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എ.ീെ.ജ഻. സ്മിത഻ മൿാസ഻യം -- ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് 

സംബന്ധ഻ച്ച സഺമാഹൿ ആഘഺത പഠനം- -അന്ത഻മ  റ഻ുപഺർട്ട്. 
          കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ൽ, കണ്ണൂർ തഺലാക്ക഻ൽ മുകര഻ ഄംശം 
ുദശത്തഽഎ.ീക.ജ഻. സ്മിത഻ മൿാസ഻യം ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻ന്, ുകഺട്ടം ുദശീത്ത 

3.21 ഏക്കർ സവകഺരൿ വൿക്ത഻കളുീെ സ്ഥലം ഏീെെഽക്കഽന്നത഻ന് 2013 ീല 

ഭാമ഻ ഏീെെഽക്കല഻ൽ നൿഺയമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽം സഽതഺരൿതയ്കക്കഽം 
പഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽം പഽനഃസ്ഥഺപനത്ത഻നഽമഽള്ള ഄവകഺശന഻യമത്ത഻ീല 

വകഽപ്പുകൾക്ക് ഄനഽസിതമഺയ഻ സഺമാഹൿ അഘഺത പഠനം നെത്തഺൻ 

ചഽമതലീപ്പട്ട കയ്കുറഺസ്, കണ്ണൂർ പസ്തഽത പഠനം നെത്ത഻ തയഺറഺക്ക഻യ 

റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ന്ീറ ഄന്ത഻മ രാപം  
 

ആമഽഖം 
                1927 മഽതൽ ആന്തൿൻ നഺഷണൽ ുകഺൺഗസ഻ന്ീറ 

സജ഼വപവർത്തകനഺയ഻ സവഺതന്തൿ സമരപസ്ഥഺനത്ത഻ന്ീറ മഽന്നണ഻യ഻ൽ 

പവർത്ത഻ച്ചു നെന്നഽ 1939 മഽതൽ ആന്തൿൻ കമ്മൿാണ഻സ്റ്റ് പസ്ഥഺനത്ത഻ലാീെ 
വളർന്നഽ തന്ുറതഺയ വൿക്ത഻മഽദ പത഻പ്പ഻ച്ചു ജനുനതഺവഺണ് എ.ീക.ജ഻. 
1930- ൽ  26 അം വയസ്സ഻ൽ അദൿ ജയ഻ൽ വഺസം ആന്തൿ സവഺതന്തമഺവഽന്ന 

1947 ഒഗസ്റ്റ് 15 നഽ ുപഺലഽം ജയ഻ല഻ൽക഻െുക്കണ്ട഻ വന്ന എ.ീക.ജ഻ ജനക഼യ 

ുപഺരഺട്ടങ്ങളുീെ ീനെഽനഺയകതവം വഹ഻ച്ച഻രഽന്നഽ.5 തവണ പഺർലീമൻറ് 

ഄംഗമഺയ഻രഽന്ന ആുേഹം സവഺതന്തൿ സമരകഺലത്തഽ ബ഻ട്ട഼ഷ് 

അധ഻പതൿത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള സവഺതന്തൿത്ത഻ീനക്കാെഺീത സഺമാഹൿ 
സഺമ്പത്ത഼ക സവഺതന്തൿത്ത഻നഽുവണ്ട഻യഽം ഄത഻ശക്തമഺയ഻ 
ുപഺരഺെ഻യ഻രഽന്നഽ. ുകഺഫ഻ ുബഺർഡ഻ൻീറ ക഼ഴ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന ുകഺഫ഼ 
ഹൗസ഻ീല ജ഼വനക്കഺർ പഽറത്തഺക്കീപ്പട്ടുപ്പഺൾ ഄവീര സംഘെ഻പ്പ഻ച്ച 

ആന്തൿൻ ുകഺഫ഼ ഹൗസ് എന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെ സഹകരണ സംഘം 1950 

- ൽ സ്ഥഺപ഻ക്കഽകയഽം, ആന്ന് സഹകരണ ുമഖലയ഻ീല മ഻കച്ച സ്ഥഺപനമഺയ഻ 
പെർന്നഽ പന്തല഻ക്കഽകയഽം ീചയ്കത഻ട്ടുണ്ട്. ഄുേഹം കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ീല 

ീപരളുേര഻യ഻ൽ 1.10.1904 - ൽ  ജന഻ച്ചു. ആത഻ഹഺസതഽലൿമഺയ സമരങ്ങൾ 

നയ഻ച്ച് 22 .03 .1977 നഽ വ഻സ്മിത഻യ഻ുലക്കഽ മെങ്ങ഻യ ഇ വ഻പ്ലവനഺയകന് 

ഄുേഹത്ത഻ന്ീറ ജന്ഩനഺട്ട഻ൽ, ജന഻ച്ചു വളർന്ന സ്ഥലത്തഽ തീന്ന ഈച഻തമഺയ 

രഽ സ്മഺരകം ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻ന് 2018 - 2019 ീല ബഡ്ജെ഻ൽ 10 ുകഺെ഻ 



രാപ ന഼ക്ക഻ീവക്കഽകയഽം ീചയ്കത഻രഽന്നഽ. പര഻സ്ഥ഻ത഻ സൗഹിദമഺയ രഽ 
സ്മഺരകം എ.ീക.ജ഻ മൿാസ഻യം എന്ന ന഻ലയ഻ൽ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 
ീപരളുേര഻യ഻ൽ, ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ പഽഴയഽീെ സമ഼പത്തഽള്ള 3.21 ഏക്കർ 

സവകഺരൿ ഭാമ഻ ുകഺട്ടം ുദശത്തഽ ഏീെെഽക്കഺനഺണ് ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്. ഇ 

ഭാമ഻ ഏീെെഽത്തഽ situational designing എന്ന പര഻സ്ഥ഻ത഻ സൗഹിദമഺയ 

സഺുേത഻ക വ഻ദൿ ഈപുയഺഗ഻ച്ച് രഽ മൿാസ഻യം ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഺണ് 

സർക്കഺർ മഽുന്നഺട്ടു വന്ന഻ര഻ക്കഽന്നത്. പള്ള഻യത്ത്- ക഼ഴത്താർ ഭഺഗങ്ങീള 

ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ പഽഴക്ക് കഽറഽീക  ബന്ധ഻പ്പ഻ക്കഽന്ന താക്കഽപഺലം 
സഞ്ചഺര഻കീള ഇ ഭഺഗുത്തക്ക് അകർഷ഻ക്കഽന്നതഺണ്. പഴയകഺലത്തഽ 
ആവ഻െഽീത്ത നഺട്ടുകഺർ മുകര഻ - ക഼ഴഺലാർ ഭഺഗങ്ങീള ബന്ധീപ്പെഺൻ 

അശയ഻ച്ച഻രഽന്നത് പഽഴുയഺരത്തഽള്ള നെപ്പഺതയഺയ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ 

പുദശത്ത഻ന്ീറ ീതക്കഽ -പെ഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗത്തഺയ഻ വഺഹനഗതഺഗത 

സൗകരൿമഽള്ള ുറഺഡഽകൾ വന്നുപ്പഺൾ ഇ വഴ഻ 
ഈുപക്ഷ഻ക്കീപ്പെഽകയഺണഽണ്ടഺയത്. ആവ഻ീെ മൿാസ഻യുത്തഺീെഺപ്പം 
ുകഺൺഫറൻസ് ഹഺൾ,റഫറൻസ് സൗകരൿങ്ങൾ എന്ന഻വ രഽക്കഺൻ 

മൿാസ഻യം വകഽപ്പ് അുലഺച഻ക്കഽന്നഽ. പര഻സ്ഥ഻ത഻ുയഺെഽ ആണങ്ങ഻യ 

ര഼ത഻യ഻ൽ, മൿാസ഻യവഽം ഄനഽബന്ധ സൗകരൿങ്ങളും രഽക്കഺനഽം 
ഄതഽവഴ഻ കാെഽതൽ സഞ്ചഺര഻കീള ആവ഻ുെയ്കക്ക് അകർഷ഻ക്കഺനഽം 
കഴ഻യഽം. CRZ ബഺധകമഺകഺത്ത തരത്ത഻ൽ പഽഴയഽീെ സൗന്ദരൿവത്ക്കരണം, 
ദ഼പഺലേഺരം, നെപ്പഺത, ഄതഽവഴ഻ പഭഺതസവഺര഻ക്കഺീര അകർഷ഻ക്കഺനഽം 
പദ്ധത഻യഽണ്ട്. സഞ്ചഺര഻കൾക്കഽ തഺമസ഻ക്കഺനഽള്ള സൗകരൿം, 
കൺീവൻഷൻ ീസന്റർ, ഒപ്പൺ ത഼ുയെർ എന്ന഻വയഽം ആത഻ന്ീറ 

ഭഺഗമഺയ഻ ഈണ്ടഺകഽം. വരഺന഻ര഻ക്കഽന്ന തലമഽറയ്കക്ക് എ.ീക.ജ഻ എന്ന 

ഄധവഺന഻ക്കഽന്ന ജനവ഻ഭഺഗത്ത഻ന്ീറ പെത്തലവന്ീറ ജ഼വ഻തീത്തക്കഽറ഻ച്ചു 
ഄെഽത്തറ഻യഺനഽള്ള ഡ഻ജ഻െൽ മൿാസ഻യവഽം ആത഻ന്ീറ ഭഺഗമഺയ഻ 
ഈണ്ടഺകഽം. വെുക്ക മലബഺറ഻ീല പശസ്തമഺയ ീപരളുേര഻ സഽബഹ്മണൿ 
സവഺമ഻ ുക്ഷതം ആവ഻ീെ സ്ഥ഻ത഻ീചയ്യുന്നഽ. നഺഗഺരഺധന വളീര 

പധഺനമഺയ ഇ ുക്ഷതത്ത഻ൽ കഺസർുഗഺഡ്, കണ്ണൂർ, ുകഺഴ഻ുക്കഺട് 
ജ഻ലലകള഻ൽന഻ന്നഺയ഻ ഭക്തർ ധനഽ മഺസത്ത഻ീല 8 ദ഻വസങ്ങള഻ലഺയ഻ 
നെക്കഽന്ന വഺർഷ഻ക ഈത്സവത്ത഻ൽ പേഺള഻കളഺകഺൻ വരഽന്നഽ. ഭഗവഺൻ 

സഽബഹ്മണൿൻ സർപ്പ രാപത്ത഻ൽ പത഻ഷ്ട഻തമഺയ഻ട്ടുള്ള ുക്ഷത 

പര഻സരത്തഺണ് എ.ീക.ജ഻ മൿാസ഻യം സ്ഥഺപ഻ക്കീപ്പെഺനഽള്ള സ്ഥലം. 



ഄത഻നഺൽ തീന്ന ഏീറക്കഽീറ സഞ്ചഺര഻കീള അകർഷ഻ക്കഺൻ 

ഈതകഽന്നത഻നഺൽ ഄത഻നനഽസര഻ച്ചുള്ള ന഻ർമ്മ഻ത഻യഺയ഻ര഻ക്കഽം ആവ഻ീെ 
ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്. ഇ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ വെക്കഽ പെ഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗത്തഽകാെ഻ 
ീെംബ഻ൾ ീവസ്റ്റ് ുറഺഡ് കെന്നഽുപഺകഽന്നഽ. ആത഻നഽ ഄല്പം 
പെ഻ഞ്ഞഺറഽഭഺഗത്തഺയ഻ സഽബഹ്മണൿ ുക്ഷതവഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പെഽന്ന കലശ 

പറമ്പഽം സ്ഥ഻ത഻ീചയ്യുന്നഽ. 
 

           കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ീല മുകര഻ ഄംശത്ത഻ൽീപട്ട ീപരളുേര഻യ഻ൽ 

സവഺതന്തൿ സമരുസനഺന഻കീളക്കഽറ഻ച്ചും ആന്തൿൻ കമ്മൿാണ഻സ്റ്റ് 
പസ്ഥഺനത്ത഻ീല ആത഻ഹഺസ തഽലൿരഺയ ുനതഺക്കന്ഩഺീര കഽറ഻ച്ചും 
പഠ഻ക്കഺൻ അഗഹ഻ക്കഽന്ന ീപഺതഽസമാഹത്ത഻ന് ഏെവഽം അവശൿമഺയ 

വ഻ജ്ഞഺനപദവഽം രസകരവഽമഺയ വ഻വരങ്ങളുീെ രഽ കലവറ 

രഽക്കഺനഺണ് മൿാസ഻യം വകഽപ്പ് ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്.ഇ മൿാസ഻യത്ത഻ീല 

വ഻വരുശഖരണീത്ത പധഺനമഺയഽം മാന്നഺയ഻ തരംത഻ര഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
a) സവഺതന്തൿസമരത്ത഻നഽം കമ്മൿാണ഻സ്റ്റ് പസ്ഥഺനത്ത഻നഽംഎ.ീക.ജ഻യഽീെ 
ജ഼വ഻ത കഺലഘട്ടത്ത഻ൽ നൽക഻യ സംഭഺവനകൾ. 

b) അധഽന഻ക ആന്തൿൻ ചര഻തത്ത഻ന്ീറ കമമഺയ വ഻കഺസവഽം ആന്തൿൻ 

കമ്മൿാണ഻സ്റ്റ് പഺർട്ട഻യഽീെ ചര഻തവഽം. 
c) ആന്തൿയഽീെ സവഺഭഺവ഻ക ചര഻തമഽൾീപ്പീെയഽള്ള സവഺതന്തൿ 
സമരചര഻തം 
 

               ുകരളച഻തത്ത഻നഽ മഽൻഗണന നൽക഻ ന഻ർമ്മ഻ക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന 

ഇ മൿാസ഻യത്ത഻ന്ീറ ന഻ർമ്മ഻ത഻ക്കഽം പുതൿകത ഈണ്ട്. ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ 
പഽഴുയഺട് ുചർന്ന് ക഻െക്കഽന്ന ഇ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ പെ഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗത്തഺയ഻ 
ീചമ്പകുേര഻ പറമ്പ഻ീനയഽം പള്ള഻യത് പറമ്പ഻ീനയഽം ുവർത഻ര഻ക്കഽന്ന 

രഽ ീചറ഻യ ുതഺെഽണ്ട്. ഇ പറമ്പ഻നഽസമ഼പത്തഽള്ള കലശ പറമ്പ഻ന്ീറ 

ീതക്കഽ -വെക്കഺയ഻ ക഻െക്കഽന്ന ഇ വഴ഻യ഻ലാീെ ക഻ഴുക്കഺട്ടു ഴഽക഻ 
ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ പഽഴയ഻ൽ ീചന്ന് ുചരഽന്ന ഇ ുതഺെ഻ീന ഄത഻ന്ീറ 

സവഺഭഺവ഻കത ന഻ലന഻ർത്ത഻ സംരക്ഷ഻ച്ചുീകഺണ്ടഽം ചഽെുപഺെഽമഽള്ള 

ഗഺമ഼ണപകിത഻ീയയഽം പച്ചപ്പ഻ൻുറയഽം മരങ്ങീളയഽം 
ഄതഽുപഺീലന഻ലന഻ർത്ത഻, പര഻സ്ഥ഻ത഻ സഽഹിദമഺയ ുതഺത഻ലഽള്ള 

ന഻ർമ്മ഻ത഻യഺയ഻ര഻ക്കഽം ഄവലംബ഻ക്കഽക. ഄതഽുപഺീലതീന്ന സഺധഺരണ 

ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള ഗൗണ്ട് ീലീവല഻ന് പകരം , പകിത഻ഭംഗ഻ീക്കഺ 



ദിശൿഭംഗ഻ീക്കഺ വ഻ഘഺതം ഈണ്ടഺക്കഺത്ത ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള 

സ്ഥ഻ത഻വ഻ുശഷത്ത഻നഽ ഄനഽസര഻ച്ചുള്ള (സ഻െുുവഷണൽ ഡ഻ൂസന഻ങ് ) 

രാപുരഖ തയഺറഺക്ക഻യഺയ഻ര഻ക്കഽം ന഻ർമ്മഺണം നെത്തഽക എന്ന് 
മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 
 

           ഗഽരഽവഺയാർ സതൿഺഗഹം, കുണ്ടഺത്തഽ സമരം തഽെങ്ങ഻യ ജനക഼യ 

പുക്ഷഺഭത്ത഻ന്ീറ മഽന്നണ഻ുപഺരഺള഻യഺയ഻രഽന്ന  എ.ീക.ജ഻, 
ഭാരഹ഻തരഺയ഻രഽന്ന കർഷക ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുീെയഽം 
മെുസഺധരണക്കഺരഽീെയഽം ഄവകഺശസമരങ്ങൾക്ക് ുനതിതവം 
വഹ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. തഽെർന്ന് 1951--- ൽ ഄഖ഻ുലന്തൿഺ ക഻സഺൻ സഭ 

ീപസ഻ഡന്റഺവഽകയഽം ീചയ്കതഽ. ബ഻ട്ട഼ഷ് ഭരണകഺലത്തഽ ആന്തൿൻ ുകഺഫ഼ 
ുബഺർഡ഻ൻീറ ക഼ഴ഻ൽ 1936 -- ൽ പവർത്ത഻ച്ചുവന്ന഻രഽന്ന  ആന്തൿൻ ുകഺഫ഼ 
ഹൗസ് ന഻ലവ഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന നയമഺെീത്ത തഽെർന്ന് ഄെച്ചുപാട്ടൽ 

ഭ഼ഷണ഻യഽയർന്നുപ്പഺൾ ഄവ഻െഽീത്ത ീതഺഴ഻ലഺള഻കീള സംഘെ഻പ്പ഻ച്ചു രഽ 
സഹകരണ സംഘം രാപ഼കര഻ക്കഽകയഽം അ സംഘം  ആന്തൿൻ ുകഺഫ഼ 
ഹൗസ് ഏീെെഽക്കഽകയഽം ീചയ്കതത് ഄന്നീത്ത രഽ വൻ ഈദൿമം 
തീന്നയഺയ഻രഽന്നഽ. ആന്ന് ുകരളത്ത഻ലഽെന഼ളം രണ്ടഽുമഖലകള഻ലഺയ഻ 
ത഻രഽവ഻തഺംകാർ ീകഺച്ച഻ ുമഖലയ഻ീല തിശാർ സഹകരണസംഘം, 
മലബഺർ ുമഖലയ഻ീല കണ്ണൂർ സഹകരണ സംഘവഽം പവർത്ത഻ച്ചു 
വരഽന്നഽ. മലബഺർ ുമഖലയ഻ലഺയ഻ 26 ശഺഖകൾ പവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നഽ, 
തിശാർ സംഘത്ത഻ന്ീറ ക഼ഴ഻ലഺയ഻ 50 ശഺഖകൾ പവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നഽ. 
ആത഻നഽ ുനതിതവം നൽക഻യത് എ.ീക.ജ഻യഺയ഻രഽന്നഽ. 1952 മഽതൽ 489 

ഄംഗങ്ങളുണ്ടഺയ഻രഽന്ന ുലഺകസഭയ഻ൽ ുകവലം 16 സ഻.പ഻.ഐ 

ഄംഗങ്ങീളനയ഻ച്ചു തന്ീറതഺയ വൿക്ത഻ പഭഺവം ീകഺണ്ട്, 
ഄംഗ഼കര഻ക്കീപ്പട്ടതീലലേ഻ലഽം പഺർലീമൻറ് പത഻പക്ഷത്ത഻ന്ീറ ുവറ഻ട്ട 
ശബ്ദമഺയ഻ ത഻ളങ്ങ഻യ എ.ീക.ജ഻യഽീെ സ്മരണയ്കക്കഺയ഻, ഄുേഹത്ത഻ന്ീറ 

ജന്ഩുദശത്തഽ തീന്ന അരംഭ഻ക്കഺൻ ുപഺകഽന്ന ഇ മൿഽസ഻യം 
എന്തഽീകഺണ്ടഽം ജനശദ്ധ അകർഷ഻ക്കഺനഽതകഽന്ന പദ്ധത഻ 
തീന്നയഺയ഻ര഻ക്കഽം. 
 

 

 

 



ഏീെടഽക്കഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽന്ന ഭാമ഻യഽീട വ഻വരം 
           ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ പഽഴയഽീെ പെ഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗത്തഺയ഻ര഻ക്കഽന്നതഽം 
കണ്ണൂർ തഺലാക്ക഻ീല മുകര഻ 
വ഻ുലലജ഻ീല ുകഺട്ടം ുദശത്തഽ, 
ീപരളുേര഻ ഄമ്പലത്ത഻നഽ 
സമ഼പത്തഺയ഻ ക഻െക്കഽന്ന 3.21 

ഏക്കർ സ്ഥലമഺണ് എ.ീക.ജ഻ 
മൿാസ഻യം ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺയ഻ 
ഏീെെഽക്കീപെഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്. 

സവകഺരൿ വൿക്ത഻കളുീെ 
ഈെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള സ്ഥലം 
സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ തഺീഴ 

കഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.   
 

കമ 

നമ്പർ സർുേ നമ്പർ       
              

വ഻സ്ത഼ർണം  
1 7/15 0.1657 

2 7/3 0.3783 

3 7/4 0.2922 

4 7/17 0.2096 

5 7/6 0.0726 

6 7/19 0.1820 

   ആീെ  1.3004 ീഹക്ടർ  

    (3.21 ഏക്കർ ) 

 

 
 

പെരം ഭാമ഻ ലഭൿത  

        എ.ീക.ജ഻ സ്മിത഻ മൿഽസ഻യം സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ മുകര഻ 
വ഻ുലലജ഻ീല ുകഺട്ടം ുദശത്തഽ ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ പഽഴുയഺട് ുചർന്ന് ക഻െക്കഽന്ന 

3.21 ഏക്കർ ഭാമ഻യഺണുലലഺ ഏീെെഽക്കഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്. ഇ സ്ഥലം 
ീപഺതഽീവ ഴ഻ഞ്ഞഽ ക഻െക്കഽന്ന പറമ്പഺണ്. െീയഺെ വല഻യ മരങ്ങൾ 

മഺതമഽള്ള ീചറ഻യ വള്ള഻പ്പെർപ്പുകളും മെുമഽള്ള സ്ഥലം. 
ഏീെെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലത്ത഻നഽള്ള഻ൽ 9½  ീസന്റ് സ്ഥലത്തഽ 
കഽെ഻ക഻െപ്പഺയ഻ ക഻ട്ട഻യ ഭാമ഻യ഻ൽ രഽ കഽെഽംബം തഺമസ഻ക്കഽന്നഽണ്ട്. 



യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള ഄനഽഭവങ്ങുളഺ ഄതഽുപഺീല സ്ഥഺപനങ്ങുളഺ 
ന്നഽമ഻ലലഺത്ത ഇ സ്ഥലം ീപഺതഽീവ കഺല഻യഺയ഻ 
ഴ഻ഞ്ഞഽക഻െക്കഽന്നതഺണ്. പധഺനീപ്പട്ട രണ്ടഽ സ്ഥലമഽെമകളും ആത് 

വ഻ട്ടുീകഺെഽക്കഺൻ 

സന്നദ്ധരഽമഺണ്. ഄതഽുപഺീല 

ീപഺതഽീവ നൿഺയമഺയ 

നഷ്ടപര഻ഹഺരം 
ലഭ഻ക്കഽകയഺീണേ഻ൽ ആത഻ീല 

കഽെ഻ക഻െപ്പുകഺരഽം ഴ഻ഞ്ഞഽ 
ുപഺകഺൻ തയഺറഺണ്. 

ീമഺത്തത്ത഻ൽ 

ുനഺക്കഽകയഺീണേ഻ൽ, 

പര഻സ്ഥ഻ത഻ സൗഹിദമഺയ എ.ീക.ജ഻ മൿാസ഻യം സ്ഥഺപ഻ക്കഺൻ ഏെവഽം 
ഄനഽുയഺജൿമഺയ സ്ഥലമഺണ഻ത്. ആതയഽം ഄനഽുയഺജൿമഺയ ഭാമ഻ ഇ 

അവശൿത്ത഻ന് ആവ഻ീെ ക഻ട്ടഺൻ സഺധൿതയ഻ലല. ഄത഻നഺൽ തീന്ന പകരം 
ഭാമ഻ എന്നത് തത്കഺലം അുലഺച഻ുക്കണ്ടത഻ലല. 
 

ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് ീപഺതഽ ആവശൿത്ത഻നഺുണഺ  
                 എ.ീക.ജ഻യഽീെ ജന്ഩസ്ഥലമഺയ ീപരളുേര഻യ഻ൽ എ.ീക.ജ഻  
സ്മിത഻മൿാസ഻യം സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻നഺയഺണ് സവകഺരൿ വൿക്ത഻കളുീെ ഭാമ഻ 
ഏീെെഽക്കഽന്നത്. 2018 ീഫബഽവര഻ 3 അം ത഼യത഻ ീവള്ള഻യഺഴ്ചയ഻ീല 

ബജെ് ചർച്ചയ്കക്ക഻ീെ എ.ീക.ജ഻യഽീെ സ്മിത഻മൿഽസ഻യത്ത഻നഺയ഻ 10 ുകഺെ഻ 
രാപ ബഡ്ജെ഻ൽ ന഼ക്ക഻ീവച്ചതഺയ഻ പസ്തഺവ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. തഽെർന്ന് 
മൿാസ഻യം ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന്ീറ ചഽമതല ുകരള സർക്കഺര഻ന്ീറ ക഼ഴ഻ലഽള്ള 

മൿാസ഻യം, മിഗശഺല വകഽപ്പ഻ന് നൽകഽകയഽം ീചയ്കത഻രഽന്നഽ. തഽെർന്ന് 
സ്ഥലം ഏീെെഽക്കഽന്നത഻നഽള്ള ഄർത്ഥനഺധ഻കഺര഻യഺയ മൿാസ഻യം 
ഡയറക്െർ, സ്ഥലം ഏീെെഽക്കഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ച നെപെ഻കമങ്ങൾ 

പാർത്ത഻യഺക്കഽന്നത഻നഽ സർക്കഺര഻ീന സമ഼പ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്കത഻രഽന്നഽ. 
മൿാസ഻യം ന഻ർമ്മ഻ക്കീപ്പെഽന്നത് സവഺതന്തൿ സമരുസനഺന഻യഽം, 
പഺവങ്ങളുീെ പെത്തലവീനന്നഽ വ഻ുശഷ഻പ്പ഻ക്കീപ്പെഽകയഽംീചയ്യുന്ന 

എ.ീക.ജ഻യഽീെ സ്മരണയ്കക്കഺയ഻ ഄുേഹത്ത഻ന്ീറ ജന്ഩനഺട്ട഻ലഺണ്. 

മൿാസ഻യം ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഽള്ള തഽക ഄനഽവദ഻ക്കീപ്പെഽന്നത് ീപഺതഽ 
ഖജനഺവ഻ൽന഻ന്നഺണ്. ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഽള്ള പാർണ ചഽമതല സർക്കഺർ 



വകഽപ്പഺയ മൿാസ഻യം വകഽപ്പ഻നഺണ്. മൿാസ഻യം ന഻ർമ്മ഻ക്കീപ്പെഽന്നത് 

സവഺതന്തൿ സമരചര഻തവഽം മെും പഠ഻ക്കഺൻ അഗഹ഻ക്കഽന്ന ീപഺതഽ 
സമാഹത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻യഺണ്. ഄത഻നഺൽ തീന്ന ഇ ഭാമ഻ ഏീെെഽക്കഽന്നത് 

ീപഺതഽ അവശൿത്ത഻ന് തീന്നയഺണ്.  

 

ഭാമ഻യഽീട സവഭഺവം  
      ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ പഽഴയഽീെ പെ഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗീത്ത കരുയഺട് ുചർന്ന് 
ക഻െക്കഽന്നതഽം ീെംബ഻ൾ ഇസ്റ്റ് ുറഺഡ഻ൻീറ ക഻ഴക്കഽ -വെക്കഽ ഭഺഗത്തഺയ഻ 
സ്ഥ഻ത഻ീചയ്യുന്നതഽമഺയ ഇ ഭാമ഻ ീപഺതഽീവ ുതഺട്ടം വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ 

ീപെഽന്നഽ. ഇ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ ീതക്കഽ ഭഺഗത്തഽകാെ഻ പള്ള഻യത്ത്- -ക഼ഴത്താർ 

താക്കഽപഺലം ുറഺഡഽം സ്ഥ഻ത഻ ീചയ്യുന്നഽ. ഏീെെഽക്കഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന 

സ്ഥലം ീപഺതഽീവ പഺഴ്ീചെ഻കളും പഺഴ്മരങ്ങളും ഈള്ള സ്ഥലമഺണ്. 

വർഷങ്ങൾക്കഽ മഽൻപ് ഇ പറമ്പ഻ലാീെ പഽഴുയഺരത്തഽകാീെ മുകര഻ - 

ക഼ലഺലാര് ഭഺഗീത്ത ജനങ്ങൾ നെവഴ഻യഺയ഻ ഈപുയഺഗ഻ച്ച് വരഽന്നഽ. 
കുമണ ഇ പറമ്പ഻ന്ീറ വെക്കഽ-പെ഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗത്തഽ 
ുറഺഡഽവന്നുതഺെഽകാെ഻ ഇ വഴ഻യ഻ലാീെയഽള്ള യഺത ഴ഻വഺയ഻. ുനരീത്ത 

സാച഻പ്പ഻ച്ചതഽുപഺീല ീപരളുേര഻ സഽബഹ്മണൿുക്ഷത പറമ്പ഻ന്ീറ 

സമ഼പത്തഺയഽള്ള ഇ പറമ്പ഻ന്ീറ പെ഻ഞ്ഞഺറഽവശത്തഺയ഻ 'കലശ പറമ്പ്'  
എന്നറ഻യീപ്പെഽന്ന സ്ഥലമഽണ്ട്. ഇ 3.21 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത഻നഽള്ള഻ൽ 9½  

ീസന്റ഻ൽ  പ഻. ശഺരദ എന്നവർ തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്നഽ. 
 

ഭാമ഻യഽീട ഉടമസ്ഥർ  

 

െമ നമ്പർ ഉടമസ്ഥന്ീറ ുപര്  വ഻സ്ത഼ർണം  സവഭഺവം  

1  പഽഷ്പവലല഻ മഽതൽുപർ 0.544  ുതഺട്ടം 

2 പന്നൿൻ ശഺരദ  0.2922 " 

3 എ.പ഻. മഽഹമ്മദ് മഽതൽുപർ  0.4642 " 

  ആീെ  1.3004 (3.21 ഏക്കർ) 

 

          ുമീല ന്നഺം നമ്പറഺയ഻ കഺണ഻ച്ച സ്ഥലത്ത഻ന് ന഻ലവ഻ൽ 22 

ഄവകഺശ഻കളഺണ് ഈള്ളത്. ഒുരഺ അള഻നഽം 6 ീസൻറ് വ഼തമഺയ഻ട്ടഺണ് ആത് 

വ഻ഭജ഻ക്കീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്നത്. ആത഻ൽ പന്നൿൻ ശഺരദയഽീെ സ്ഥലം ുമൽ ന്നഺം 
നമ്പർകഺര഻ൽന഻ന്നഽം കഽെ഻ക഻െപ്പഺയ഻ക഻ട്ട഻യ സ്ഥലമഺണ്. കമനമ്പർ 3 അയ഻ 



കഺണ഻ച്ച എ.പ഻.മഽഹമ്മദ് മഽതൽ ുപരഽീെ സ്ഥലം ആുപ്പഺൾ നഺലഽുപരഽീെ 
ൂകവശമഺണ്. എലലഺവരഽം രഽ കഽെഽംബത്ത഻ന്ീറ തഺവഴ഻കള഻ൽീപട്ടവർ 

തീന്നയഺണ്.  

 

െിഷ഻െൾ 

       ുനരീത്ത സാച഻പ്പ഻ച്ചതഽുപഺീല വ഻ശഺലമഺയ ഇ സ്ഥലം ീപഺതഽീവ 

പഺഴ്ീചെ഻കളും വള്ള഻പ്പെർപ്പുകളും ീകഺണ്ട് ന഻റഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ന 

സ്ഥലമഺണ്. ഇ സ്ഥലം മൿാസ഻യത്ത഻നഺയ഻ ഏീെെഽക്കീപ്പെഽം എന്ന ധഺരണ 

ഈള്ളത഻നഺൽ ഈെമകൾ ആവ഻ീെ ന്നഽം ീചയ്യുന്ന഻ലല. ഇ പറമ്പ഻ൽ 

ീമഺത്തമഺയ഻ 20  ീതങ്ങഽകളും, 5 കവഽങ്ങഽം, 7 ുതക്ക്, 4 മഺവ്, പനകൾ 

എന്ന഻വയഺണ് ഈള്ളത്. വളപുയഺഗീമഺന്നഽം നെത്തഺത്തത഻നഺൽ, 

ീതങ്ങഽകള഻ൽ കഺയ്കഫലീമഺന്നഽമ഻ലല. ഄത഻നഺൽ തീന്ന കിഷ഻ എന്ന് 
പറയഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ യഺീതഺന്നഽം തീന്ന വ഻ശഺലമഺയ ഇ സ്ഥലത്തഽ ആലല 
എന്ന് ുരഖീപെഽത്തഽന്നഽ.  
 

സ്ഥഺപനങ്ങൾ  

          ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യത് ുപഺീല ആത് ഴ഻ഞ്ഞഽ ക഻െക്കഽന്ന 

പറമ്പഺണ്. ഈെമകൾ പലരഽം പല ഭഺഗത്തഺണ്. ആവ഻ീെ ീപഺതഽ ആെുമഺ 
ീപഺതഽ സ്ഥഺപനുമഺ ആലല. എന്നഺൽ ഏീെെഽക്കീപെഽന്നത഻നഺയ഻ 
ഄെയഺളീപ്പെഽത്ത഻യ സ്ഥലത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ഄവ഻വഺഹ഻തയഺയ പന്നൿൻ 

ശഺരദ, ഄവരഽീെ സുഹഺദര഻യഽീെ മകുളഺെഽം ഭർത്തഺവ഻ുനഺെഽം രണ്ടഽ 
കഽട്ട഻കുളഺെഽീമഺപ്പം തഺമസ഻ക്കഽന്നഽ. സ്ഥലം വ഻ട്ടു നല്കഺൻ 

തയഺറലലഺത഻രഽന്ന 74  വയസ്സുള്ള ശഺരദയഽം, മഺരകമഺയ ുരഺഗത്ത഻ന് 

ന഻രന്തരം ച഻ക഻ത്സ ുതെ഻വരഽന്ന സുഹഺദര഼പഽത഻യഽം, അഘഺതപഠനം 
നെത്തഽന്ന സമയത്തഽ, വ഻ശദമഺയ഻ അശയവ഻ന഻മയം നെത്ത഻യത഻ന്ീറ 

ഄെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ, നൿഺയമഺയ ധനസഹഺയം ലഭ഻ക്കഽകയഽം 
സമ഼പത്തഽതീന്ന പഽത഻യ വ഼ട് ന഻ർമ്മ഻ക്കഺൻ സൗകരൿങ്ങൾ ലഭ഻ക്കഽകയഽം 
ീചയ്കതഺൽ സ്ഥലം വ഻ട്ടു നല്കഺൻ സന്നദ്ധരഺകഽീമന്നഽ പത഼ക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ.   
 

സഺമാഹൿഺഘഺത പഠനയാണ഻െ഻ന്ീറ ഘടന   

                   എ.ീക.ജ഻യഽീെ ജന്ഩസ്ഥലമഺയ ീപരളുേര഻യ഻ൽ 

ചര഻തഺുനവഷ഻കളഺയ ീപഺതഽസമാഹത്ത഻ന് ഗഽണകരമഺകഽന്ന 

ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള അധഽന഻ക മൿാസ഻യം സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻ന് കണ്ണൂർ 



തഺലാക്ക഻ീല മുകര഻ ഄംശം ുകഺട്ടം ുദശത്ത഻ൽീപട്ട 
സവകഺരൿവൿക്ത഻കളുീെ ൂകവശമഽള്ള 3.21 ഏക്കർ സ്ഥലം ഏീെെഽക്കഽന്നത് 

സംബന്ധ഻ച്ച സഺമാഹൿ അഘഺത പഠനം നെത്തഽന്നത഻ന് ഈത്തരവഺദ഻തവം 
നൽക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് കണ്ണൂർ ബർണുേര഻ അസ്ഥഺനമഺയ഻ കഴ഻ഞ്ഞ 20 

വർഷക്കഺലമഺയ഻ പവർത്ത഻ച്ചു വരഽന്ന Track A NGO അയ കയ്കുറഺസ് 

(KAIROS Kannur Association For Integrated Rural Organization and 

Support) കണ്ണൂര഻ീനയഺണ്. കണ്ണൂർ ജ഻ലലഺ കളക്െറഽീെ 22.10.2019 ീല 

DCKNR/12975/2018- C4 നമ്പർ നെപെ഻കമപകഺരമഺണ് ഈത്തരവഺദ഻തവം 
ഏൽപ്പ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. ആത് സംബന്ധ഻ച്ച അധ഻കഺര഻കമഺയ വ഻ജ്ഞഺപനം 
2019 നവംബർ 21 ീല 2855 നമ്പർ ഄസഺധഺരണ ഗസെ഻ൽ 

പസ഻ദ്ധീപ്പെഽത്തഽകയഽം ീചയ്കത഻ട്ടുണ്ട്. പഠന യാണ഻െ഻ന്ീറ ഘെന തഺീഴ 

കഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
 

െമ നമ്പർ    ു പര്  പദവ഻ 

1  ഫഺ.ൂഷജഽ പ഼െർ (ുസഺുഷൿഺളജ഻സ്റ്) ീചയർമഺൻ 

2 ശ഼. ീക.വ഻.ചന്ദൻ ( റ഻ട്ട.ഫ഻ഷറ഼സ് ഡവ. ഒഫ഼സർ)  ഄംഗം 

3 ശ഼മത഻. ീജസ഻ റജ഻ (ഡ഻.െ഻.പ഻. ഒപ്പുറെർ )  ഄംഗം 

4 ശ഼.റ഻ബ഻ൻ ( ഒഫ഻സ് ഄസ഻സ്റ്റന്റ് )  ഄംഗം 

 

പഠുനഺപഺധ഻െൾ 

          കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ീല, കണ്ണൂർ തഺലാക്ക഻ീല മുകര഻ ഄംശം ുകഺട്ടം 
ുദശത്ത഻ീല ീപരളുേര഻ ഭഺഗത്തഽ, ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ പഽഴുയഺട് ുചർന്ന് റ഼.സ 

7/15, 7/3, 7/4, 7/17, 7/6, 7/19  എന്ന഼ സർുേ നമ്പറഽകള഻ൽീപട്ട   1.3004 

ീഹക്െർ സവകഺരൿ ഭാമ഻ എ.ീക.ജ഻ സ്മിത഻മൿാസ഻യം 
ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ഏീെെഽക്കഽന്നതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട സഺമാഹൿ 
അഘഺത പഠനം നെത്തഽന്നത഻ന് Stakeholder Analysis, Participatory Rural 

Appraisal, Beneficiary Assessment എന്ന഼  ഈപഺധ഻കളഺണ് പധഺനമഺയഽം 
ഈപുയഺഗ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളത്.  

 



പദ്ധത഻യഽീട സഺമാഹൿ ആഘഺതങ്ങൾ 

 

1. ീതഺഴ഻ല഻നഽ ഉണ്ടഺെഽന്ന ആഘഺതം 
          ുനരീത്തതീന്ന വൿക്തമഺക്ക഻യതഽുപഺീല, ഏീെെഽക്കഺൻ 

ഈുേശ഻ക്കഽന്ന 3.21 ഏക്കർ ഭാമ഻ ീപഺതഽീവ തര഻ശഺയ഻ ക഻െക്കഽന്ന ുതഺട്ടം 
വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ ീപെഽന്ന ഭാമ഻യഺണ്. ഇ വ഻സ്തിതമഺയ പുദശം 
ീപഺതഽീവ പഺഴ്ീചെ഻കൾ ന഻റഞ്ഞഽക഻െക്കഽന്ന സ്ഥലമഺണ്. കിഷ഻കൾ എന്ന 

വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ സാച഻പ്പ഻ച്ചതഽുപഺീല അീക ീതങ്ങഽം കവഽങ്ങഽം പ഻ീന്ന 

മഺവഽം ീതക്കഽം തഽെങ്ങ഻യവ മഺതമഺണ് ആവ഻ീെയഽള്ളത്. ഇ പുദശീത്ത 

അശയ഻ച്ചു അരഽം രഽ ീതഺഴ഻ല഻ലഽം ഏർീപ്പട്ട഻ട്ട഻ലല.  
 

2. വരഽമഺനത്ത഻നഽള്ള ആഘഺതം  
         പധഺനമഺയഽം രണ്ടഽ കഽെഽംബക്കഺരഽീെ തഺവഴ഻യ഻ൽീപട്ടവർക്ക് 
ഄവകഺശീപ്പട്ട സ്ഥലമഺണ഻ത്. ഇ പുദശത്തഽ യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള 

വരഽമഺനവഽം ലഭ഻ക്കഺൻ ഈതകഽന്ന ഫലവിക്ഷങ്ങുളഺ മെു ചമയങ്ങുളഺ 
ആലല. ീമഺത്തത്ത഻ലഽള്ള ീതങ്ങഽകള഻ൽ കഺയ്കഫലം ഏീറ കഽറവഺണ്. സ്ഥലം 
മൿാസ഻യം ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺയ഻ ഏീെെഽക്കീപ്പെഺം എന്ന ധഺരണയ഻ൽ 

ആവ഻ീെ രണ്ടഽ മാന്നഽ വർഷമഺയ഻ രഽ തരത്ത഻ലഽള്ള ുദഹണ്ഡങ്ങളും 
ഈെമകൾ നെത്തഺറ഻ലല. അയത഻നഺൽ തീന്ന ഇ സ്ഥലം ഏീെെഽക്കഽന്നത് 

ീകഺണ്ട് യഺീതഺരഽ ഈെമസ്ഥർക്കഽം വരഽമഺനത്ത഻ന് ുകഺട്ടമഽണ്ടഺകഽന്ന഻ലല 
എന്നറ഻യ഻ക്കഽന്നഽ.  
 

3. ീപഺതഽഇടങ്ങൾക്കഽം സ്ഥഺപനങ്ങൾക്കഽം ഉള്ള ആഘഺതം 
                  ുനരീത്തതീന്ന വൿക്തമഺക്ക഻യതഽുപഺീല ഏീെെഽക്കീപെഺൻ 

ഈുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലം ീപഺതഽീവ വള്ള഻പ്പെർപ്പുകളും പഺഴ്ീചെ഻കളും 
വളർന്നഽക഻െക്കഽന്ന സ്ഥലമഺണ്. ആവ഻ീെ ീപഺതഽവഺയ ആെങ്ങുളഺ 
ീപഺതഽസ്ഥഺപനങ്ങുളഺ ആലല എന്ന് വൿക്തമഺക്കഽന്നഽ. എന്നഺൽ 

ഏീെെഽക്കീപെഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലത്ത഻നഽള്ള഻ൽ പന്നൿൻ ശഺരദ 
ഄവരഽീെ സുഹഺദര഻യഽീെ മകുളഺെഽം ഭർത്തഺവ഻ുനഺെഽം പ്പം 
തഺമസ഻ക്കഽന്ന രഽ വ഼ട് ഈണ്ട്. ആത് ഭാവഽെമയഺയ഻രഽന്ന പുരതയഺയ 

അമ഻ന എ.പ഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് കഽെ഻ക഻െപ്പഺയ഻ക഻ട്ട഻യ സ്ഥലമഺണ്. 

ഏീെെഽക്കഺനഽള്ള ഇ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ സ്ീകച്ച഻ൽ ആവരഽീെ സ്ഥലം 
ഴ഻വഺക്ക഻ എെഽക്കഽകയഺീണേ഻ൽ ഄത് മൿാസ഻യത്ത഻നഽ 



ഄഭംഗ഻യഺയ഻ര഻ക്കഽം. ഄത഻നഺൽ ഇ കഽെഽംബീത്ത 

വ഻ശവഺസത്ത഻ീലെഽുക്കണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
 

4. പഺര഻സ്ഥ഻ത഻െ ആഘഺതം 
            ഏീെെഽക്കീപെഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ ീതക്കഽ, 
പെ഻ഞ്ഞഺറഽ, വെക്കഽ ഭഺഗത്തഽ ുറഺഡഺണ്. ക഻ഴക്കഽ ഭഺഗത്തഽ ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ 
പഽഴയഽം. മൿാസ഻യത്ത഻നഺയ഻ സ്ഥലം ഏീെെഽക്കീപെഽുമ്പഺൾ ഇ പറമ്പ഻നഽ 
രഽ വശത്തഽകാെ഻യഽള്ള ീചറ഻യ കനഺൽ വിത്ത഻യഺക്ക഻ ഄത഻ലാീെ 
ഄഞ്ചരക്കണ്ട഻ പഽഴയ഻ുലക്ക് ീവള്ളം ഴഽക്ക഻വ഻െഽന്നഽ. വല഻യ മരങ്ങൾ 

ന്നഽം തീന്ന മഽറ഻ക്കഺീത  പകിത഻ീയ പര഻സ്ഥ഻ത഻ സൗഹിദമഺയ഻ 
Situational Designing ലാീെ സംരക്ഷ഻ക്കഺനഽം, CRZ നഽ ഄനഽസര഻ച്ചു 
മഺതമഽള്ള ന഻ർമ്മ഻ത഻യഺയ഻ര഻ക്കഽം ഈണ്ടഺവഽക എന്ന് ഄറ഻യഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. 
ഄത഻നഺൽ തീന്ന ആവ഻ീെ അധഽന഻ക ര഼ത഻യ഻ൽ ഈള്ള മൿാസ഻യം 
ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത് ീകഺണ്ട് പര഻സ്ഥ഻ത഻ക്ക് യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള 

അഘഺതവഽം ഈണ്ടഺകഽന്നതലല. 
ീപഺതഽഅവെഺശവഺദുയഺഗം  
 

           മുകര഻ ഄംശത്ത഻ീല ുകഺട്ടം ുദശത്ത഻ീല 3.21 ഏക്കർ സവകഺരൿ 
ഭാമ഻ എ.ീക.ജ഻ സ്മിത഻മൿാസ഻യം സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 
ഏീെെഽക്കഽന്നതഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പെഽത്ത഻ ഭാവഽെമകളുീെയഽം മെു 
തല്പരകക്ഷ഻കളുീെയഽം രഽ ുയഺഗം 18.12.2019 നഽ ഈച്ചക്ക്  2 മണ഻ക്ക് 
ീപരളുേര഻ ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് അഫ഼സ഻ൽ വച്ച് ുചർന്നഽ.  
 

         ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് പസ഻ഡന്റ്, ൂവ.പസ഻ഡന്റ്, വഺർഡ് ീമമ്പർമഺർ 

,ീസകട്ടറ഻,ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയത്ത് ൂവസ്പസ഻ഡന്റ്, മൿാസ഻യം സാപണ്ട് 
ഄെക്കം , ഭാവഽെമകളും ീപഺതഽപവർത്തകരഽം പീേെഽത്ത ുയഺഗത്ത഻ൽ, 

ആത്തരം രഽ ുയഺഗം വ഻ള഻ക്കഺൻ 

ഈണ്ടഺയ സഺഹചരൿം 
വ഻ശദ഼കര഻ക്കഽകയഽം ഈുേശ 

ലക്ഷൿങ്ങൾ വൿക്തമഺക്കഽകയഽം 
ീചയ്കതഽീകഺണ്ട് യാണ഻െ് ഄംഗം 
ശ഼.ീക.വ഻.ചന്ദൻ സവഺഗതം 
അശംസ഻ച്ചു. 



 

         ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത഻ന്ീറ സമ഼പത്തഺയ഻ ന഻ർമ്മ഻ക്കഺന഻ര഻ക്കഽന്ന 

എ.ീക.ജ഻മൿാസ഻യീത്തകഽറ഻ച്ചു അമഽഖമഺയ഻ ശ഼.ീക.പ഻.ബഺലുഗഺപഺലൻ 

സംസഺര഻ച്ചു. തഽെർന്ന് പദ്ധത഻ നെത്ത഻പ്പ഻ീനക്കഽറ഻ച്ച് സംസഺര഻ച്ച മൿാസ഻യം 
സാപണ്ട് ശ഼.പ഻യരഺജൻ പ഻.എസ് ഭാവഽെമകളുീെ സഹകരണം 
ഄഭൿർത്ഥ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്കതഽ. 
 

ുയഺഗത്ത഻ൽ ഉയർന്നഽവന്ന ന഻ർുദശങ്ങൾ 

 

1. പഽഷ്പവലല഻ക്കഽുവണ്ട഻ പദ഼പൻ (ഭാവഽടമ) 

             ീചമ്പകുേര഻ ഭാമ഻ീയ പത഻ന഻ധ഼കര഻ച്ചു സംസഺര഻ക്കഽന്നഽ. ഇ 

രഽ ചര഻ത സ്മഺരകമഺയ മൿാസ഻യം ഇ മണ്ണ഻ുലക്ക് വരഽന്നത഻ീന 

സവഺഗതം ീചയ്യുന്നഽ. പശസ്തമഺയ ീപരളുേര഻ സഽബഹ്മണൿ സവഺമ഻ 
ുക്ഷതത്ത഻ന്ീറ രത഻ര഻ലഺണ് ഇ സ്ഥലം. ഭാമ഻ വ഻ട്ടുനൽകഺൻ 

സമ്മതമഺണ്.മ഻കച്ച നഷ്ടപര഻ഹഺരം ലഭ഻ക്കണം. 26 ുപരഽീെ 
ഄവകഺശത്ത഻ൽ 1.32 ഏക്കറഺണ് കഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. ീശര഻ക്കഽം ഇ 

ഭാമ഻ 1.36 ഏക്കറഺണ്. ഄത഻നഺൽ അ നഺല് ീസന്റഽകാെ഻ ഈൾീപ്പെഽത്ത഻ 
ീമഺത്തമഺയ഻ എെഽക്കണം. 
 

2. ശ഼.വ഻.ആർ. െഽട്ട഻െിഷ്ണൻ (ഭാവഽടമ) 

           ഞങ്ങളുീെ തറവഺട്ട് സവത്തഺണ്. ഏീറ ുപർക്ക് ഄവകഺശമഽള്ള 

ഭാമ഻യഺണ്. ആത഻ൽ കഽീറുയീറുപർ ഭാമ഻ വ഻ട്ടുനൽകഺൻ 

സന്നദ്ധരഺണ്.ഄല്പംച഻ലർ വ഻സമ്മതം ഄറ഻യ഻ച്ച഻രഽന്നഽ . 

ഄത്തരത്ത഻ലഽള്ള രഽ പശ്നം ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്. 
 

3. എം.പ഻.മഽസ്തഫ (മഽഹമ്മദ് മഽതൽ ുപർ) 

           നഺല് വർഷമഺയ഻ മൿാസ഻യം വരഽന്നഽ എന്ന് ുകൾക്കഽന്നഽ. 
ഄതഽീകഺണ്ടഽ ഇ ഭാമ഻യ഻ൽ ുദഹണ്ഡങ്ങൾ ന്നഽം 
ീചയ്യഺത഻ര഻ക്കഽകയഺണ്. ആന഻ീയേ഻ലഽം ീവച്ച് തഺമസ഻പ്പ഻ക്കഺീത സ്ഥലം 
ഏീെെഽക്കഺൻ നെപെ഻ ഈണ്ടഺകണം. നൿഺയമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരം ലഭ഻ക്കണം. 
 

4. മജ഼ദ് (സ഼നത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻) 



           എ.ീക.ജ഻ ുപഺലഽള്ള രഽ മഹദ് വൿക്ത഻യഽീെ ുപര഻ൽ വരഽന്ന 

സ്ഥഺപനത്ത഻ന് ഭാമ഻വ഻ട്ടുീകഺെഽക്കഺൻ തയഺറഺണ്. എതയഽം ുവഗത്ത഻ൽ 

ഇ പദ്ധത഻ നെപ്പ഻ലഺയ഻ കഺണഺൻ അഗഹ഻ക്കഽന്നഽ.ഏെവഽം മ഻കച്ച 

ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള നഷ്ടപര഻ഹഺരം ലഭ഻ക്കണം . മഽഹമ്മദ് മഽതൽുപരഽീെ 
സ്ഥലത്തഽന഻ന്നഽ ഏകുദശം 8  വര്ഷം മഽൻപ് 5 ീസൻറ് സ്ഥലം മഽയ഻നഽൽ 

ആസ്ഺം സഭയ്കക്ക് രജ഻സ്റ്റർ ീചയ്കതഽ 
നല്ക഻യ഻ട്ടുണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.നഷ്ടപര഻ഹഺരം നൽകഽുമ്പഺൾ ഇ 

സ്ഥലത്ത഻ന്ുറത് പള്ള഻കമ്മ഻െ഻ക്ക് നൽകഺനഽള്ള നെപെ഻യഽണ്ടഺകണം.  
 

5. ശഺരദയ്ക്ക് ുവണ്ട഻ സജ്ലമധഽ (പറമ്പ഻ൽ തഺമസ഻ക്കഽന്നവർ ) 

            ഇ പറമ്പ഻ൽ തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്നഽ 9 ½  ീസന്റ഻ലഽള്ള എന്ീറ 

വ഼ട്ടുപറമ്പ഻നഽ ചഽെുപഺെഽമഺണ് മൿാസ഻യത്ത഻നഺയ഻ ഏീെെഽക്കഽന്ന സ്ഥലം. 
സ്ഥലം ഏീെെഽക്കീപ്പട്ടുകഴ഻ഞ്ഞഺൽ ഞങ്ങളുീെ വ഼ട്ട഻ുലക്കഽ വഴ഻ 
ഈണ്ടഺകഽകയ഻ലല. വഴ഻ ഈണ്ടഺക്ക഻ത്ത഼രണം,ഞഺൻ രഽ ുരഺഗ഻യഺണ്. രണ്ടഽ 
ീപൺകഽട്ട഻കളുീെ ഄമ്മയഺണ്. ശഺരദ വിദ്ധയഺണ്.ീപരളുേര഻ 
ഄമ്പലത്ത഻ൽ കാല഻പണ഻ീയെഽത്തഽ ജ഼വ഻ക്കഽന്നഽ. ഄവർക്കഽ ന഻തൿവഽം 
ുജഺല഻ക്ക് ുപഺയ഻വരഺൻ സൗകരൿീപ്പെഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ സ്ഥലവഽം വ഼െഽം 
ലഭ഻ക്കണം. 
 

 

6. ശഺരദ.പ഻. 
              സജ്ല ുരഺഗ഻യഺയ സഺഹചരൿത്ത഻ൽ ഄവൾുക്കഺ വിദ്ധയഺയ 

എന഻ുക്കഺ പഽത഻യ സ്ഥലം വഺങ്ങ഻ വ഼ട് ന഻ർമ്മ഻ക്കഽക പയഺസമഺണ്. 

ഄത഻നഺൽ പള്ള഻യത്ത് ഄീലലേ഻ൽ ബന്ധീപ്പട്ട പര഻സരത്തഽതീന്ന 

ഄനഽുയഺജൿമഺയ സ്ഥലം ലഭൿമഺക്ക഻ വ഼ട് ന഻ർമ്മ഻ച്ചുതരഺൻ ബന്ധീപ്പട്ടവർ 

തയഺറഺകണം. 
 

7. വ഻.രഘഽ (സഺമാഹൿപവർത്തെൻ, മഽൻ പഞ്ചഺയത്ത് ൂവസ് 

പസ഻ഡന്്) 

                പദ്ധത഻യഽീെ അദൿ ഘട്ടത്ത഻ൽ തീന്ന സ്ഥലമഽെമകളഺയ 

മജ഼ദഽമഺയഽം കഽട്ട഻കിഷ്ണനഽമഺയഽം ഇ വ഻ഷയം ചർച്ച ീചയ്കത഻രഽന്നഽ. 
ഄവർ ഭാമ഻ വ഻ട്ടു നല്കഺൻ തയഺറഺയ഻രഽന്നഽ. നൿഺയമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരം 
ലഭ഻ക്കഺൻ മഽൻ എം.എൽ.എ. ഄെക്കമഽള്ളവരഽീെ സഺന്ന഻ധൿത്ത഻ൽ ചർച്ച 



ീചയ്കത഻രഽന്നഽ. ീസന്റ഻ന് 3 ലക്ഷം വീരീയേ഻ലഽം വ഻ല ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള 

ആെീപെലഽകൾ നെത്തഺൻ ആവ഻ീെയഽള്ള കമ്മ഻െ഻ പര഻ശമ഻ക്കഽന്നതഺണ്. 

മൿാസ഻യം വന്നഽ കഴ഻ഞ്ഞഺലഽള്ള സഺഹചരൿവഽം പയഺസവഽം 
ഄവതര഻പ്പ഻ച്ചു. ധനസഹഺയം ചഽവപ്പുനഺെയ഻ൽീപട്ടു ന഼ണ്ടഽുപഺകരഽത്. 

ഈദഺരമഺയ ന഻ലപഺട് സവ഼കര഻ക്കണം. 
 

8. ശ഼.പ഻.വ഻.ഭഺസ്െരൻ (മഽൻ ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് പസ഻ഡന്് ) 

                 ഇ പദ്ധത഻ നെപ്പ഻ലഺക്കഺൻ ആതയഽം തഺമസ഻ക്കഽന്നത് 

എന്തഽീകഺണ്ടഺീണന്ന് നഺട്ടുകഺർ ഄുനവഷ഻ക്കഽന്നഽ.മഹഺനഺയ എ.ീക.ജ഻ 
തഺമസ഻ച്ച഻രഽന്ന സ്ഥലം എന്നത഻നഺൽ രഽ വൿക്ത഻ീയയഽം 
ുവദന഻പ്പ഻ക്കഺീത കഺരൿങ്ങൾ നെത്തണം. രഽ കഽെഽംബീത്ത ഇ പദ്ധത഻ 
പുദശത്ത഻നഽള്ള഻ൽ ന഻ലന഻ർത്തഽക പയഺസമഺണ്.ഇ സ്ഥലത്ത഻ന് 

സമ഼പത്തഽ ശഺരദയഽീെ കഽെഽംബത്ത഻ന് ഄവർക്കഽ ഄനഽുയഺജൿമഺയ സ്ഥലം 
കീണ്ടത്ത഻ ഭഺവന ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നെക്കം ധനസഹഺയം ലഭ഻ക്കഺൻ 

ശമ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്.  

 

9. അന഻ൽ.വ഻.ആർ  

              കാട്ടുകഽെഽംബത്ത഻ീല ഄംഗങ്ങളുീെ ഭാമ഻യഺണ്. കഽുറുപർ 

വ഻ട്ടുീകഺെഽക്കഺൻ തയ്യഺറഺവഽകയഽം ീചയ്യുന്ന സഺഹചരൿവഽം. 
ആതഽീകഺണ്ടഽ കഽെഽംബ ബന്ധങ്ങൾ ശ഻ഥ഻ലമഺകഽന്ന സഺഹചരൿവഽം 
ന഻ലന഻ൽക്കഽന്നഽ. ബന്ധങ്ങൾക്ക് വ഻ള്ളൽ വ഼ഴഺൻ ഇ ഭാമ഻ ഏീെെഽക്കൽ 

കഺരണമഺയ഻. 
 

10. ുമഺഹനൻ.വ഻.ആർ. 

                 ുനരീത്ത മൿാസ഻യത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻ ീറവനൿാ ഄധ഻കിതർ 

ഄളന്നഽ ത഻ട്ടീപ്പെഽത്ത഻യ പ്ലഺന഻ൽ ീചറ഻യ മഺെം വരഽത്തണം. ഄളന്നഽ 
കഴ഻ഞ്ഞഽ ഭാമ഻ുയഺെഽ ുചർന്ന് 4 ീസന്ുറഺളും ഭാമ഻യഽണ്ട്, ആതഽകാെ഻ 
ഏീെെഽക്കണം. 
 

 

11. അുശഺെൻ മലപ഻ലഺയ഻ (സ഻െട്ടറ഻ ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് ) 
              പഽത഻യ ീകട്ട഻െന഻ർമ്മഺണന഻യമത്ത഻ൽ 100 മ഼െർ ഄീലലേ഻ൽ 

പഽഴയഽീെ വ഼ത഻ ഏതഺുണഺ കഽറവ്, ഄത് കഴ഻ുഞ്ഞ സ്ഥ഻രം ന഻ർമ്മഺണം 



നെത്തഺൻ കഴ഻യഽ. ഄത് പുതൿകം ശദ്ധ഻ക്കീപ്പെണം. ആറ഻ുഗഷൻ 

വകഽപ്പ഻ന്ീറ സ്ഥലത്തഽ ന഻ർമ്മഺണ പവർത്തനത്ത഻ന് ഄവരഽീെ ഄനഽമത഻ 
ുതുെണ്ടതഺണ്. ഄങ്ങ഻ീനീയേ഻ൽ അ സ്ഥലം കാെ഻ ഇ പദ്ധത഻ക്കഺയ഻ 
ഏീെെഽക്കഺവഽന്നതഺണ്. 

 

12. പ഻യരഺജൻ (മൿാസ഻യം സാപണ്ട് ) 
       പീേെഽത്തവർ പധഺനമഺയഽം സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ വ഻സ്തിത഻ീയ 

കഽറ഻ച്ചും പ്ലഺന഻ീന കഽറ഻ച്ചും സംശയങ്ങൾ ഈന്നയ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. ഄത഻ീന 

സഺം,ബന്ധ഻ച്ചു വൿക്തത 

വരഽത്തഽന്നത഻നഺയ഻ അദൿ 
ഘട്ടത്ത഻ൽ ഭാമ഻ ഄളന്ന് 
ത഻ട്ടീപ്പെഽത്ത഻യ 

സർീവയർമഺരഽീെയഽം 
പര഻സരവഺസ഻യഺയ 

പുമഺദ഻ന്ുറയഽം സഹഺയം 
ുതെ഻ പശ്ന പര഻ഹഺരം 
ുതെഺവഽന്നതഺണ് എന്ന് 
ഄഭ഻പഺയീപ്പട്ടു. 
 

 

ീപഺതഽ അഭ഻പഺയം 
              ന഻ലവ഻ലഽള്ള വ഻ലയഽീെ ആരട്ട഻യ഻ലധ഻കം വ഻ല ലഭ഻ക്കണം. 
സമ഼പകഺലത്തഽ ഇ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ 5 ക഻ുലഺമ഼െർ പര഻ധ഻യ഻ൽ ൂകമഺെം 
നെന്ന 5 അധഺരങ്ങളുീെ വ഻ല തഺരതമൿം ീചയ്കതഺയ഻ര഻ക്കണം വ഻ല 

ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽക. ന഻ലവ഻ലഽള്ള വ഻ല പര഻ഗണ഻ക്കഽന്നത഻ന് പകരം ുമൽ 

കഺണ഻ച്ച ര഼ത഻യ഻ൽ വ഻ല ക഻ട്ടണം. ഭാവഽെമകൾക്ക് കലക്െറഽമഺയ഻ ചർച്ച 

ീചയ്കതഽ കാെഽതൽ വ഻ല ലഭ഻ക്കഺൻ സഺഹചരൿം ഈണ്ടഺകണം. ഏീതേ഻ലഽം 
തരത്ത഻ലഽള്ള എത഻ർപ്പുകൾ ഈയരഽന്ന സഺഹചരൿത്ത഻ൽ, വ഻ല 

ീനുഗഺഷ഻ുയെ് ീചയ്യഺനഽം ഄവസരം ഈണ്ടഺകണം. ഭാമ഻ വ഻ട്ടു 
ീകഺെഽക്കഽന്നവർക്ക് ര഻ക്കലഽം നഷ്ടം ഈണ്ടഺകരഽത്. 

ചർച്ചയ്കക്കഽ ുശഷം ുയഺഗം 4:30 നഽ ഄവസഺന഻ച്ചു. 
 



             എ.ീക.ജ഻ സ്മിത഻മൿാസ഻യം ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ സവകഺരൿ 
വൿക്ത഻കളുീെ ഈെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള 3.21 ഏക്കർ ഭാമ഻ ഏീെെഽക്കഽുമ്പഺൾ, 

ീതഺഴ഻ല഻ുനഺ വരഽമഺനത്ത഻ുനഺ, പര഻സ്ഥ഻ത഻ുക്കഺ ീപഺതഽആെങ്ങൾുക്കഺ, 
സ്ഥഺപനങ്ങൾുക്കഺ യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള അഘഺതവഽം ഈണ്ടഺകഽന്ന഻ലല 
എന്ന് ുരഖീപ്പെഽത്തീട്ട.  
             ആവ഻െഽീത്ത ഭാവഽെമകള഻ൽ ശ഼മത഻ പന്നൿൻ ശഺരദയഽീെ കഽെഽംബം 
ഴ഻ീക ബഺക്ക഻യഽള്ളവർ സ്ഥലം വ഻ട്ടു നല്കഺൻ പാർണമഺയഽം സമ്മത഻ച്ചു 
കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്. പഺയഺധ഻കൿമഽള്ള ശ഼മത഻ ശഺരദയഽം ഄവരഽീെ 
സുഹഺദര഻യഽീെ മകളും ുരഺഗ഻യഽമഺയ സജ഻ല മധഽവ഻നഽം, ഇ 

ചഽെുപഺെ഻ീലവ഻ീെീയേ഻ലഽം 10 ീസൻറ് സ്ഥലം ലഭ഻ക്കഽകയഽം സഺമഺനൿം 
നലല നഷ്ടപര഻ഹഺരം ലഭ഻ക്കഽകയഽം ീചയ്കതഺൽ ഄവർ കാെ഻ ഭാമ഻ വ഻ട്ടു 
നൽകഽം. അ ഭാമ഻ ലഭ഻ക്കഺത഻രഽന്നഺൽ മൿാസ഻യം ുകഺംബൗണ്ട഻നഽള്ള഻ൽ 

രഽ കഽെഽംബം ഄകീപ്പെഽക എന്നത് ഇ പദ്ധത഻ക്ക് രഽ കലലുകെ഻യഺകഽം 
ഄത഻നഺൽ ഄത഻നനഽസര഻ച്ചുള്ള ശമങ്ങൾ ഈണ്ടഺകണം. സഺമാഹൿ അഘഺത 

പഠന യാണ഻െും ഇ കഺരൿത്ത഻ൽ പുതൿകമഺയ഻ ആെീപെഽന്നതഺയ഻ര഻ക്കഽം.  
         അയത഻നഺൽ പകിത഻ക്ക് ഏെവഽം ഄനഽുയഺജൿമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ 

അസാതണം ീചയ്കതഽ നെപ്പ഻ലഺക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന ഇ പദ്ധത഻ക്ക് രഽ 
തരത്ത഻ലഽള്ള സഺമാഹൿ അഘഺതങ്ങളും ഈണ്ടഺകഺന഻െയ഻ലല എന്നഽം എലലഺ 
ഄർത്ഥത്ത഻ലഽം ത഻കച്ചും ഄനഽുയഺജൿമഺണ് ഇ സ്ഥലീമന്നഽം, ഄത഻നഺൽ 

തീന്ന ഏീെെഽക്കൽ നെപെ഻കളുമഺയ഻ മഽുന്നഺട്ടു ുപഺകഺീമന്നഽ 
ഄറ഻യ഻ക്കഽന്നഽ. 
 

 
15.01.2020                                     ീെയർമഺൻ  

                                                    സഺമാഹൿ ആഘഺത പഠന യാണ഻െ്  
                                                    (െയ്ുറഺസ്, െണ്ണൂർ ) 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


