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തൃശ്ശൂര് ജില്ലയില് ജില്ലാ തല സാമൂഹിക ആഘാത നിര്ണ്ണയ സമിതികളുടെടെ രൂപീകരണം ,
- അപേപക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന്നത്
(Empanelment of Social Impact Assessment Units (SIAU) in Thrissur District) –
Expression of Interest
----------------ലാന്റ് അപകവിസിഷന് റിഹാബിലിേറ്റേഷന് & റി െസറ്റേില്െമന്റ് നിയമം 2013 , ലാന്റ് അപകവിസിഷന്
റിഹാബിലിേറ്റേഷന് & റി െസറ്റേില്െമന്റ് ചട്ടങ്ങള് 2015 ,പ്രകാരം തൃശ്ശൂര് ജില്ലയില് 200 ആര് വരെരയുള്ള പുതിയ
സ്ഥലെമടുപ്പ് നടെപടെികളില് സാമൂഹിക ആഘാത നിര്ണ്ണയം, പഠനം എന്നിവര ടെി നിയമം അപനുശാസിച്ചിട്ടുള്ള
സമയപരിധിയില് നടെത്തി റിേപ്പാര്ട്ട്, സര്ക്കാര് ഉത്തരവര് പ്രകാരം നിേയാഗിച്ചുള്ള (അപേപ്രാപ്രീേയറ്റേ് ഗവരണ്മെമന്റ്)
തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ കലക്ടര്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ തല സാമൂഹിക ആഘാത നിര്ണ്ണയ സമിതികളുടെടെ പാനല്
രൂപീകരിക്കുന്നതിന് താല്പരയമുള്ള അപംഗീകാരമുള്ള േകന്ദ്ര / സംസ്ഥാന / അപര്ദ്ധ സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള് /
സംഘടെനകള് / കലാശാലകള് / െപ്രാഫഷണല് േകാേളജുകള് / എന്നിവരരില് നിന്നും അപേപക്ഷകള് ക്ഷണിക്കുന്നു.
നിബന്ധനകള്
1. ---അപേപക്ഷ സമര്പ്പിേക്കണ്ട തീയതി - താല്പരയമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള് ..28.10.2016.. തീയതിക്കു മുമ്പായി
ഇേതാെടൊപ്പം ഉള്െക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേഫാര്മ്മയില് െഡെപയൂട്ടി കലക്ടര് (എല് എ)യ്ക്ക് ഇ െമയില് മുേഖേന [
tsrcoll.ker@nic.in ] സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
2. ---േയാഗയത – താല്പരയമുള്ള സ്ഥാപനം നിയമാനുസരണം രജിസര് െചയിട്ടുള്ള കമ്പനി / െസാൈസറ്റേി
ആയിരിേക്കണ്ടതും ആയത് കഴിഞ്ഞ 3 വരര്ഷ കാലയളവരില് പ്രവരര്ത്തനത്തില് ഉള്ളതും തുടെര്ന്നു
േപാരുന്നതുമാേകണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില് മാേനജ്മെമന്റ് പ്രഫഷണലുകള്, സാമ്പത്തിക /
സാമൂഹിക / മാനവരിക ശാസ്ത്രമേമഖേലയില് പഠനം നടെത്തിയവരര് ഉള്െപ്പടുന്നത് അപഭ്ിലഷണീയമാണ്.
3. ----അപേപക്ഷയില് സ്ഥാപനെത്ത സംബന്ധിക്കുന്ന ലഘു വരിവരരം, സ്ഥാപനത്തിെല ജീവരനക്കാരുെടെ
സംക്ഷിപ്തം, ---------സാമൂഹിക ആഘാതങ്ങെള കുറിച്ച് പഠനം നടെത്തുന്നതിന് നിേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ
വരിവരരം എന്നിവര ---------ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്. സ്ഥാപനത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങള് മുമ്പ് നടെത്തിയതു
സംബന്ധിച്ച പരിചയം ---------സംബന്ധിച്ച വരിവരരവും ഉള്െക്കാള്ളിേക്കണ്ടതാണ്.
4. -----പാനലിേലക്ക് തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന നടെപടെിക്രമം - താല്പരയപ്രകാരം സമര്പ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അപേപക്ഷകളുടം
പ്രേതയകം --------പരിേശാധിക്കുന്നതാണ്. ആയതില് സ്ഥാപനത്തിെന്റ പഴക്കം, ടെി വരിഷയത്തിലുള്ള പരിചയം, ടെി
വരിഷയവുമായി --------ബന്ധെപ്പട്ടുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെടെ പരിചയം, അപടെിസ്ഥാന േയാഗയത എന്നിവര
വരിലയിരുത്തുന്നതാണ്. പ്രാഥമികമായി --------തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെടെ ഉത്തരവരാദ്െപ്പട്ട
ഉേദ്യാഗസ്ഥന് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന തീയതിയില് ജില്ലാ കലക്ടര് --------ഉള്െപ്പട്ട കമ്മിറ്റേി മുമ്പാെക സ്ഥാപനത്തിെന
കുറിച്ചും മുമ്പ് ഇത്തരം വരിഷയങ്ങള് ൈകകാരയം െചയിട്ടുള്ളതിെന --------സംബന്ധിച്ചും ലഘു വരിവരരണം
നല്േകണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തില് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെപ്പട്ട --------വരിഷയങ്ങള്, ഇഷ്ടപ്പെപ്പട്ട
താലൂക്ക്
എന്നിവര
സംബന്ധിച്ച
വരിവരരം
ജില്ലാ
കലക്ടര്ക്ക്
നല്കാവുന്നതാണ്.
ഇത്തരത്തില്
--------തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന പാനലിന് മൂന്ന് വരര്ഷേത്തേയാ / സര്ക്കാര് നിശ്ചയിക്കുന്നതു വരേരേയാ കാലാവരധി
--------ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ടെി കാലാവരധിക്കുള്ളില് സമിതിയുെടെ / പാനലിെന്റ പ്രവരര്ത്തനത്തില്
അപപാകതകള്
ഉള്ള
--------പക്ഷം
ആയത്
പിരിച്ചു
വരിടുന്നതിനും
പ്രവരര്ത്തന
റിേപ്പാര്ട്ടുകള്
പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ജില്ലാ കലക്ടര്ക്ക് --------അപധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
5. ---- പാനലിെന്റ പ്രവരര്ത്തനങ്ങളുടെടെ ചിലവര് സംബന്ധിച്ചുള്ള വരിവരരം - എംപാനല് െചയിട്ടുള്ള സമിതികളില്
നിന്നും -------റികവിസിഷന് വരകുപ്പുകള് ഭൂമി ഏറ്റെറ്റേടുക്കുന്നതിനുള്ള നിശ്ചിത ഫാറത്തിലുള്ള അപേപക്ഷ / അപര്ത്ഥന
ജില്ലാ കലക്ടര്ക്ക് -------സമര്പ്പിക്കുന്ന പക്ഷം ആയതില് സാമൂഹിക ആഘാത നിര്ണ്ണയം, പഠനം
അപനിവരാരയമാെണങ്കില് േമല്പ്രകാരം -------തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ള സമിതികളില് നിന്നും പ്രസ്തുത പദ്ധതിയില്
നിര്ണ്ണയം, പഠനം നടെത്തുന്നതിന് ജില്ലാ കലക്ടര് -------ആവരശയെപ്പടുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവരര്ത്തനത്തിന്
ആവരശയമാകുന്ന ഏറ്റകേദ്ശ ചിലവര് കാരയകാരണ സഹിതം ( -------സാമൂഹിക / ഭൂമി ശാസ്ത്രമ പശ്ചാത്തലം,
നിര്ണ്ണയം നടെത്തുന്ന സ്ഥലത്തിെന്റ വരിസ്തീര്ണ്ണം, പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് -------താമസിക്കുന്നവരരുെടെ എണ്ണം,
വരയാപരസ്ഥാപനങ്ങള് മുതലായവര ) 10 ദ്ിവരസത്തിനകം, സമ്മതപത്രം സഹിതം -------അപേപക്ഷ ജില്ലാ കലക്ടര്ക്ക്
സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. ആയതിനുേശഷം ഇത്തരത്തില് ലഭ്ിക്കുന്ന അപേപക്ഷകള് -------പരിേശാധിച്ച് പാനലിെല
അപഭ്ിലഷണീയെമന്നു േബാധയെപ്പടുന്ന സമിതിക്ക് ജില്ലാ കലക്ടര് നിശ്ചിത -------സമയപരിധിക്കുള്ളില് പഠനം
നടെത്തുന്നതിനുള്ള
ഉത്തരവര്
പുറെപ്പടുവരിക്കുന്നതാണ്.ആയതിെല
ചിലവര്
-------പരിേശാധനക്കുേശഷം
റികവിസിഷന് അപേതാറിറ്റേി / ലാന്റ് അപകവിസിഷന് ഓഫീസര് മുേഖേന സമിതിക്ക് -------അപനുവരദ്ിക്കുന്നതാണ്.
6. ---ലാന്റ് അപകവിസിഷന് റിഹാബിലിേറ്റേഷന് & റി െസറ്റേില്െമന്റ് ആക്ട്, 2013, ലാന്റ് അപകവിസിഷന്
റിഹാബിലിേറ്റേഷന് -------& റി െസറ്റേില്െമന്റ് ചട്ടങ്ങള് 2015 െന്റ പരിധിയില് നിന്നുെകാണ്ട് രൂപവരല്ക്കരിക്കുന്ന
ജില്ലാ തല സാമൂഹിക ------ആഘാത നിര്ണ്ണയ സമിതികള് , ജില്ലാ കലക്ടറുടെടെ ഉത്തരവരിനനുസരിച്ച്
നിയമമനുശാസിക്കുന്ന ------സമയപരിധിക്കുള്ളില് തെന്ന റിേപ്പാര്ട്ട് സമര്പ്പിേക്കണ്ടതും ടെി വരിഷയത്തില് ജില്ലാ

ഭ്രണകൂടെത്തിന് ആവരശയമാകുന്ന ------സഹായങ്ങള് ( ഉദ്ാ െപാതു ജന ഹിത പരിേശാധന, ഏറ്റെറ്റേടുക്കുവരാന്
ഉേദ്യശിക്കുന്ന ഭൂമിയിെല െതാഴില് ------സംബന്ധമായ െസന്സസ് മുതലായവര) െചയ്തു നല്േകണ്ടതുമാണ്.
---------------------ടെി കാലാവരധിക്കുള്ളില് സമിതിയുെടെ / പാനലിെന്റ പ്രവരര്ത്തനത്തില് അപപാകതകള് ഉള്ള
പക്ഷം ആയത് പിരിച്ചു വരിടുന്നതിനും പ്രവരര്ത്തന റിേപ്പാര്ട്ടുകള് പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും പുതിയ പാനല് /
സമിതി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും ജില്ലാ കലക്ടര്ക്ക് അപധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Collectorate,Thrissur

http://dcsuite
NbBqJ-HdyDeB-wtP-RHRGB

Document 2016/71714/8 - GENERAL - File No. 2016/42948/8
Approved by DC on 13/10/2016 12:12:19

ജില്ലാ കലക്ടര്,
തൃശ്ശൂര് ജില്ല

ജില്ലാ തല സാമൂഹിക ആഘാത നിര്ണ്ണയ സമിതി , തൃശ്ശൂര് ജി ല്ലയിെല പാനലിേലക്കുള്ള അപേപക്ഷ
1. സംഘടെനയുെടെ േപര്
2. സംഘടെനയുെടെ സവഭ്ാവരം
( രജിേസ്ടേര്ഡെ് കമ്പനി / െസാൈസറ്റേി / യൂണിേവരഴ്സിറ്റേി / മെറ്റേെന്തെങ്കിലും (വരിശദ്ീകരിക്കണം)
3. സര്ക്കാര് െഷയര് / നിയന്ത്രണം ( വരിശദ്ീകരിക്കണം ......................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
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4. സ്ഥാപനം പ്രാബലയത്തില് വരന്ന / രജിസര് െചയ തീയതി ( സവയം സാക്ഷയെപ്പടുത്തിയ േരഖേകള്
ഹാജരാക്കണം)
5. സ്ഥാപനത്തില് േജാലി െചയ്യുന്നവരരുെടെ എണ്ണം:സ്ഥിര നിയമനത്തില് ഉള്ളവരരുെടെ എണ്ണം.....................................................
താല്കാലിക നിയമനം / േകാണ്മട്രാക്ട് അപടെിസ്ഥാനത്തില് ഉള്ളവരരുെടെ എണ്ണം...............................................
6. സ്ഥാപനത്തിെല േമധാവരി / മാേനജ്മെമന്റ് എക്സ്പെസ്പെര്ട്ട് / പ്രസ്തുത വരിഷയത്തിെല എക്സ്പെസ്പെര്ട്ട് എന്നിവരരുെടെ
വരിശദ്വരിവരരം

http://dcsuite
NbBqJ-HdyDeB-wtP-RHRGB

a) േപര്
ഔദ്യേദ്യാഗിക വരിലാസം
േയാഗയത
േജാലിയിെല പരിചയം
(ആവരശയെമങ്കില് കൂടുതല് വരിവരരങ്ങള് ഉള്െക്കാള്ളിക്കാവുന്നതാണ്)
7. പ്രവരര്ത്തി പരിചയം ( കുറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ 3 വരര്ഷങ്ങള്)

Collectorate,Thrissur

a) െചയ / ഭ്ാഗമായ പദ്ധതി/പ്രവരര്ത്തിയുെടെ േപര്
b) പദ്ധതിയുെടെ സവഭ്ാവരം
c) പദ്ധതിക്ക് ആവരശയമായി വരന്ന ഭൂമിയുെടെ വരിസ്തീര്ണ്ണം
d) പദ്ധതിയ്ക്ക് പഠനം നടെത്തുന്നതിന് അപേപക്ഷിച്ച കക്ഷിയുെടെ േപര്, വരിലാസം
(ആവരശയെമങ്കില് കൂടുതല് വരിവരരങ്ങള് ഉള്െക്കാള്ളിക്കാവുന്നതാണ്)
8. പാനലിേലക്ക് നിശ്ചയിച്ചാല് പഠനം നടെത്തുന്നതിന് ഇഷ്ടപ്പെപ്പട്ട താലൂക്ക് ( ഇഷ്ടപ്പമുള്ളതില് ടെിക് മാര്ക്ക്
േരഖേെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.)
ജില്ല മുഴുവരനും
താലൂക്ക് മുഴുവരനും തൃശ്ശൂര് / െകാടുങ്ങല്ലൂര് / തലപ്പിള്ളി / മുകുന്ദപുരം / ചാവരക്കാടെ് / ചാലക്കുടെി
9. ബന്ധെപ്പേടെണ്ട വരയക്തിയുെടെ വരിവരരങ്ങള്
േപര്
ഓഫീസ് േഫാണ്മ നമ്പര്
െമാെബയില് നമ്പര്
ഇ െമയില്
ഒപ്പ്
(തീയതി സഹിതം)

ബി സ്ഥാപത്തിെല എക്സ്പെസ്പെര്ട്ടുകളുടെടെ ബേയാഡൊറ്റേ
1. േപര്
2. പിതാവരിെന്റ / മാതാവരിെന്റ േപര്
3. ജനന തീയതി
4. വരിദ്യാഭ്യാസ േയാഗയത
5. ഔദ്യേദ്യാഗിക പദ്വരി
6.സ്ഥാപനത്തില് േജാലിക്ക് േചര്ന്ന വരര്ഷം
7.സ്ഥാപനത്തില് േജാലി സ്ഥിരം / താല്കാലികം / േകാണ്മട്രാക്റ്റ്
8.േജാലിയുെടെ സവഭ്ാവരം, താല്പരയം ( വരിശദ്ീകരിക്കണം)
എക്സ്പെസ്പെര്ൈട്ടസ് ഉള്ള േമഖേല

Collectorate,Thrissur
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ഒപ്പ്
(തീയതി സഹിതം)

