ്നങ്ങറ്റെ പ്വഗത്തിൽ പരിഹ്രിച്ച് മുപ്ന്നോട്ട് പ്പോകുന്നത്ിന് ആവശയമോയ ഒരു പരോത്ി
പരിഹ്ോര സംവിധ്ോനം പദ്ധത്ിയുമോയി ബന്ധറ്റപട്ട വിവിധ് വിഭോഗങ്ങളുറ്റട
പേോെിത്തപ്ത്തോറ്റട നടപിലോക്ക ം.



നിർമ്മോ

പ്രവർത്തനങ്ങളുറ്റട

ഭോഗമോയി

പുറത്ത്

നിന്നുള്ള

റ്റത്ോഴിലോെികറ്റെ

ഉൾറ്റക്കോള്ളിക്കുന്നുറ്റെേിൽ ശരിയോയ രീത്ിയിലള്ള ശൗചോലയ സൗകരയങ്ങപ്െോട്
കൂടിയ മോനയമോയ ത്ോമസ സൗകരയം ഉറപോപ്ക്കെതുെ്.


റ്റത്ോഴിലോെികളുറ്റട ആപ്രോഗയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആവശയമോയ ശ്രദ്ധപ്യോറ്റട കകകോരയം
റ്റചയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപോപ്ക്കെതുെ്. ഇത്ര സംസ്ഥോനങ്ങെിൽ നിന്നും വരുന്ന
റ്റത്ോഴിലോെികറ്റെ നിർമ്മോ പ്രവർത്തനങ്ങെിൽ ഉൾറ്റക്കോള്ളിക്കുന്നുറ്റെേിൽ അവറ്റര
അടുത്തുള്ള സർക്കോർ ആപ്രോഗയ സംവിധ്ോനങ്ങളുമോയി ബന്ധറ്റപടുത്ത
മരുന്നുകൾ യഥോസമയം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപോക്ക ം.

റ്റസന്റർ പ് ോർ പ്സോപ്്യോ-എക്കപ്

ം. പ്രത്ിപ്രോധ്
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