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ക഻ഫ്ബ഻ - തലേര഻  - കൂത്തുപറമ്പ് സംയഺജ഻ത കുട഻ൄവള്ള പദ്ധത഻ 
ജലസംഭരണ഻ ന഻ർമ്മ഻ക്കുന്നത഻ന് ഭൂമ഻ ഏൄെടുക്കൽ - സഺമൂഹൿ ആഘഺത 

പഠനം - കരട് റ഻പഺർട്ട് 

ഔണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ൽ, തലുേര഻ തഺലാക്ക഻ീല ീങഺക്ല഻, മഺങ്ങഺട്ട഻െം എന്ന഼ 
പഞ്ചഺയത്തഽഔള഻ീലയഽം, പഺനാർ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യ഻ീലയഽം (2015 ൽ പഺനാർ 
ഖഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ീന ഄപ്ഗുഖഡ് ീങയ്ത് ഔര഻യഺട്സ, ീപര഻ങ്ങളം എന്ന഼ 
പഞ്ചഺയത്തഽഔീള സംുയഺജ഻പ്പ഻ക്കഽഔയഽം ീങയ്ത് രാപ഼ഔിതമഺയ നഖരസഭ ) 
ജനങ്ങൾ, ന഻ലവ഻ൽ ഄനഽഭവ഻ച്ച ീഔഺെ഻ര഻ക്കഽന്ന ശഽദ്ധജലക്ഷഺമം 
പര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ജലസംഭരണ഻ ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻ന് തലുേര഻ തഺലാക്ക഻ീല 
ീപര഻ങ്ങളം വ഻ുലലജ഻ീല 106/2 ീല സവഔഺരൿ വൿക്ത഻ഔള ീെ ഭാമ഻,  2013 ീല 
ഭാമ഻ ഏീറ്റെഽക്കല഻ൽ നൿഺയമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽം, സഽതഺരൿതയ്തക്കഽം, 
പഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽം പഽനഃസ്ഥഺപനത്ത഻നഽമഽള്ള ഄവഔഺശ ന഻യമത്ത഻ൽ 
ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ സഺമാഹൿ അഗഺത പഠനം നെത്ത഻, ങഽമതലീപ്പട്ട 
പഠന യാണ഻റ്റഺയ 'ഔയ്തുറഺ്' ഔണ്ണൂർ, തയഺറഺക്ക഻യ റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ന്ീറ ഔരട്സ. 

ഭഺഗം-1 

1. ആമുഖം (പദ്ധത഻ സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരണം )  

ഔണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ീല, തലുേര഻ തഺലാക്ക഻ൽീപട്ട ീങഺക്ല഻, മഺങ്ങഺട്ട഻െം 
ഖഺമപഞ്ചഺയത്തഽഔള഻ീലയഽം, പഺനാർ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യ഻ീലയഽം ജനങ്ങൾ 
ശഽദ്ധജലക്ഷഺമം മാലം ഏീറ പയഺസങ്ങൾ ഄനഽഭവ഻ച്ച  വര഻ഔയഺണ് ന഻ലവ഻ൽ 
ആവ഻ീെയഽള്ള ശഽദ്ധജല വ഻തരണ പദ്ധത഻, ആവ഻െഽീത്ത പശ്നം പാർണമഺയഽം 
പര഻ഹര഻ക്കഺൻ ഈതഔഽന്നതലലഺത്തത഻നഺൽ, പഽത഻യ ഔഽെ഻ീവള്ള പദ്ധത഻ 
സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ സർക്കഺർ മഽുന്നഺട്ട വന്ന഻ര഻ക്കഽഔയഺണ്. ുമൽ സാങ഻പ്പ഻ച്ച 
പഞ്ചഺയത്തഽഔള഻ലഽം, മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യ഻ലഽം ശഽദ്ധജല വ഻തരണ പദ്ധത഻ 
നെപ്പ഻ലഺക്കഺൻ ഈതഔഽന്ന പഽഴഔൾ ന്നഽം തീന്നയ഻ലല. ആതഽവഴ഻ ഴഽഔഽന്ന, 
മയ്യഴ഻പ്പ ഴയഽീെ ഭഺഖമഺയ ീപര഻ങ്ങത്താർ പഽഴയ഻ൽ നലല മഴക്കഺലത്ത് ുന്നഺ 
രുെഺ മഺസം മഺതുമ ശഽദ്ധജലം ലഭ഻ക്കഽന്നഽള്ള .ൂ ബഺക്ക഻യഽള്ള മഽഴഽവൻ 
ഔഺലയളവ഻ലഽം ഇ പഽഴയ഻ൽ ഈപ്പ  ീവള്ളമഺണ്. ഇീയഺരഽ ഔഺരണം 
ീഔഺെഽതീന്ന, ഇ പുദശീത്ത ഔ഻ണറഽഔള഻ലഽം ുതഺെഽഔള഻ലഽം ഈപ്പ ഔലർന്ന 
ീവള്ളം അയത഻നഺൽ, ആവയഽം ഈപുയഺഖ഻ക്കഺൻ പറ്റ ഔയ഻ലല. 
ഄതഽീഔഺെഽതീന്ന, ഔഽെ഻ീവള്ള പശ്നം ശഺശവതമഺയ഻ 
പര഻ഹര഻ക്കീപ്പെണീമങ്ക഻ൽ, ൂമലഺെ഻ ജലവ഻തരണ സംവ഻ധഺനീത്ത 
പുയഺജനീപ്പെഽുത്തെ഻ വരഽം. ന഻ലവ഻ൽ ൂമലഺെ഻ ജലവ഻തരണ 
സംവ഻ധഺനത്ത഻ലാീെ തലുേര഻ ഭഺഖുത്തക്ക് പത഻ദ഻നം 36 ലക്ഷം ല഻റ്റർ ീവള്ളം 
വ഻തരണം ീങയ്യ ന്നഽെ്. ഇ വ഻തരണത്ത഻ന് ുശഷവഽം 8.85 ലക്ഷം ല഻റ്റർ 
ീവള്ളം പത഻ദ഻നം വ഻തരണത്ത഻നഺയ഻ ബഺക്ക഻യഽെഺഔഽീമന്നഽ 
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ഔണക്കഺക്കീപ്പെഽന്നഽ. ആ് ഏറ്റവഽം ഔാെഽതൽ ജലക്ഷഺമം ഄനഽഭവ഻ച്ച വരഽന്ന 
ീങഺക്ല഻, ീപര഻ങ്ങളം പഞ്ചഺയത്ത് ുമകലയ഻ലഽം, പഺനാർ നഖരസഭഺ 
ുമകലഔള഻ലഽം വ഻തരണം ീങയ്യഺനഺഔഽം. 

11.89 ങ ഔ഻ മ഼ വ഻്ത഼ർണമഽള്ള ീങഺക്ല഻ പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ ന഻ലവ഻ൽ 
എലലഺഭഺഖത്തഽം ഈപ്പ ീവള്ളമഺണ്. ഄതഽുപഺീല  2015 ൽ പഺനാർ 
പഞ്ചഺയത്ത഻ീന ഄപ്ഗുഖഡ് ീങയ്ത്, ഔര഻യഺട്സ, ീപര഻ങ്ങളം എന്ന഼ 
പഞ്ചഺയത്തഽഔീള സംുയഺജ഻പ്പ഻ച്ച  രാപ഼ഔിതമഺയ, 28.53 ങ . ഔ഻. മ഻ വ഻്
ത഼ർണമഽള്ള പഺനാർ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യ഻ലഽം സ്ഥ഻ത഻ മറ഻ച്ചലല. ഔണ്ണൂര഻ൽ ന഻ന്ന് 
ഏഔുദശം 30 ഔ഻ മ഻ ഄഔീല സ്ഥ഻ത഻ ീങയ്യ ന്ന തലുേര഻ ന഻ുയഺജഔ 
മണ്ഡലത്ത഻ൽീപെഽന്ന ഇ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻ തവര഻ത വ഻ഔസനത്ത഻ന്ീറ 
പഺതയ഻ലഺണ്. ഇ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യഽീെ സമ഼പത്തഽള്ള പന്നൿന്നാർ, ീമഺുഔര഻, 
മഺങ്ങഺട്ട഻െം എന്ന഼ പഞ്ചഺയത്ത഻ീല ജനങ്ങള ം ശഽദ്ധജലക്ഷഺമം ഄനഽഭവ഻ച്ച  
വരഽന്നഽെ .് ഇ പഞ്ചഺയത്തഽഔള഻ീലയഽം മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യ഻ീലയഽം ന഻ലവ഻ലഽള്ള 
ഔഽെ഻ീവള്ള ുസഺതസ്സഺയ ഔ഻ണറഽഔള഻ീല ജലവ഻തഺനം വർഷം ഔഴ഻യഽംുതഺറഽം 
തഺഴ്ന്ന്ന് തഺഴ്ന്ന്ന് വര഻ഔയഺണ്. ജലന഻രപ്പ് തഺഴഽന്നതനഽസര഻ച്ച,് 
ഔഽെ഻ീവള്ളത്ത഻ന്ീറ ഖഽണുമന്ഩയ഻ലഽം വൿതൿഺസം വന്നഽീഔഺെ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ങ഻ല 
പുദശീത്ത ഔ഻ണറഽഔള഻ീല ീവള്ളം ത഼ർത്തഽം ഈപുയഺഖശാനൿമഺയ഻ മഺറഽന്നഽ. 
ഔെഽത്ത ുവനൽ ഔഺലത്ത്, മറ്റ  ഖഺർഹ഻ഔ അവശൿങ്ങൾക്ക് ഈതഔഽന്ന ീവള്ളം 
ുപഺലഽം ആലലഺതഺഔഽന്ന ുശഺങൿഺവസ്ഥയ഻ലഺണ് ആവ഻െഽത്തഽഔഺർ. ന഻ലവ഻ൽ 
ീങഺക്ല഻, ഔര഻യഺട്സ എന്ന഼ പഞ്ചഺയത്ത഻ൽ പഴയ മ഻ന഻ റാറൽ വഺട്ടർ സൂപ്ല 
പദ്ധത഻യഽെ .് ആ് ന഻ലവ഻ൽ ഄമ്പ് ഔഽെഽംബങ്ങൾക്ക് വ഼തം ീഔഺെഽക്കഺൻ 
മഺതുമ ഈതഔഽന്നഽള്ള . ുസഺതസ്സ഻ൽ അവശൿത്ത഻ന് ീവള്ളം ലഭൿമലലഺത്തത഻നഺൽ, 
എണ്ണം വർധ഻പ്പ഻ക്കഺനഽം സഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലല. ഔഽെ഻ീവള്ളത്ത഻ന് ഏറ്റവഽം ഔാെഽതൽ 
ഄതൿഺവശൿമഽള്ള ുവനൽക്കഺലത്ത ,് ുസഺതസ്സ഻ൽ ീവള്ളം ത഼ീര ആലലഺത്ത 
ഄവസ്ഥയഺണ്.  

  ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യതഽുപഺീല, തവര഻ത വ഻ഔസനത്ത഻ന്ീറ പഺതയ഻ലഽള്ള 
മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യഽീെയഽം, സമ഼പ പഞ്ചഺയത്തഽഔള ീെയഽം വർധ഻ച്ച വരഽന്ന മറ്റ് 
അവശൿങ്ങൾക്ക് ജല ലഭൿത ആലലഺത്ത ഄവസ്ഥയഺണ്. പഽത഻യ വ഼െഽഔള ം 
ീഔട്ട഻െങ്ങള ം ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഽം വൿവസഺയ സ്ഥഺപനങ്ങൾ 
പവർത്ത഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻നഽം, ുഹഺട്ടലഽഔൾക്കഽം മറ്റ ം ഏീറ ീവള്ളം അവശൿമഺയ഻ 
വരഽന്നഽെ .് 

ആത഻ീനഺരഽ പര഻ഹഺരീമുന്നഺണം, ന഻ലവ഻ലഽള്ള ൂമലഺെ഻ ശഽദ്ധജല 
വ഻തരണുഔരത്ത഻ൽന഻ന്ന്  32 ഔ഻ മ഻ ഄഔീലയഽള്ള ഔനഔമലയ഻ൽ 23LL 
ുശഷ഻യഽള്ള രഽ ജലസംഭരണ഻ സ്ഥഺപ഻ച്ച്, ഄവ഻ുെക്ക് ീവള്ളം 
ഴഽക്ക഻ീഔഺെഽവന്ന,് പമ്പഽഹൗസ഻ുലക്ക് എത്ത഻ച്ച്, മഽഔള഻ൽ പരഺമർശ഻ച്ച 



5 
 

സ്ഥലങ്ങള഻ുലക്ക് 2050 വീര ശഽദ്ധജലവ഻തരണം ീങയ്യഺനഺണ് ഇ പദ്ധത഻ 
ീഔഺെ് ലക്ഷൿമ഻െഽന്ന .് 

ഇീയഺരഽ പദ്ധത഻ക്കഺയ഻ സ്ഥലം ഏീറ്റെഽക്കഽവഺൻ 27.10.2018 ീല സ.ഈ (സഺധഺ) 
നം. 770/2018/ജ വ഻വ ഈത്തരവ് പഔഺരം ഄനഽമത഻യഺീയങ്ക഻ലഽം 23LL, 6LL 
ജലസംഭരണ഻ഔൾക്കഺയഽള്ള സ്ഥലം ഏീറ്റെഽപ്പ്, സ്ഥലം ഈെമഔള ീെയഽം 
പുദശവഺസ഻ഔള ീെയഽം ശക്തമഺയ എത഻ർപ്പ഻ീന തഽെർന്ന് ഈുപക്ഷ഻ുക്കെ഻ 
വന്നഽ.  സമഖമഺയ ഇ പദ്ധത഻ക്കഺയ഻ അദൿഗട്ടത്ത഻ൽ നഺല് വൿതൿ്ത സർുവ 
നമ്പറഽഔള഻ലഽള്ള സ്ഥലമഺണ് ഄർത്ഥനഺധ഻ഔഺര഻ഔൾ ഔെഽവച്ച഻രഽന്ന .് ഄത഻ൽ 
ന്നഺമുത്ത് 106/2 ീല 35 ീസൻറ് സ്ഥലം 23LL ഔപ്പഺസ഻റ്റ഻യഽള്ള െഺങ്ക് 
ന഻ർമ്മ഻ക്കഺൻ ഈുേശ഻ച്ചഺയ഻രഽന്നഽ. ആ് ആവ഻ീെ പവർത്ത഻ച്ച വരഽന്ന ശ഼ 
നഺരഺയണ ഖഽരഽഔഽലത്ത഻ൻീറ ൂഔവശഭാമ഻യഺണ്  

ഄതഽുപഺീല 115/3 ീല 15 ീസൻറ് സ്ഥലം 6LL ുശഷ഻യഽള്ള സമ്പ഻നഽം 
പമ്പഽഹൗസ഻നഽം ുവെ഻യഺയ഻രഽന്നഽ. ൂമലഺെ഻യ഻ൽന഻ന്നഽ ഖഺവ഻റ്റ഻ ്ഔ഼മ഻ൽ 
ീവള്ളം ആവ഻െുത്തക്ക് ഴഽക്ക഻ീഔഺെഽവരഺൻ ഈുേശ഻ച്ചഺയ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ 
പഺുദശ഻ഔമഺയ എത഻ർപ്പ ഔൾ ഔഺരണം ഇ രെഽ സ്ഥലം ഏീറ്റെഽക്കഽന്നത഻ൽ 
ന഻ന്നഽം പ഻ന്ഩഺുറെ഻വന്നഽ. 

തഽെർന്ന് 6LL ജലസംഭരണ഻ക്കഺയ഻ പഺനാർ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യഽീെ 
ഈെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള മീറ്റഺരഽ സ്ഥലം ഔീെത്തഽഔയഽം, ഄ് ുഔരളവഺട്ടർ 
ഄുതഺറ഻റ്റ഻ക്ക് ൂഔമഺറഺീമന്ന് മഽൻസ഻പ്പൽ ഄധ഻ഔിതർ സമ്മത഻ക്കഽഔയഽം 
ീങയ്തത഻ട്ട െ .്  

മാന്നഺമതഺയ഻ ീപര഻ങ്ങത്താർ വ഻ുലലജ഻ീല 161/1B2 സർുവനമ്പറ഻ീല 25 ീസൻറ് 
സ്ഥലമഺണ്. ഖഺവ഻റ്റ഻ ീലവൽ െഺങ്ക഻ൽന഻ന്ന് ഖഺവ഻റ്റ഻യ഻ലാീെ 15LL 
ഔപ്പഺസ഻റ്റ഻യഽള്ള െഺങ്ക് ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഺണ്. ഇ സ്ഥലം സംബന്ധ഻ച്ച് തർക്കുമഺ 
എത഻ർുപ്പഺ ആലല.  

നഺലഺമതഺയ഻ പെഽവ഻ലഺയ഻ ഄംശത്ത഻ീല 52/2 സർുവ നമ്പറ഻ീല 2.5 ീസൻറ് 
സ്ഥലമഺണ്. ആ് ൂമലഺെ഻യ഻ൽ ന഻ന്നഽം ഖഺവ഻റ്റ഻ ്ഔ഼മ഻ലാീെ , 
പമ്പഽഹൗസ഻ുലക്ക് ീവള്ളം എത്ത഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ൂപപ്പ് ൂലൻ 
സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻നഺണ്. ആ് ഔ഻ണവക്കൽ- ുവങ്ങഺട്സ ുറഺഡ഻ൽ ആരഽപ്പൂക്കെവ് 
പഺലത്ത഻നഽ സമ഼പം രെര മ഼റ്റർ വ഼ഥ഻യ഻ൽ 40 മ഼റ്റർ ന഼ളത്ത഻ലഽമഺണ്. 

ആത഻ൽ 23LL ുശഷ഻യഽള്ള ജലസംഭരണ഻ക്കഺയഺണ് ആന഻ സ്ഥലം അവശൿമഺയ഻ 
വരഽന്ന്. ഄത഻നഺണ് 106/2 ീല സ്ഥലം ഔീെത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന്  

വ഻ഭഺവനം ീങയ്യ ന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ, ഇ പദ്ധത഻ പവർത്തനം മഽുന്നഺട്ട ുപഺയഺൽ 
പഺനാർ മഽൻസ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യഽീെയഽം സമ഼പപുദശത്തഽള്ള പഞ്ചഺയത്തഽഔള഻ീലയഽം , 
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ഔഽെ഻ീവള്ള പശ്നം പര഻ഹര഻ക്കഺനഽം, ഄതഽവഴ഻ ജനഘള ീെ പയഺസങ്ങൾ രഽ 
പര഻ധ഻വീര ദഽര഼ഔര഻ക്കഽവഺനഽം, വ഻ഔസന ഔഺരൿത്ത഻ൽ ഏീറ ശദ്ധ 
പത഻പ്പ഻ക്കഺനഽം പഺുദശ഻ഔ സർക്കഺരഽഔൾക്ക് സഺധൿമഺവഽഔയഽം ീങയ്യ ം.  

2. സഺമൂഹൿ ആഘഺത പഠന യൂണ഻െ഻ന്ൄറ ഘടന  

തലുേര഻ - ഔാത്തഽപറമ്പ സംുയഺജ഻ത ഔഽെ഻ീവള്ള പദ്ധത഻ക്കഺയ഻ 23 LL 
സംഭരണുശഷ഻യഽള്ള ജലസംഭരണ഻ ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ീപര഻ങ്ങളം 
വ഻ുലലജ഻ീല ഄണ഻യഺരം ുദശത്ത഻ീല 106/2 ീല 35 ീസൻറ് സവഔഺരൿ 

വൿക്ത഻ഔള ീെ ഭാമ഻ 2013 ീല ഭാമ഻ ഏീറ്റെഽക്കല഻ൽ നൿഺയമഺയ 
നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽം സഽതഺരൿതയ്തക്കഽം, പഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽം, 
പഽനഃസ്ഥഺപനത്ത഻നഽമഽള്ള ഄവഔഺശ ന഻യമത്ത഻ീല വൿവസ്ഥഔൾക്ക് 
ഄനഽസിതമഺയ഻ സഺമാഹൿഺഗഺതങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ച  പഠനം നെത്ത഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട് 
സമർപ്പ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ന഻ുയഺഖ഻ക്കീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്നതഽ ഔണ്ണൂർ ബർണുേര഻ 

അസ്ഥഺനമഺയ഻ ഔഴ഻ഞ്ഞ 20 വർഷമഺയ഻ പവർത്ത഻ച്ച വരഽന്ന Track A 
NGOഅയ ഔയ്തുറഺ് (Kannur Association for Integrated  Rural 
Organization and Support) ഔണ്ണൂര഻ീനയഺണ്. ഇ ങഽമതല 

നല്ഔീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്നതഽ ഔണ്ണൂർ ജ഻ലലഺ ഔളക്െറഽീെ 05.10.2021 ീല 

DCKNR/12568/C-6 നെപെ഻ഔമപഔഺരമഺണ്. ആ് സംബന്ധ഻ച്ച ഓുദൿഺഖ഻ഔ 

വ഻ജ്ഞഺപനം 2021 ീസപ്ഗറ്റംബർ 30 )൦ ത഼യ്യത഻യ഻ീല 2839 നമ്പർ 
ഄസഺധഺരണ ഖസറ്റ഻ൽ പസ഻ദ്ധീപ്പെഽത്തഽഔയഽം ീങയ്തത഻ട്ട െ്. പഠന 
യാണ഻റ്റ഻ന്ീറ ഗെന തഺീഴ ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  
 
 

കമ നമ്പർ    പര്  പദവ഻ 

1  ഫഺ.ൂഷജഽ പ഼റ്റർ (ുസഺുഷൿഺളജ഻്റ്) ീങയർമഺൻ 

2 
ശ഼. ീഔ.വ഻.ങരൻ ( റ഻ട്ട.ഫ഻ഷറ഼് ഡവ . 
ഒഫ഼സർ) 

 ഄംഖം 

3 ശ഼മത഻. ീജസ഻ റജ഻ (ഡ഻.െ഻.പ഻. ഒപ്പുററ്റർ )  ഄംഖം 

4 ശ഼. പസഺദ്  
 ഒഫ഻് 
ഄസ഻സ്റ്റന്റ് 
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3. ഭൂന഻ർണ്ണയം സംബന്ധ഻ച്ച് (Land Assessment) 
ുനരീത്ത സാങ഻പ്പ഻ച്ചതഽുപഺീല 106/2 സർുവ നമ്പറ഻ീല, നഺരുങ്ങഺള഻ ങ഻റക്കൽ 
രഺമത്ത് തഺവഴ഻ ഔഺരണവർ ഔഽഞ്ഞ഻ഔിഷ്ണൻ വല഻യ നമ്പൿഺരഽീെ 
ഈെമസ്ഥതയ഻ലഽമഺയ഻രഽന്ന 67.93 ഏക്കർ ഭാമ഻യ഻ീല ഏഔുദശം 35 ഏക്കുറഺളം 
ഭാമ഻ 1975 ഔഺലഗട്ടത്ത഻ൽ 36 ുപർക്കഺയ഻, 90 ീസൻറ് മഽതൽ ുരക്കർ വീര, 
മ഻ച്ചഭാമ഻യഺയ഻ പ഻െ഻ീച്ചെഽത്ത ,് സർക്കഺർ പത഻ച്ച  നൽഔ഻യതഺണ്. ഇ 
സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ വെക്കഽ - പെ഻ഞ്ഞഺറ് ഭഺഖത്ത് 500 മ഼റ്റർ ുറഡ഻യസ഻ൽ (അരം) 
പരന്ന ീങങ്കൽ പഺറപുദശമഺണ്. ഔ഻ഴക്ക് - ീതക്ക് ഭഺഖത്ത് ആ് 500-700 
മ഼റ്റുറഺളം വരഽം. ആ് ഔഴ഻ഞ്ഞഺൽ ീങറ഻യ ുതഺത഻ലഽള്ള ീങര഻വ഻ലാീെ 
സമതലത്ത഻ുലീക്കത്ത഻ുച്ചരഽന്ന പഔിത഻യഺണ്.  
ഇ സർുവനമ്പറ഻ീല 31.37 ീസൻറ് സ്ഥലം 23LL ഔപ്പഺസ഻റ്റ഻യഽള്ള 
ജലസഭരണ഻ക്കഽം, 3.63 ീസൻറ് സ്ഥലം, ജലസംഭരണ഻ ന഻ർമ്മ഻ക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന 
സ്ഥലുത്തക്ക് എത്ത഻ുച്ചരഽന്നത഻ന് ുമക്കഽന്ന് - ഔനഔമല ുറഺഡ഻ൽ ന഻ന്നഽം, ല഻ങ്ക് 
ുറഺഡ് ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഽമഺണ്.  
ഇ പദ്ധത഻ പുദശത്ത഻ന്ീറ സമ഼പത്തഺയ഻ ഏഔുദശം 8 വർഷം മഽൻപ്ഗ 
ീമഺൂബൽ ുസവനദഺതഺക്കളഺയ ബ഻.പ഻.എൽ, ഏഔുദശം 40 മ഼റ്റർ 
ഈയരത്ത഻ലഽള്ള രഽ ഫ഻ക്സഡ് െവർ സ്ഥഺപ഻ച്ച഻ട്ട െ .് െവർ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്ന 
സമയത്ത് പഺുദശ഻ഔമഺയ഻ എത഻ർപ്പ ഔൾ ഈെഺയ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ലഽം െവറ഻ന്ീറ 
പവിത്ത഻ പാർത്ത഻യഺക്കഽഔയഽം ഄ് ആുപ്പഺൾ ുസവനം നെത്തഽഔയഽം 
ീങയ്യ ന്നഽ. 
ഇ സംുയഺജ഻ത ഔഽെ഻ീവള്ള പദ്ധത഻ക്കഺയ഻ ീപര഻ങ്ങളംവ഻ുലലജ഻ീല റ഼ സ 106/2 
ീല 35 ീസന്റഽം , റ഼ സ 115/3 ീല 15 ീസന്റഽം , ീപര഻ങ്ങത്താർ വ഻ുലലജ഻ീല    
162/1B2 ീല 25 ീസന്റഽം , പെഽവ഻ലഺയ഻ വ഻ുലലജ഻ീല 52/2 ീല 2.5 ീസൻറ് 
സ്ഥലവഽം ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്നതഺയ ,഻ ുനരീത്ത തീന്ന പരഺമർശ഻ച്ച഻ട്ട െ.് 
ഇ നഺല് വൿതൿ്ത സ്ഥലങ്ങള഻ീല ഭാമ഻ ഏീതഺീക്ക അവശൿത്ത഻നഺീണന്നതഽം 
ുനരീത്ത പരഺമർശ഻ക്കീപ്പട്ടത഻നഺൽ ആവ഻ീെ വ഼െഽം വ഻ശദ഼ഔര഻ക്കഽന്ന഻ലല. 
പഺുദശ഻ഔമഺയ഻ എത഻ർപ്പ ഔൾ ഔഺരണം 23LL ുശഷ഻യഽള്ള െഺങ്കഽം, 6LL െഺങ്കഽം 
ന഻ർമ്മ഻ക്കഺനഽള്ള സ്ഥലം ഏീറ്റെഽപ്പ഻ൽ ന഻ന്ന് പ഻ന്ഩഺുറെ഻വന്നത഻നഺലഽം, 6LL 
െഺങ്ക഻നഺയ഻ പഺനാർ മഽൻസ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യഽീെ ഈെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള സ്ഥലം 
ലഭ഻ച്ചത഻നഺലഽം, 23LL ുശഷ഻യഽള്ള െഺങ്ക് ന഻ർമ്മ഻ക്കഺനഽള്ള സ്ഥലം മഺതുമ 
ഏീറ്റെഽക്കഺനഺയ഻ ബഺക്ക഻യഽള്ള .  
ആ് 35 ീസൻറ് സ്ഥലമഺണ്. ീപര഻ങ്ങളം വ഻ുലലജ഻ൽ ഄണ഻യഺരം ുദശത്ത്, 
ുമക്കഽന്ന് - ഔനഔമല ുറഺഡ഻ൽ, ന഻ലവ഻ീല ീവഺഡഺുഫഺൺ - ഐഡ഻യ 
ീമഺൂബൽ ഫ഻ക്സഡ് െവറ഻നഽ സമ഼പത്തഺണ്. 
ന഻ലവ഻ൽ ഇ സ്ഥലം, ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യതഽുപഺീല പരന്ന ീങങ്കൽപഺറ 
പുദശമഺണ്. ുരകഔള഻ൽ ഄസ്ഥ഻രം പഽഞ്ചയഺയഺണ് ഔഺണ഻ച്ച഻ട്ട ള്ള്. ആ് 
തര഻ശഺയ഻ഔ഻െക്കഽന്ന ഭാമ഻യഺണ്. രഽ ഔിഷ഻ഭാമ഻യലലഺത്തത഻നഺൽ വ഻ളഔീള 
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സംബന്ധ഻ുച്ചഺ ജലുസങന സംവ഻ധഺനീത്തഔഽറ഻ുച്ചഺ വ഻ശദ഼ഔര഻ക്കഽന്ന഻ലല. 
മ഻ച്ചഭാമ഻യഺയ഻ സർക്കഺർ പത഻ച്ച നൽഔ഻യ സ്ഥലമഺണ്.  
ഏീറ്റെഽക്കീപെഺൻ ുപഺഔഽന്ന ഭാമ഻ീയക്കഽറ഻ച്ച ം ഄത഻ന്ീറ തരവഽം 
ഈെമസ്ഥതയഽം ുനരീത്ത വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ച഻ട്ട െ്. ഇ പുദശത്തഽ അരഽം തീന്ന 
തഺമസ഻ക്കഽന്ന഻ലല. ആവ഻ീെ ന഻ന്ന് ഏഔുദശം 600 മ഼റ്റർ ഔ഻ഴക്കഺയ഻ 
ശ഼നഺരഺയണ ഖഽരഽഔഽലം ീഔട്ട഻െം ഈീെന്ന് ുനരീത്ത പരഺമർശ഻ച്ച഻രഽന്നഽ  

4. പഠനഺപഺധ഻കള ം പഠന വ഻ഷയങ്ങള ം 

പഠനഺപഺധ഻കൾ 

തലുേര഻ - ഔാത്തഽപറമ്പ സംുയഺജ഻ത ഔഽെ഻ീവള്ള പദ്ധത഻ക്കഺയ഻ ീപര഻ങ്ങളം 
ഄംശം ഄണ഻യഺരം ുദശത്ത഻ീല ഔനഔമലയ഻ീല 35 ീസൻറ് സ്ഥലമഺണ് 
ഏീറ്റെഽക്കീപ്പുെെ഻യ഻ര഻ക്കഽന്ന .് ആത഻ൽ 31.37 ീസൻറ് സ്ഥലം രഽ 
വൿക്ത഻യഽീെയഽം 3.63 ീസൻറ് സ്ഥലം മറ്റ  രെഽ വൿക്ത഻ഔള ുെതഽമഺണ്. ഇ 
സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ സംബന്ധ഻ച്ച സഺമാഹൿ അഗഺത പഠനം നെത്തഽന്നത഻ന് 

Participatory Observation, Participatory Rural Appraisal എന്ന഼ 

ൊള ഔളഺണ് ഈപുയഺഖ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന .് ഏീറ്റെഽക്കഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ 
എലലഺ ഭഺഖത്തഽം സഞ്ചര഻ച്ച് ുഫഺുട്ടഺഔൾ എെഽത്ത് പുതൿഔതഔൾ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ 
ഔഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ട െ .് സ്ഥലം സരർശ഻ക്കഽന്ന സമയത്ത് ബന്ധീപ്പട്ട വഺർഡ് 
ഔൗൺസ഻ലർ, ീപര഻ങ്ങളം വ഻ുലലജ഻ീല ഫ഼ൽഡ് ഄസ഻സ്റ്റൻറ്, വഺട്ടർ 
ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഽീെ ഄസ഻ എഞ്ച഻ന഼യർ, ഒവർസ഼യർ എന്ന഻വരഽീെ 
സഹഔരണവഽം ലഭ഻ച്ച഻ട്ട െ്. ഔാെഺീത ീപഺതഽഄവഔഺശം ഈന്നയ഻ക്കഺനഽള്ള 
ുയഺഖത്ത഻ൽ ഔാെഽതൽ വൿക്തത വരഽത്തഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം. 
 

സഺമൂഹ഻ക ആഘഺത പഠനം നടത്തുമ്പഺൾ, വ഻ശകലനം ൄെേണ്ട വ഻ഷയങ്ങൾ 

തഺൄഴ കഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കുന്ന .ു 

a). പദ്ധത഻യുൄട സവഭഺവം/ൄപഺതു ആവശൿം  

 

ഭൂമ഻ ഏൄെടുക്കുന്നത് ൄപഺതു ആവശൿത്ത഻നഺണഺ? 

അമഽകത്ത഻ൽ വൿക്തമഺക്ക഻യതഽുപഺീല ീങഺക്ല഻, മഺങ്ങഺട്ട഻െം എന്ന഼ 
പഞ്ചഺയത്തഽഔള഻ീലയഽം, പഺനാർ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യ഻ീലയഽം, പറ്റ ീമങ്ക഻ൽ 
സമ഼പത്തഽള്ള പന്നൿന്നാർ, മഺങ്ങഺട്ട഻െം, ീമഺുഔര഻ എന്ന഼ പഞ്ചഺയത്തഽഔള഻ലഽം 
ഔെഽത്ത ഔഽെ഻ീവള്ള ക്ഷഺമം ഄനഽഭവ഻ക്കഽന്ന ഏഔുദശം രഽ ലക്ഷം ുപർക്ക് 
ഔഽെ഻ീവള്ളം നല്ഔഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന രഽ സമഖ സംുയഺജ഻ത ഔഽെ഻ീവള്ള 
പദ്ധത഻യഺണ഻ .് ആവ഻ീെ ഇ പദ്ധത഻ക്ക് ഭാമ഻ ഏീറ്റെഽക്കഺൻ ഄനഽമത഻ 



9 
 

അവശൿീപ്പട്ട ീഔഺെ് ുഔരളസർക്കഺര഻ീന സമ഼പ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന് ുഔരളവഺട്ടർ 
ഄുതഺറ഻റ്റ഻ മഺുനജ഻ങ് ഡയറക്െർ അണ്. 1984 ഏപ഻ൽ 1 നഽ സ്ഥഺപ഻തമഺയ 
രഽ സവയംഭരണ സ്ഥഺപനമഺണ഻ .് ുഔരള സംസ്ഥഺനത്ത഻ീല ജല വ഻തരണ 
പദ്ധത഻ഔൾ വ഻ഔസ഻പ്പ഻ക്കഺനഽം, ന഻യര഻ക്കഺനഽം, മല഻നജലം സംഭര഻ച്ച് ഴഽക്ക഻ 
ഔളയഺനഽമഺയ഻ ഖവൺീമന്റ഻ന്ീറ പാർണ്ണ ഈെമസ്ഥതയ഻ൽ സ്ഥഺപ഻ച്ച രഽ 
ഄധ഻ഔഺര ുഔരമഺണ഻്. ഄത഻ൽ ന഻ന്നഽം ുഔരളജനതയഽീെ ഔഽെ഻ീവള്ള 
പശ്നങ്ങള ം പയഺസങ്ങള ം പര഻ഹര഻ക്കഽന്നത഻ന് സർക്കഺർ മഽൻൂഔീയെഽത്ത് 
സ്ഥഺപ഻ച്ച ീപഺതഽുമകലഺ സ്ഥഺപനമഺണ഻് എന്ന വൿക്തമഺക്കഽന്നഽ. ഇ 
സ്ഥഺപനത്ത഻ന് ഭാമ഻ ഏീറ്റെഽക്കഺൻ ഄനഽമത഻യഽം, അവശൿത്ത഻ന് ഫെഽം 
നൽഔഽന്ന് ുഔരളസർക്കഺുരഺ, സർക്കഺര഻ന്ീറ ധനസമഺഹരണ വ഻ഭഺഖമഺയ  
ഔ഻ഫ്ബ഻ുയഺ അണ്. ീപഺതഽീവ ുനഺക്കഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ പദ്ധത഻ നെത്ത഻പ്പ് 
ങഽമതലയഽം, ഄത഻ന് ഫെ് ലഭൿമഺഔഽന്നതഽം, സർക്കഺുരഺ, സർക്കഺര഻ന്ീറ 
പാർണ്ണ ന഻യരണത്ത഻ൽ പവർത്ത഻ക്കഽന്ന സ്ഥഺപനങ്ങുളഺ അണ്. ഇ 
പദ്ധത഻യഽീെ ഖഽണുഭഺക്തഺക്കൾ പഺനാർ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യ഻ീലയഽം, സമ഼പ 
പഞ്ചഺയത്തഽഔള഻ീലയഽം സഺധഺരണ ജനമഺണ്. ആത഻ൽ ന഻ന്നഽം ഇ ഔഽെ഻ീവള്ള 
പദ്ധത഻ സഺധഺരണ ജനവ഻ഭഺഖത്ത഻ന് ുവെ഻യഺീണന്ന് വൿക്തമഺണുലലഺ. 
ഄത഻നഺൽ തീന്ന ഇ പദ്ധത഻ക്കഺയ഻ ഭാമ഻ ഏീറ്റെഽക്കഽന്ന് ീപഺതഽ 
അവശൿത്ത഻ന് തീന്നയഺണ്. 

b). പദ്ധത഻ക്കഺവശൿമഺയ ഭൂമ഻  
ഏൄെടുക്കഺൻ ഉേശ഻ക്കുന്ന ഭൂമ഻യുൄട വ഻വരം  

തലുേര഻ ഔാത്തഽപറമ്പ് സംുയഺജ഻ത ഔഽെ഻ീവള്ള പദ്ധത഻ക്കഺയ഻ സവഔഺരൿ 
വൿക്ത഻ഔള ീെ ഈെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ളതഽം, ീപര഻ങ്ങളം വ഻ുലലജ഻ീല റ഼ സ 106/2 ീല  
35 ീസന്റഽം, 115/3 ീല 15 ീസന്റഽം, ീപര഻ങ്ങത്താർ വ഻ുലലജ഻ീല 162/1B2 ീല 25 
ീസന്റഽം, പെഽവ഻ലഺയ഻ വ഻ുലലജ഻ീല 52/2 ീല 2.5 ീസൻറ് സ്ഥലവഽം 
ഏീറ്റെഽക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 27.10.2018  സ.ഈ.(സഺധഺ) നം. 770/2018 ജ.വ഻വ നമ്പറ഻ൽ 
സർക്കഺർ ഈത്തരവ് അയ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ 23LL ജലസംഭരണ഻ക്കഺയ഻ 106/2  ീല 
35 ീസൻറ് സ്ഥലവഽം, 6LL ജലസംഭരണ഻ക്കഺയ഻ 115/3  ീല സ്ഥലവഽം 
ഏീറ്റെഽക്കഽന്നത഻ൽ സ്ഥലം ഈെമഔീളയഽം പര഻സരവഺസ഻ഔള ീെയഽം എത഻ർപ്പ് 
ശക്തമഺയത഻നഺൽ ഇ സ്ഥലം ഏീറ്റെഽപ്പ് ഈുപക്ഷ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. 6LL 
ജലസംഭരണ഻ക്കഺയ഻ പഺനാർ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യഽീെ ഈെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള ുവീറഺരഽ 
സ്ഥലം ഔീെത്തഽഔയഽം ഇ സ്ഥലം വഺട്ടർ ഄുതഺറ഻റ്റ഻ക്ക് വ഻ട്ട ീഔഺെഽക്കഺീമന്ന് 
മഽന഻സ഻പ്പൽ ഄധ഻ഔിതർ ഄറ഻യ഻ക്കഽഔയഽം ീങയ്തതതഺണ്. തഽെർന്ന് 23LL 
ുശഷ഻യഽള്ള ജലസംഭരണ഻ക്കഽം ഄത഻ുലക്ക് പുവശന മഺർഖത്ത഻നഽമഺയ഻ 
ീപര഻ങ്ങളം വ഻ുലലജ഻ീല 106/2 സർുേനമ്പറ഻ീല 35 ീസൻറ് സ്ഥലം 
ഏീറ്റെഽക്കഺനഽമഺണ് ഈുേശ഻ക്കഽന്ന .്  
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ഭൂമ഻ സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ തഺൄഴ കഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കുന്ന .ു 

ഔമ 
നമ്പർ 

വ഻ുലലജ് സർുവനമ്പർ വ഻്ത഼ർണം 

1 ീപര഻ങ്ങളം 106/2 31.37 ീസൻറ് 

2 ീപര഻ങ്ങളം         106/2 3.63 ീസൻറ് 

                                      അീഔ 35 ീസൻറ് 

 

ഭൂമ഻യുൄട സവഭഺവം  

തലുേര഻ - ഔാത്തഽപറമ്പ സംുയഺജ഻ത ഔഽെ഻ീവള്ള പദ്ധത഻ക്ക് ുവെ഻ 23LL 
സംഭരണുശഷ഻യഽള്ള െഺങ്ക് ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഺയഺണ്, ീപര഻ങ്ങളം വ഻ുലലജ഻ീല 
ഄണ഻യഺരം ുദശത്തഽള്ള ഔനഔമലയ഻ീല 106/2 സർുവ നമ്പറ഻ൽീപട്ട 35 ീസൻറ് 
സ്ഥലം ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന .് ആ് രഽ ീങങ്കൽ പഺറപുദശമഺണ്. ഇ 
സ്ഥലത്ത഻ന് ീതഺട്ടെഽത്തഺയ഻ത്തീന്ന ീവഺഡഺുഫഺൺ - ഐഡ഻യയഽീെ രഽ 
ീമഺൂബൽ ഫ഻ക്സഡ് െവർ ഔഴ഻ഞ്ഞ 8 വർഷമഺയ഻ സ്ഥഺപ഻ക്കീപ്പട്ട് 
പവർത്ത഻ച്ച  വരഽന്നഽെ്.  

ഇ സ്ഥലം ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യതഽുപഺീല 1975 ഔഺലഗട്ടത്ത഻ൽ 
ഭാരഹ഻തരഺയ 36 ുപർക്ക് മ഻ച്ചഭാമ഻യഺയ഻ പത഻ച്ച  നൽഔ഻യ 
വ്തഽവ഻ൽീപട്ടതഺണ്. ഇ സർുവ നമ്പറ഻ലഽള്ള സ്ഥലം മഽഴഽവനഽം 
നഺരുങ്ങഺള഻ങ഻റക്കൽ രഺമത്ത് തഺവഴ഻ ഔഺരണവർ ഔഽഞ്ഞ഻ഔിഷ്ണൻ വല഻യ 
നമ്പൿഺരഽീെ ജന്ഩമഺയ഻രഽന്നഽ. ഈയർന്ന ഔഽന്ന഻ൻപുദശമഺയത഻നഺലഽം ശ഼ നഺരഺയണ 
ഖഽരഽഔഽലത്ത഻ൻീറ അശമം സ്ഥ഻ത഻ ീങയ്യ ന്നത഻നഺലഽം സഞ്ചഺര഻ഔൾ ആഷ്ടീപെഽന്ന 
രഽ പുദശമഺണ഻ .് അദ഻ഔഺവൿമഺയ രഺമഺയണത്ത഻ൽ പരഺമർശ഻ക്കഽന്ന, 
ലങ്കഺവ഻ജയത്ത഻നഽുശഷം സ഼തഺസുമതനഺയ഻ വരഽന്ന രഺമീനയഽം ഄനഽജൻ 
ലക്ഷ്മണീനയഽം സവ഼ഔര഻ക്കഺനഺയ഻, ഇ പുദശത്തഽ തപസ്സനഽഷ്ഠ഻ച്ച  
തഺമസ഻ച്ച഻രഽന്ന ഔനഔൻ എന്ന മഹർഷ഻, ഔനഔദവൿങ്ങള മഺയ഻ ഔഺത്ത഻രഽന്നഽ 
എന്നഽം, വഴ഻ീതറ്റ഻യ രഺമനഽം സംഗവഽം ആവ഻ീെ എത്തഺത്തത഻നഺൽ , ഄവീര 
സവ഼ഔര഻ക്കഺനഺഔഺീത ന഻രഺശനഺയ മഹർഷ഻ മഽഴഽവൻ ദവൿങ്ങള ം മണ്ണ഻ൽ 
ഔഽഴ഻ച്ച  മാെ഻ സമഺധ഻യഺയ സ്ഥലമഺണ് ഔനഔമല എന്നഽ പറയീപ്പെഽന്നഽ. 
ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ ഏഔുദശം 600 മ഼റ്റർ ഔ഻ഴക്ക് 
ഭഺഖത്തഺയ഻ട്ടഺണ് ശ഼നഺരഺയണ ഖഽരഽഔഽല അശമം സ്ഥ഻ത഻ീങയ്യ ന്ന .് ഄസ്ഥ഻രം 
പഽഞ്ചയഺയ഻ ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന സ്ഥലം ീങങ്കൽ പഺറപുദശമഺണ്. 

ന഻ർദ഻ഷ്ടപുദശത്ത് ീങറ഻യ ീങറ഻യ ഔഺട്ട ീങെ഻ഔള ം, വള്ള഻പ്പെർപ്പ ഔള ം 
നഺലഞ്ചഽ  ഄുക്കഷൿ മരങ്ങള ം, ഔശഽമഺവഽഔള ം മഺതമഺണ് ഈള്ള്. 
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c). പകരം ഭൂമ഻ ലഭൿത  

തലുേര഻ - ഔാത്തഽപറമ്പ് സംുയഺജ഻ത ഔഽെ഻ീവള്ള പദ്ധത഻ക്കഺയ഻ അദൿഗട്ടത്ത഻ൽ 
ീപര഻ങ്ങളം വ഻ുലലജ഻ീല 106/2 ീല 35 ീസൻറ് ഭാമ഻യഽം , 115/33 ീല 15 
ീസൻറ് ഭാമ഻യഽം ീപര഻ങ്ങത്താർ വ഻ുലലജ഻ീല 25 ീസൻറ് ഭാമ഻യഽം പെഽവ഻ലഺയ഻ 
വ഻ുലലജ഻ീല 2.5 ീസൻറ് ഭാമ഻യഽമഺണ് ഏീറ്റെഽക്കഺൻ ഈുേശ഻ച്ച഻രഽന്ന .് ആ് 
ജലസംഭരണ഻യഽം സമ്പഽം, പമ്പ് ഹൗസഽം, ഖഺവ഻റ്റ഻ ൂപപ്പ് ൂലനഽം സ്ഥഺപ഻ച്ച് 
ശഽദ്ധജലവ഻തരണം നെത്തഽന്ന ബഹ്പദ്ധത഻ക്കഽ ുവെ഻യഺയ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ 
ീപര഻ങ്ങളം വ഻ുലലജ഻ീല 23LL, 6LL ജലസംഭരണ഻ഔൾക്കഺയ഻ ഔെഽവച്ച഻രഽന്ന 50 
ീസൻറ് ഭാമ഻, സ്ഥലം ഈെമഔള ീെയഽം പര഻സരവഺസ഻ഔള ീെയഽം ശക്തമഺയ 
എത഻ർപ്പ഻ീന തഽെർന്ന്, പ്തഽത സ്ഥലം ഏീറ്റെഽക്കഽന്നത഻ൽ ന഻ന്ന് പ഻ൻവഺങ്ങ഻, 
തഽെർന്ന് 6LL സംഭരണ഻ക്കഺയ഻ പഺനാർ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യഽീെ ഄധ഼നതയ഻ലഽള്ള 
സ്ഥലം വ഻ട്ട നൽഔഺീമന്ന് ഄറ഻യ഻ച്ച സഺഹങരൿത്ത഻ൽ , 23LL ജലസംഭരണ഻ 
സ്ഥഺപ഻ക്കഺനഺയഺണ് 106/2 ീല 35 ീസൻറ് സ്ഥലം ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന .് 
ീപര഻ങ്ങളം വ഻ുലലജ഻ീല ഄണ഻യഺരം ുദശത്തഽള്ള 106/2 സർുവ നമ്പറ഻ീല 67.93 
ഏക്കർ ഭാമ഻യ഻ീല ഏഔുദശം 35 ഏക്കുറഺളം ഭാമ഻ 1975 ഔഺലഗട്ടത്ത഻ൽ 36 
ുപർക്കഺയ഻ 90 ീസൻറ് മഽതൽ ുരക്കർ വീരയഺയ഻ പത഻ച്ച  നൽഔ഻യത഻ൽീപട്ട 
സ്ഥലമഺണ്. നഺരുങ്ങഺള഻ ങ഻റക്കൽ രഺമത്ത് തഺവഴ഻ ഔഺരണവർ 
ഔഽഞ്ഞ഻ഔിഷ്ണൻ വല഻യ നമ്പൿഺരഽീെ ഈെമസ്ഥതയ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ ഇ സ്ഥലം 
മഽഴഽവൻ.  

പഺനാർ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യഽീെ പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ന, ഏറ്റവഽം ഈയരം ഔാെ഻യ 
പുദശമഺയ ഔനഔമലയഽീെ രഽ ഭഺഖമഺണ് ആ്. (സമഽദന഻രപ്പ഻ൽന഻ന്ന് 
ഏഔുദശം 150 മ഼റ്റർ ഈയരത്ത഻ൽ ഔ഻െക്കഽന്നഽ). ഇ ശഽദ്ധജല പദ്ധത഻യഽീെ 
ുസഺതസ്സഺയ ൂമലഺെ഻യ഻ൽന഻ന്ന് 35 ഔ഻ മ഻ ഄഔലത്തഺയഺണ് ഇ സ്ഥലം സ്ഥ഻ത഻ 
ീങയ്യ ന്ന്. പഺനാർ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻ീയയഽം സമ഼പ പഞ്ചഺയത്തഽഔള഻ീലയഽം 
ഏഔുദശം രഽ ലക്ഷുത്തഺളം ുപർക്ക് ഔഽെ഻ീവള്ളം എത്ത഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 23LL 
സംഭരണുശഷ഻യഽള്ള രഽ െഺങ്ക് ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഺയഺണ് ഇ സ്ഥലം 
ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന .് പദ്ധത഻ ഖഽണുഭഺക്തി പുദശത്ത഻ന്ീറ ഏഔുദശം 
മധൿത്ത഻ലഺയ഻ ആതയഽം ഈയരത്ത഻ൽ, ഄനഽുയഺജൿമഺയ മീറ്റഺരഽ സ്ഥലം 
ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള സഺധൿത ത഼ീര ആലല. ുമക്കഽന്ന് - ഔനഔമല ുറഺഡ഻നഽ വളീര 
സമ഼പത്തഺയ഻ പരന്നഽ ഔ഻െക്കഽന്ന ീങങ്കൽപഺറ പുദശമഺണ഻ .് ഖഺവ഻റ്റ഻ ്
ഔ഼മ഻ൽ, ആതയഽം ബഹത്തഺയ രഽ ഔഽെ഻ീവള്ള പദ്ധത഻ സംഭരണ െഺങ്ക് ഇ 
പുദശത്തഽ ന഻ർമ്മ഻ച്ചഺൽ മഺതുമ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന ുനട്ടം ലഭൿമഺഔാ. ഇ 
ഔഽെ഻ീവള്ള പദ്ധത഻യഽീെ ഄനഽബന്ധമഺയ഻ട്ട ള്ള പമ്പ് ഹൗസഽം, സമ്പഽം മറ്റ ം 
സ്ഥഺപ഻ക്കീപ്പെഽന്ന് ഇ പുദശത്ത഻ന്നെഽത്തഽതീന്നയഺണ്. ഄത഻നഺൽ തീന്ന 
പഔരം ഭാമ഻ ലഭൿതീയക്കഽറ഻ച്ച് പര഻ഖണ഻ുക്കെത഻ലല.  
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ആതഽഔാെഺീത, ഏഔുദശം എട്ട വർഷം മഽൻപ്ഗ, ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന 
സ്ഥലത്ത഻ന് സമ഼പത്തഺയ഻ ീമഺൂബൽ ുസവന ദഺതഺക്കളഺയ ബ഻.പ഻.എൽ രഽ 
ീമഺൂബൽ ഫ഻ക്സഡ് െവർ സ്ഥഺപ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. ആ് സ്ഥഺപ഻ക്കഺൻ ുവെ഻, 
പഺരംഭപവർത്തനങ്ങൾ അരംഭ഻ച്ച സമയത്ത്, പുദശത്തഽഔഺർ എത഻ർപ്പ് 
ഈയർത്ത഻യ഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽം, പ഻ന്ന഼ട്സ അ എത഻ർപ്പ ഔൾ ആലലഺതഺവഽഔയഽം ീങയ്തതഽ. 
ഇ െവർ ീഔഺെ് പുദശവഺസ഻ഔൾുക്കഺ സമ഼പത്തഽള്ള സ്ഥലം ഈെമഔൾുക്കഺ 
യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള പയഺസവഽം ആുപ്പഺൾ ആലല എന്നറ഻യഺൻ ഔഴ഻ഞ്ഞഽ. 

d). ഏൄെടുക്കഺൻ ഉേശ഻ക്കുന്ന ഭൂമ഻യ഻ൄല കൃഷ഻കൾ  

ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലം, ന഻ലവ഻ലഽള്ള ീവഺഡഺുഫഺൺ - ഐഡ഻യ 
ീമഺൂബൽ ഫ഻ക്സഡ് െവറ഻നഽ സമ഼പത്തഽള്ള 35 ീസൻറ് സ്ഥലം, ീപഺതഽീവ 
ീങറ഻യ ഔഽറ്റ഻ക്കഺെഽഔള ം വള്ള഻ പെർപ്പ ഔള ം ഈള്ള സ്ഥലമഺണ്. ആ് ഔാെഺീത 
ആവ഻ീെ മാന്നഽനഺല് ഄുക്കഷൿ മരങ്ങള ം, ീങറ഻യ നഺല്ഔശഽമഺവഽഔള മഺണ്. 
ആീതഺന്നഽം ഔിഷ഻ എന്ന ന഻ർവങനത്ത഻ൽീപെഽത്തഺനഺവ഻ലല. ഈള്ള ഔശഽമഺവഽഔൾ 
തീന്ന, സ഼സണ഻ൽ ഔഺയ്തഫലം ഈെഺവഺനഽള്ള പഺയം അവഺത്തതഺണ്. 

e). ഏൄെടുക്കഺൻ ഉേശ഻ക്കുന്ന ഭൂമ഻യ഻ൄല സ്ഥഺപനങ്ങൾ  

ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലം, ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യതഽുപഺീല ീങങ്കൽ 
പഺറപുദശമഺണ്. ആ് ഴ഻ഞ്ഞഽ ഔ഻െക്കഽന്ന പുദശമഺയത഻നഺൽ തീന്ന ആവ഻ീെ 
രഽ തരത്ത഻ലഽമഽള്ള സ്ഥഺപനങ്ങള മ഻ലല. 

f). ഭൂവുടമകൄള സംബന്ധ഻ച്ച  വ഻വരങ്ങൾ 
ഭാവഽെമഔീള സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ തഺീഴ ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

ഔമ 
നമ്പർ 

ഭാമ഻യഽീെ ഈെമസ്ഥൻ വ഻്ത഼ർണം സവഭഺവം 
 

1 മ഼ത്തീലക്കഺട്ട഻ൽ ഄനരൻ 31.37 ീസൻറ് ഄസ്ഥ഻രം പഽഞ്ച 
2 ുതക്ക഻ലയ഻ൽ ശ഼ധരൻ  

3.63 ീസൻറ് 
ഄസ്ഥ഻രം പഽഞ്ച 

3 ഔക്കഽയ഻ൽപറമ്പത്ത് ഔിഷ്ണൻ ഄസ്ഥ഻രം പഽഞ്ച 
                       അീഔ 35 ീസൻറ്  
 

5. കൄണ്ടത്തലുകൾ  
പഺനാർ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യ഻ലഽം സമ഼പ ഖഺമപഞ്ചഺയത്തഽഔള഻ലഽം ഄധ഻വസ഻ക്കഽന്ന 
ഏഔുദശം രഽ ലക്ഷുത്തഺളം വരഽന്ന സഺധഺരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഔഽെ഻ീവള്ളം 
ലഭൿമഺക്കഽന്നത഻ന് സർക്കഺരഽം സർക്കഺര഻ന്ീറ ഈെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള ഔ഻ഫ്ബ഻യഽം സർക്കഺർ 
സ്ഥഺപനമഺയ വഺട്ടർ ഄുതഺറ഻റ്റ഻യഽം ുങർന്നഺണ് ഇ രഽ സംുയഺജ഻ത ഔഽെ഻ീവള്ള 
പദ്ധത഻ നെപ്പ഻ലഺക്കഽന്ന്. ീപഺതഽ കജനഺവ഻ൽന഻ന്നഽള്ള പണമഽപുയഺഖ഻ച്ച് ീപഺതഽ 
സമാഹത്ത഻നഽ ുവെ഻ നെപ്പ഻ലഺക്കഽന്ന രഽ പദ്ധത഻യഺണ഻്. 
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6. ൄപഺതുഅവകഺശവഺദം കൾക്കൽ. 
തലുേര഻ - ഔാത്തഽപറമ്പ സംുയഺജ഻ത ഔഽെ഻ീവള്ള പദ്ധത഻ക്കഺയ഻ 23 LL 
സംഭരണുശഷ഻യഽള്ള ജലസംഭരണ഻ ന഻ർമ്മ഻ക്കഽവഺനഽം പദ്ധത഻ സ്ഥലുത്തക്ക് 
പുവശനമഺർഗ്ഗത്ത഻നഽമഺയ഻ ീപര഻ങ്ങളം ഄംശം ഄണ഻യഺരം ുദശത്ത഻ീല 
ഔനഔമലയ഻ീല സവഔഺരൿവൿക്ത഻ഔള ീെ ഈെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള 35 ീസൻറ് സ്ഥലo 
ഏീറ്റെഽക്കഽന്നതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ീപഺതഽുഔൾക്കൽ ുയഺഖം 22.10.2021 നഽ 
ുമക്കഽന്ന് വ഻. പ഻. സതൿൻ ീമുമ്മഺറ഻യൽ ഹഺള഻ൽ രഺവ഻ീല 11:30 മണ഻ക്ക് 
ുങർന്നഽ. പ്തഽത ുയഺഖത്ത഻ൽ ഔയ്തുറഺ് പത഻ന഻ധ഻ഔളെക്കം 10 ുപർ 
ഹഺജരഺയ഻രഽന്നഽ.  
ുയഺഖത്ത഻ൽ സന്ന഻ഹ഻തരഺയവീര സവഺഖതം ീങയ്തതഽീഔഺെ് ആത഻ന്ീറ ഈുേശ 
ലക്ഷൿങ്ങീള ഔഽറ഻ച്ച് പഠന യാണ഻റ്റ് ഄംഖം ശ഼ ീഔ.വ഻. ങരൻ വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ച . 
തഽെർന്ന് ഄഭ഻പഺയങ്ങൾ ഈന്നയ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ തല്പര ഔക്ഷ഻ഔീള ക്ഷണ഻ച്ച .  
 

1. ശ഼ മ഼ത്തീലക്കഺട്ട഻ൽ ഄനരൻ (ഏീറ്റെഽക്കഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന  35 ീസൻറ് 
സ്ഥലത്ത഻ൽ  31.37 ീസന്റ഻ന്ീറ ഈെമ  )  

സ്ഥലം വ഻ട്ട  നല്ഔഺൻ തയഺറഺണ്. ഭാമ഻ക്ക് എതവ഻ലയഺണ് ഔ഻ട്ട ഔ 

എന്നറ഻യ഻ലല. ഄ് വൿക്തമഺക്കീപ്പെണം. എന഻ക്ക് നൿഺയമഺയ വ഻ല ലഭ഻ക്കണം 

2. ശ഼ ഄൻസഺർ ീഔ ( വഺർഡ് 33 ഔൗൺസ഻ലർ) 

ഇ ജലസംഭരണ഻ മാലം ഏീതങ്ക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള്ള അഗഺതുമഺ ഄരര഼ക്ഷ 

മല഻ന഼ഔരണുമഺ ഈെഺഔഽുമഺ? ീങറ഻യ തരത്ത഻ലഽള്ള എത഻ർപ്പ് ആവ഻ീെ 

ഈെഺയ഻രഽന്നഽ. 

ുയഺഖത്ത഻ൽ ഹഺജരഺയ വഺട്ടർ ഄുതഺറ഻റ്റ഻ മട്ടന്നാർ ീപഺജക്റ്റ് ഡ഻വ഻ഷന഻ീല 
എക്സ഻. എൻജ഻ന഼യർ, ഄസ഻സ്റ്റന്റ് എക്സ഻. എഞ്ച഻ന഼യർ, ഄസ഻സ്റ്റന്റ് 
എഞ്ച഻ന഼യർ, ീപര഻ങ്ങളം വ഻ുലലജ് ഒഫ഼സർ എന്ന഻വർ സഺുങ്കത഻ഔമഺയ 
സംശയങ്ങൾക്ക് വൿക്തമഺയ മറഽപെ഻ നൽഔ഻. 
ശ഼ ഔക്കഽയ഻ൽപറമ്പത്ത് ഔിഷ്ണൻ എന്ന ഭാവഽെമ ൂബപഺ് സർജറ഻ 
ഔഴ഻ഞ്ഞത഻നഺൽ, വ഼ട്ട഻ൽന഻ന്നഽ പഽറത്ത഻റങ്ങഺൻ പറ്റഺത്ത 
സഺഹങരൿത്ത഻ലഺീണന്നഽം, മീറ്റഺരഽ ഭാവഽെമഺയ ശ഼ ുതക്ക഻ലയ഻ൽ ശ഼ധരൻ 
പഺയഺധ഻ഔൿം ഔഺരണവഽം ുഔഺവ഻ഡ് സഺഹങരൿം മാലവഽം ുയഺഖത്ത഻ൽ 
പീങ്കെഽക്കഺൻ പയഺസമഺീണന്ന് ഄറ഻യ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. ുയഺഖ നെപെ഻ ഔമം 1 
മണ഻ക്ക് ഄവസഺന഻ച്ചത഻ന് ുശഷം ഇ രെഽ ുപീരയഽം ഄവരവരഽീെ 
തഺമസസ്ഥലത്തഽ ീങന്ന് ഔെഽ ീപഺതഽുഔൾക്കൽ ുയഺഖീത്ത ഔഽറ഻ച്ച് 
സംസഺര഻ച്ച഻രഽന്നഽ. ജലസംഭരണ഻ സ്ഥഺപ഻ക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലുത്തക്ക് 
പുവശന മഺർഖത്ത഻ന്നഺയഽള്ള ഇ രെഽുപരഽീെയഽം ഈെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള 106/2 
ീല 3.63 ീസന്റഽം വ഻ട്ട  നൽഔഽന്നത഻ന് ഔഺരൿമഺയ എത഻ർീപ്പഺന്നഽം 
ഈന്നയ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലല. 
ീപഺതഽ ുഔൾക്കൽ ുയഺഖത്ത഻ൽ ഈയർന്നഽ വന്ന ന഻ർുദശങ്ങൾ 
ഄർത്ഥനഺധ഻ഔഺര഻യഺയ ുഔരള വഺട്ടർ ഄുതഺറ഻റ്റ഻ മട്ടന്നാർ ീപഺജക്റ്റ് 
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ഡ഻വ഻ഷൻ എക്സ഻. എൻജ഻ന഼യർക്ക് ഄഭ഻പഺയത്ത഻നഺയ഻ ഄയച്ച  
ീഔഺെഽത്ത഻രഽന്നഽ. ഄത഻നഽള്ള മറഽപെ഻ തഺീഴ ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
 

ഭഺഗം-2 

 
പദ്ധത഻യുൄട സഺമൂഹൿ ആഘഺതങ്ങൾ 
തലുേര഻ - ഔാത്തഽപറമ്പ സംുയഺജ഻ത ഔഽെ഻ീവള്ള പദ്ധത഻ക്കഺയ഻ 23 LL 
ഔപ്പഺസ഻റ്റ഻ ഈള്ള ജലസംഭരണ഻ ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ീപര഻ങ്ങളം വ഻ുലലജ഻ീല 
ഄണ഻യഺരം ുദശത്ത഻ീല ഔനഔമലയ഻ീല 106/2 സർുവ നമ്പറ഻ൽീപട്ട 35 
ീസൻറ് സ്ഥലം ഏീറ്റെഽക്കഽന്ന് സംബന്ധ഻ച്ച സഺമാഹൿ അഗഺതങ്ങൾ തഺീഴ 
ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

ൄതഺഴ഻ല഻നുണ്ടഺകുന്ന ആഘഺതം  

ഏീറ്റെഽക്കഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന 35 ീസൻറ് സ്ഥലം പരന്നഽ ഔ഻െക്കഽന്ന ീങങ്കൽ 
പഺറപുദശമഺണ്. ആവ഻ീെ ഄല്പം ങ഻ല ഄുക്കഷൿഺമരങ്ങള ം മാന്നഽനഺലഽ 
ീങറ഻യ ഔശഽമഺവഽം ഴ഻ീഔ, മഽൾപെർപ്പ ഔൾ മഺതമഽള്ള സ്ഥലമഺണ്. ഇ 
സ്ഥലീത്ത അശയ഻ച്ച് അരഽം രഽ ീതഺഴ഻ല഻ലഽം ഏർീപ്പെഽന്ന഻ലല എന്നറ഻യഺൻ 
ഔഴ഻ഞ്ഞഽ. ഄതഽീഔഺെഽതീന്ന ീതഺഴ഻ല഻നഽ യഺീതഺരഽ അഗഺതവഽം ഈെഺഔഽന്ന഻ലല. 

വരുമഺനത്ത഻നുള്ള ആഘഺതം  

മഽഔള഻ൽ വൿക്തമഺക്ക഻യതഽുപഺീല, ഔഺരൿമഺയ ഄനഽഭവങ്ങൾ ന്നഽം തീന്ന 
ലഭ഻ക്കഺത്ത ീങങ്കൽ പഺറപുദശമഺണ഻ .് മാുന്നഺ നഺുലഺ ീങറ഻യ ഄുക്കഷൿ 
മരങ്ങള ം, സ഼സണ഻ൽ ഔഺയ്തഫലം തരഺൻ പഺയമഺഔഺത്ത മാന്നഽ, നഺല് 
ഔശഽമഺവ഻ൻ ൂതഔള ം ഴ഻ീഔ മീറ്റഺന്നഽംതീന്ന ഇ സ്ഥലത്ത഻ലല . ഄത഻നഺൽ 
തീന്ന ഇ സ്ഥലത്തഽ ന഻ന്ന് ഈെമഔൾക്ക് രഽ തരത്ത഻ലഽള്ള വരഽമഺനവഽം 
ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല. ഄതഽീഔഺെഽ തീന്ന വരഽമഺനത്ത഻ന് അഗഺതം ഈെഺഔഽന്ന഻ലല. 

പഺര഻സ്ഥ഻ത഻ക ആഘഺതം  

106/2 ൽ അീഔയഽള്ള് 67.93 ഏക്കർ ഭാമ഻യഺണ്. ആ് ുമക്കഽന്ന് - ഔനഔമല 
ുറഺഡ഻ൻീറ ആരഽവശത്തഺയഺണ് ഔ഻െക്കഽന്ന്. സമഽദ ന഻രപ്പ഻ൽന഻ന്ന് ഏഔുദശം 
150 ഄെ഻ ഈയരത്ത഻ൽ സ്ഥ഻ത഻ീങയ്യ ന്ന ഔനഔമല, ീമഺത്തത്ത഻ൽ 116 ഏക്കുറഺളം 
വരഽം.ഇ സ്ഥലത്ത഻ന് സമ഼പത്തഺയ഻, ീവഺഡഺുഫഺൺ-ഐഡ഻യയഽീെ രഽ 
ീമഺൂബൽ ഫ഻ക്സഡ് െവർ 8 വർഷമഺയ഻ പവർത്ത഻ച്ച വരഽന്നഽെ.് െവർ 
സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്ന സമയത്ത്, ജനവഺസപുദശങ്ങള഻ൽ 
സ്ഥഺപ഻ക്കഽുമ്പഺള െഺഔഽന്നതഽുപഺീല എത഻ർപ്പ് ഈയർന്ന഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽം പ഻ന്ന഼ട്സ 
ഄ് ആലലഺതഺയ഻. സ്ഥഺപ഻ച്ചത഻നഽുശഷം, ആ് സംബന്ധ഻ച്ച് നഺട്ട ഔഺർുക്കഺ സമ഼പ 
സ്ഥലമഽെമഔൾുക്കഺ പയഺസം ന്നഽം ഈെഺയ഻ട്ട഻ലല എന്നറ഻യഺൻ ഔഴ഻ഞ്ഞഽ. 8 
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വർഷം മഽൻപഽതീന്ന ആവ഻െഽീത്ത മണ്ണ഻ന്ീറ ഗെന പര഻ുശഺധ഻ച്ചഺയ഻ര഻ക്കഽം 
ഐഡ഻യ ഄവരഽീെ െവർ ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന .് ീങങ്കൽ പഺറപുദശീമന്നഺൽ 
ഈറച്ച മണ്ണ ള്ള പുദശമഺണുലലഺ. ആവ഻ീെ നഺുലഺളം ഄുക്കഷൿ മരങ്ങള ം ഄത 
തീന്ന ീങറ഻യ ഔശഽമഺവഽഔള ം ഄല്പം മഽൾീച്ചെ഻ഔള ം മഺതമഺണഽള്ള .് 
ഄതഽീഔഺെഽതീന്ന ഇ സ്ഥലം ഏീറ്റെഽക്കൽ പര഻സ്ഥ഻ത഻ പശ്നങ്ങൾ ന്നഽം 
തീന്ന ഈെഺക്കഽന്ന഻ലല.  

ൄപഺതു ഇടങ്ങൾക്കും സ്ഥഺപനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടഺകുന്ന ആഘഺതം 

ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന 35 ീസൻറ് സ്ഥലത്തഽ ീപഺതഽ ആെങ്ങുളഺ 
സ്ഥഺപനങ്ങുളഺ ന്നഽമ഻ലല എന്ന് ഄറ഻യ഻ക്കഽന്നഽ. ആ് വ഻്തിതമഺയ ീങങ്കൽ 
പഺറപുദശത്ത഻ൻീറ ഭഺഖമഺണ്. ഄത഻നഺൽ തീന്ന സ്ഥലം ഏീറ്റെഽക്കഽന്ന് മാലം 
ീപഺതഽആെങ്ങൾുക്കഺ, സ്ഥഺപനങ്ങൾുക്കഺ യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള അഗഺതവഽം 
ഈെഺക്കഽന്ന഻ലല എന്ന് വൿക്തമഺക്കഽന്നഽ.  

ഭഺഗം-3 

സഺമൂഹൿ ആഘഺത പര഻ഹഺരം(Mitigation to the Impacts) 

തലുേര഻ - ഔാത്തഽപറമ്പ സംുയഺജ഻ത ഔഽെ഻ീവള്ള പദ്ധത഻ക്കഺയ഻  
ീപര഻ങ്ങളം ഄംശം ഄണ഻യഺരം ുദശത്ത഻ീല ഔനഔമലയ഻ീല 
സവഔഺരൿവൿക്ത഻ഔള ീെ ഈെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള R.S 106/2 ീല 35 ീസൻറ് സ്ഥലo 
ഏീറ്റെഽക്കഽന്നതഽ സംബന്ധ഻ച്ച സഺമാഹൿ അഗഺത പര഻ഹഺര റ഻ുപ്പഺർട്ട്. 

a). ൄതഺഴ഻ൽ  
ഇ സ്ഥലം ഏീറ്റെഽക്കഽന്ന് മാലം ീതഺഴ഻ല഻നഽ അഗഺതം ഈെഺഔഽന്ന഻ലല 
എന്ന് റ഻ുപ്പഺർട്ട് ീങയ്തത഻രഽന്നഽ. ഄത഻നഺൽ പുതൿഔ പര഻ഹഺര 
ന഻ർുദശങ്ങൾ ന്നഽമ഻ലല 
b). വരുമഺനം  
പുതൿഔ പരഺമർശം ഄർഹ഻ക്കഽന്ന യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള ഄനഽഭവങ്ങള ം 
ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലത്ത഻ലല എന്ന് വൿക്തമഺക്ക഻യതഺണ്. ഄത഻നഺൽ 
പുതൿഔ പര഻ഹഺര ന഻ർുദശങ്ങൾ ന്നഽമ഻ലല 
c). പര഻സ്ഥ഻ത഻  
ഏഔുദശം 68 ഏക്കർ വ഻്തിത഻യയഽള്ള ഇ പുദശത്തഽന഻ന്ന് ുഔവലം 35 
ീസന്റ് സ്ഥലം മഺതമഺണ് ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന .് ഄത഻നഺൽ തീന്ന 
ആവ഻െഽീത്ത ന഼ർമറ഻ സവഭഺവീത്ത ഇ സ്ഥലീമെഽപ്പ് സവഺധ഼ന഻ക്കഽന്ന഻ലല. 
ഔാെഺീത, ഇ ന഻ർമ്മ഻ത഻ ഭാമ഻യ഻ുലൽപ്പ഻ക്കഽന്ന അഗഺതം 5t/m 
മഺതമഺീണന്ന് ഄറ഻യഺൻ സഺധ഻ച്ച . ഄ് സഺധഺരണയഺയ഻ രഽ വ഼ട്സ 
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ന഻ർമ്മ഻ക്കഽുമ്പഺള െഺഔഽന്ന സമ്മർേത്ത഻ന് സമഺനമഺണ്. ഄത഻നഺൽ തീന്ന 
പര഻സ്ഥ഻ത഻ അഗഺതം ന്നഽം തീന്ന ഈെഺഔഽന്ന഻ലല. ഄത഻നഺൽ  
d). ൄപഺതു ഇടങ്ങൾ, സ്ഥഺപനങ്ങൾ  
ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന് തര഻ശഺയ രഽ ീങങ്കൽ പഺറ പുദശമഺണ്. 
ആവ഻ീെ ീപഺതഽ ആെങ്ങുളഺ സ്ഥഺപനങ്ങുളഺ ന്നഽം തീന്ന ആലല. അീഔയഽള്ള 
ഏഔുദശം 15 മ഼റ്റർ ഄഔീലയഽള്ള 8 വർഷത്ത഻ലധ഻ഔമഺയ഻ പവർത്ത഻ച്ച  
വരഽന്ന ബ഻.പ഻.എലല഻ന്ീറ ീമഺൂബൽ ഫ഻ക്സഡ് െവർ അണ്. ഇ െവർ 
ീപഺതഽ ആെങ്ങള഻ുലഺ സ്ഥഺപനങ്ങള഻ുലഺ ഈൾീപ്പെഽന്ന഻ലല. ഄത഻നഺൽ തീന്ന 
പുതൿഔ പര഻ഹഺര ന഻ർുദശങ്ങൾ ന്നഽമ഻ലല. 
ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലം മാന്നഽ സവഔഺരൿവൿക്ത഻ഔള ുെതഺണ്. 
ആവർക്ക് സ്ഥലം വ഻ട്ട  നല്ഔഺൻ തഺൽപരൿക്കഽറീവഺന്നഽമ഻ലല. നൿഺയമഺയ 
നഷ്ട്െപര഻ഹഺരം ലഭ഻ക്കണീമന്നതഺണ് ഄവരഽീെ പധഺന അവശൿം. 
ന഻യമത്ത഻നഽം ങട്ടത്ത഻ലഽം ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള നഷ്ടപര഻ഹഺരം 
നൽഔഺൻ ബന്ധീപ്പട്ട ഄധ഻ഔഺര഻ഔള഻ൽ ന഻ന്നഽം നെപെ഻യഽെഺഔണം 

ഭഺഗം- 4 

ശുപഺർശ 

ീങഺക്ല഻, മഺങ്ങഺട്ട഻െം എന്ന഼ ഖഺമപഞ്ചഺയത്തഽഔള഻ീലയഽം, പഺനാർ 
മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യ഻ീലയഽം ഔഽെ഻ീവള്ളക്ഷഺമം ഄനഽഭവ഻ച്ച  വരഽന്ന ഏഔുദശം 
രഽ ലക്ഷം ുപർക്ക് ഔഽെ഻ീവള്ളം നൽഔഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന തലുേര഻ - 
ഔാത്തഽപറമ്പ സംുയഺജ഻ത ഔഽെ഻ീവള്ള പദ്ധത഻ക്കഺയ഻ 23LL സംഭരണുശഷ഻യഽള്ള 
െഺങ്ക് ന഻ർമ്മ഻ക്കഺനഺണ് ഇ സ്ഥലം ഏീറ്റെഽക്കഽന്ന്. ഏറ്റവഽം പഽണൿമഺയ 
പവിത്ത഻ ഏതഺീണന്ന് പവഺങഔനഺയ നബ഻ ത഻രഽുമന഻ുയഺട്സ രഽ വ഻ശവഺസ഻ 
ുങഺദ഻ച്ചുപ്പഺൾ, ഄത഻നഽ മറഽപെ഻യഺയ഻ പറഞ്ഞ് ഔഽെ഻ീവള്ളം നൽഔഽഔ 
എന്നഺണ്. ഄതഽീഔഺെഽതീന്ന ുമൽ സാങ഻പ്പ഻ച്ച പുദശങ്ങള഻ീല ജനങ്ങൾക്ക് 
ശഽദ്ധമഺയ ഔഽെ഻ീവള്ളം എത്ത഻ക്കഺനഽം ഄത഻ലാീെ ഄവരഽീെ അുരഺഖൿം 
സംരക്ഷ഻ക്കഺനഽം, ഄവരഽീെ ഄധവഺനുശഷ഻ വർധ഻പ്പ഻ക്കഺനഽം ഄതഽവഴ഻ 
പഺുദശ഻ഔ സഺമ്പത്ത഻ഔ വ഻ഔസനത്ത഻ന് ഖത഻ുവഖം വർധ഻പ്പ഻ക്കഺനഽം ഈതഔഽന്ന 
പദ്ധത഻യഽീെ ഭഺഖമഺയ഻ ഇ െഺങ്ക് ന഻ർമ്മ഻ക്കഺൻ സ്ഥലം ഏീറ്റെഽക്കഽന്നതഽമാലം 
ീതഺഴ഻ല഻ുനഺ, വരഽമഺനത്ത഻ുനഺ, പര഻സ്ഥ഻ത഻ുക്കഺ, ീപഺതഽ ആെങ്ങൾുക്കഺ 
സ്ഥഺപനങ്ങൾുക്കഺ രഽ തരത്ത഻ലഽള്ള അഗഺതവഽം ഈെഺഔഽന്ന഻ലല. ഄത഻നഺൽ 
തീന്ന ഇ സ്ഥലം ഏീറ്റെഽപ്പ് പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ മഽുന്നഺട്ട  ുപഺഔഺവഽന്നതഺണ്. 

 

10.11.2021                                                                 ൄെയർമഺൻ  
                                                                                   സഺമൂഹൿഺഘഺത പഠനയൂണ഻െ  ്
                                                                                   (കയ്റഺസ്, കണ്ണൂർ )    



17 
 

അനുബന്ധം  

 

ഔയ്തുറഺ് പത഻ന഻ധ഻യഽം, വഺട്ടർ ഄുതഺറ഻റ്റ഻, വ഻ുലലജ് പത഻ന഻ധ഻ഔള ം, വഺർഡ് ഔൗൺസ഻ലറഽം ുങർന്ന് 
സ്ഥലം സരർശ഻ക്കഽന്നഽ. 

  

ീപഺതഽ ഄവഔഺശവഺദുയഺഖം 
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ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന ഭാമ഻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ീമഺൂബൽ ഫ഻ക്സഡ് െവർ 
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സമ഼പ ീങങ്കൽ പഺറപുദശം 

 

ശ഼ നഺരഺയണ ഖഽരഽഔഽലം 


