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ു ഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ ത഼രുേശ ൂഹുവയഽീെ ഭഺഗമഺയ഻ ുബപ്പൂർ 
പഺലം ന഻ർമ്മഺണം ഭാമ഻ ഏീെെഽകൽ - സഺമാഹൿ ആഘഺത പഠനം - 

അന്ത഻മ  റ഻ുപ്പഺർട്ട് 
 

ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ലാീെ ഔെന്നഽു ഺഔഽന്ന ത഼രുദശ ൂഹുവയഽീെ ഭഺഖമഺയ഻ 
ചഺല഻യഺർ  ഽഴക് ഔഽറഽീഔ, ഫുറഺക്  ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ുറഺഡ഻ീെയഽും ുേപ്പൂർ 
ീചറഽവണ്ണൂർ ുറഺഡ഻ീെയഽും തമ്മ഻ൽ േന്ധ഻പ്പ഻കഽന്നത഻െഺയ  ഻ 

െ഻ർമ്മ഻കഺെഽുേശ഻കഽന്ന ുേപ്പൂർ  ഺലും െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻െഽും, അെഽേന്ധ ുറഺഡ് 

െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻െഽമഺയ഻, ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ വ഻ുലലജ഻ീല റ഼. സ 2/2, 2/3, 2/13, 9/1, 

9/2, 9/4, 9/5, 9/11A, 9/11B, 11/2, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/12 യ഻ൽീ ട്ട 0.552410 

ീഹക്െർ സ്ഥലവഽും ുേപ്പൂർ വ഻ുലലജ഻ീല റ഼.സ 55/4C, 55/5B, 55/6B, 55/7, 55/12, 

55/18, 57/1D/2, 57/7C, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7 യ഻ൽീ ട്ട 0.351122 ീഹക്െർ 
ഭാമ഻യെകും 0.903532 ീഹക്െർ ഭാമ഻ 2013 ീല RFCTLARR Act  ഔഺരും 
ഏീെെഽകഽന്നത഻ന്ീറ മഽുന്നഺെ഻യഺയ഻ , സഺമാഹൿആഗഺത  ഠെും െെത്ത഻ 
റ഻ുപ്പഺർട്ട് സമർപ്പ഻കഺൻ ചഽമതലീപ്പട്ട ഔയ്ുറഺസ് ഔണ്ണൂർ,  സ്തഽത  ഠെും 
െെത്ത഻ തയഺറഺക഻യ റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ന്ീറ അന്ത഻മ രാ ും.  
 

ആമഽഖം  
ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ീല ഫുറഺക്  - ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ുറഺഡ഻ീെയഽും ുേപ്പൂർ - 
ീചറഽവണ്ണൂർ ുറഺഡ഻ീെയഽും തമ്മ഻ൽ, ത഼രുദശ ൂഹുവ െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻ന് 
ഭഺഖമഺയ഻ േന്ധ഻പ്പ഻കഽന്നത഻ന്, ചഺല഻യഺർ  ഽഴക് ഔഽറഽീഔ 
െ഻ർമ്മ഻കഺെഽുേശ഻കഽന്നതഺണ് ുേപ്പൂർ  ഺലും. ഈ  ഺലത്ത഻െഽ സമ഼ െ ുറഺഡ് 

െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻െഺയ഻ സവഔഺരൿ വൿക്ത഻ഔളുീെ ൂഔവശമഽള്ള ഭാമ഻ 
ഏീെെഽുകണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നഽ. 
ഇുപ്പഺൾ ഈ  ുദശീത്ത ജെങ്ങൾ  രസ് രും േന്ധീപ്പെഺെഽും, ുഔഺഴ഻ുകഺട് 
െഖരത്ത഻ുലക് ു ഺഔഺെഽും മെുും ഉ ുയഺഖ഻ച്ചുവരഽന്നത്, ഏീറ ഇെഽങ്ങ഻യതഽും 
എലലഺയ്ു ഺഴഽും ഖതഺഖതഔഽരഽകെഽഭവീ െഽന്നതഽമഺയ ഫുറഺക് 
 ഺലത്ത഻ീെയഺണ്. ഈ ഔഽരഽക഻ൽ ുഹഺമ഻കീപ്പെഽന്ന സമയെഷ്ടും 
 ര഻ഹര഻കഺെഽും, ത഼രുദശ ൂഹുവയഽീെ തഽെർച്ചയ്കഽും ുമൽസാച഻പ്പ഻ച്ച രണ്ടഽ 
ുറഺഡഽഔീളയഽും േന്ധ഻പ്പ഻ുകണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നഽ. ഇവ഻ീെ ഈ  ഺലും 
െ഻ർമ഻കീ െഽഔയഺീെങ്ക഻ൽ മെത്ത഻ൽ  ഺെും, ഔെലഽണ്ട഻കെവ് എന്ന഻വ഻െീത്ത 

തഺമസകഺർക്, ുെര഻ട്ട് ുഔഺഴ഻ുകഺട് െഖരത്ത഻ീലത്ത഻ുച്ചരഺെഽും, െ഻ലവ഻ൽ 

ഫുറഺക്  ഺലത്ത഻ൽ അെഽഭവീപ്പെഽന്ന ഖഽരഽതരമഺയ ഖതഺഖതഔഽരഽക് രഽ 
 ര഻ധ഻വീര ലഗാഔര഻കഺെഽും സഺധ഻കഽന്നഽ.ഔാെഺീത വ഻ുെഺദസഞ്ചഺര഻ഔളുീെ 
 ധഺെ സന്ദർശെ ുഔന്ദങ്ങളഺയ ുഔഺഴ഻ുകഺട് േ഼ച്ച്, സുരഺവരും ൂജവ 

 ഺർക്, ുേപ്പൂർ തഽറമഽകും എന്ന഻വീയയഽും എളുപ്പത്ത഻ൽ േന്ധ഻പ്പ഻കഺൻ 
സഺധ഻കഽന്നഽ.  ഺലും െ഻ർമ്മഺെും  ാർത്ത഻യഺഔഽന്നുതഺീെ ത഼രുദശ ൂഹുവ 



യഺഥഺർഥൿമഺഔഽഔയഽും അതഽവഴ഻ െ഻ലവ഻ൽ സുംസ്ഥഺെ, ുദശ഼യ  ഺതഔള഻ൽ 

അെഽഭവീപ്പെഽന്ന  യഺസീത്ത ലഗാഔര഻കഺെഽും സഺധ഻കഽും. 
ഇതഽീഔഺണ്ടഽതീന്നയഺണ് ത഼രുദശങ്ങീള തമ്മ഻ൽ േന്ധ഻പ്പ഻കഽന്ന ത഼രുദശ ൂഹുവ 

െ഻ർമ്മ഻കഺൻ സർകഺർ ഉുേശ഻കഽന്നത്. ഇത഻െഺയ഻ െ഻ലവ഻ലഽള്ള ുറഺഡഽഔളുീെ 
െവ഼ഔരെവഽും,  ഽത഻യ ുറഺഡഽഔളുീെയഽും  ഺലങ്ങളുീെയഽും െ഻ർമ്മഺെവഽും 
െെുത്തണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നഽ.  തൿക്ഷമഺയ഻ ലഭ഻കഺവഽന്ന മഽഔള഻ൽ  രഺമർശ഻ച്ച 

ുെട്ടങ്ങീളകഺൾ എതുയഺ അധ഻ഔമഺയ഻ര഻കഽും  ുരഺക്ഷമഺയ഻ ഉണ്ടഺഔഺെ഻െയഽള്ള 

ുെട്ടങ്ങൾ. 
 

ഏീെെഽകഺൻ ഉുേശ഻കഽന്ന ഭാമ഻യഽീെ വ഻വരം 
െ഻ർദ഻ഷ്ട ത഼രുദശ ൂഹുവുയഺട് അെഽേന്ധ഻ച്ചു, ചഺല഻യഺർ  ഽഴക് ഔഽറഽീഔ 
ുേപ്പൂർ  ഺലും െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻ുെഺെെഽേന്ധ഻ച്ച  ു സമ഼ െ ുറഺഡഽഔൾകഺയ഻ 
ുേപ്പൂർ, ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ വ഻ുലലജഽഔള഻ീല വൿതൿസ്ത സർുവെമ്പറഽഔള഻ൽ 

ീ െഽന്ന 0.903532 ീഹക്െർ സ്ഥലമഺണ് ഏീെെഽകീ ുെണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നത്. 
ആയതഽ സുംേന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ തഺീഴ ഔഺെ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ. 
 

ഔമ 
െമ്പർ 

വ഻ുലലജ് സർുേ െമ്പർ വ഻സ്ത഼ർെും 

1. ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ 2/2,2/3,2/13,9/1,9/2,9/4,9/5,9/11A, 

9/11B,11/2,15/4,15/5,15/6,15/7,15/12  

0.552410 
ീഹക്െർ 

2. ുേപ്പൂർ 55/4C,55/5B,55/6B,55/7,55/12,55/18, 

57/1D/2,57/7C,58/3,58/4,58/5,58/6 

0.351122 
ീഹക്െർ 

 
ആീഔ 

 
0.903532 
ീഹക്െർ 

 

 

പ രം ഭാമ഻ ലഭൿത 
ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ലാീെ 
ഔെന്നഽു ഺഔഽന്ന ത഼രുദശ ൂഹുവ 

ുറഺഡ഻ൻീറ ഭഺഖമഺയ഻ ചഺല഻യഺർ 
 ഽഴക് ഔഽറഽീഔ 
െ഻ർമ്മ഻കഺെഽുേശ഻കഽന്നതഺണ് 

ുേപ്പൂർ  ഺലും.ഇവ഻ീെ ഭാമ഻ 
ഏീെെഽകഺെഽുേശ഻കഽന്നത് 
 ഺലത്ത഻െഽള്ള സമ഼ െ 
ുറഺഡഽഔൾകഽള്ള സ്ഥലമഺണ്. ഈ 

സമ഼ െ ുറഺഡഽഔളുീെ രഽ ഭഺഖും ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ വ഻ുലലജ഻ൽീ െഽന്നഽ. 



ചഺല഻യും-ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ുറഺഡ഻ൽെ഻ന്ന് യത്ത഼ുംകഺെ ുറഺഡ഻ലാീെ 
ീ രഽവൻമഺെഽമ്മൽ  വഴ഻ ചഺല഻യഺർ  ഽഴുയഺരത്ത് എത്ത഻ുച്ചരഽന്നഽ. 
 
അതഽു ഺീലതീന്ന ുേപ്പൂർ വ഻ുലലജ഻ൽ, ുേപ്പൂർ - ീചറഽവണ്ണൂർ 
ുറഺഡ഻ൽെ഻ന്ന്, ഔകഺെത്ത് ഭഖവത഻ ുക്ഷതും ുറഺഡ഻ലാീെ  ഽഴയഽീെ മറഽവശത്ത് 
എത്ത഻ുച്ചരഽന്നഽ. ഇത഻ൽ 90% സ്ഥലവഽും സവഔഺരൿവൿക്ത഻ഔളുുെതഺണ്. ഔഽറച്ചു 
വ഼െഽഔളുും ീചറഽഔ഻െ വൿഺ ഺരസ്ഥഺ െങ്ങളുും ഏീെെഽകീപ്പെഺെഽള്ള ഈ 

സ്ഥലത്ത് ഉൾീപ്പെഽും. എന്നഺൽ ഏീറ  ഠെങ്ങൾക് ുശഷമഺണ് ുേപ്പൂർ  ഺലും 
െ഻ർമഺെത്ത഻െഺയഽള്ള സ്ഥലും േന്ധീപ്പട്ട വ഻ദഗ്ധർ ഔീണ്ടത്ത഻യ഻ര഻കഽന്നത്. 
 ഺലും െ഻ർമ്മ഻കീപ്പെഽുമ്പഺൾ ആവശൿമഺയ സമ഼ െ ുറഺഡഽഔൾകഽും സർവ഼സ് 

ുറഺഡഽഔൾകഽും ഉച഻തമഺയ സ്ഥഺെത്തഽതീന്ന സ്ഥലും ഔീണ്ടത്ത഻യ഻ര഻കഽന്നഽ. 
അത഻െഺൽ തീന്ന ഇുപ്പഺൾ ഏീെെഽകഺെഽുേശ഻കഽന്ന സ്ഥലത്ത഻ന്  ഔരമഺയ഻ ഭാമ഻ 
ലഭൿത എന്ന ഔഺരൿും  ര഻ഖെ഻കഺൻ ഔഴ഻യഽന്നതലല. 
 

ഭാമ഻ ഏീെെഽകഽന്നത് ീപഺതഽ ആവശൿത്ത഻നഺുണഺ? 
ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ീല െ഻ർദ഻ഷ്ട ത഼രുദശ ൂഹുവയഽീെ തഽെർച്ചകഺയ഻ 
ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻, ുേപ്പൂർ വ഻ുലലജഽഔള഻ീല ചഺല഻യും- ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ 
ുറഺഡ഻ീെയഽും, ുേപ്പൂർ ീചറഽവണ്ണൂർ ുറഺഡ഻ീെയഽും േന്ധ഻പ്പ഻കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ 

ചഺല഻യഺർ  ഽഴക് ഔഽറഽീഔ ുേപ്പൂർ  ഺലുത്തഺെെഽേന്ധ഻ച്ച സമ഼ െ ുറഺഡ് 

െ഻ർമ്മഺെത്ത഻െഺണ് ുമൽ സാച഻പ്പ഻ച്ച വ഻ുലലജഽഔള഻ീല വൿതൿസ്ത  സർുവ 

െമ്പറഽഔള഻ലഽള്ള 0.903532 ീഹക്െർ സ്ഥലും ഏീെെഽകഺൻ ഉുേശ഻കഽന്നത്. 
ഇവ഻ീെ ഭാമ഻ ഏീെെഽകഽന്നത഻െഽള്ള അർത്ഥെഺധ഻ഔഺര഻ മഺുെജ഻ങ് ഡയറക്െർ 
RBDCK ( Roads and Bridges Development Corporation of Kerala Ltd.) ആണ്. ഇത് 
ുഔരള സർകഺര഻ന് ഔ഼ഴ഻ൽ 23.09.1999 െഽ രാ ഼ഔിതമഺയ രഽ സവയുംഭരെ 
സ്ഥഺ െമഺണ്. ുഔരളത്ത഻ലഽെെ഼ളും ുറഺഡഽഔളുും  ഺലങ്ങളുും 
െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻െഺയ഻ രാ ഼ഔര഻കീപ്പട്ട ഈ ുഔഺർ ുറഷൻ ഇുത 
ആവശൿത്ത഻െഺയ഻  വർത്ത഻കഽന്ന സർകഺർ വഔഽപ്പഺയ ീ ഺതഽമരഺമത്തഽ 
വഔഽപ്പ഻ന്ീറ ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള രഽ ഔമ്പെ഻യഺണ്. മരഺമത്ത് വഔഽപ്പ് മന്ത഻ 
ീചയർമഺെഽും , രഽ അക഻ുലന്തൿഺ സർവ഼സ് ഉുദൿഺഖസ്ഥൻ മഺുെജ഻ങ് 
ഡ഻റക്െറഽമഺയ ഈ സ്ഥഺ െും അത഻ന്ീറ  വർത്തെങ്ങൾ െെത്തഽന്നത഻െഽള്ള 
ഫണ്ട് സമഺഹര഻കഽന്ന വഺയ് യഺയ഻ുട്ടഺ, ീഷയർ, ഡ഻േഞ്ചർ, ുേഺണ്ട്, 
സർകഺർ ഖഺൻഡ് എന്ന഻വ വഴ഻യഺയ഻ട്ടഺണ്. ഭാമ഻ ഏീെെഽകഽന്നത഻ന് ുെതിതവ൦ 
െൽഔഽന്നത് ജ഻ലലഺ ഔളക്െറഺണ്. ഈ  ഺലത്ത഻ന്ീറയഽും ുറഺഡ഻ന്ീറയഽും 
ഖഽെുഭഺക്തഺകൾ ീ ഺതഽജെ സമാഹമഺണ്. അത഻െഺൽ ഈ ഭാമ഻ ഏീെെഽകൽ 
ീ ഺതഽ ആവശൿത്ത഻ന് തീന്നയഺണ് എന്നറ഻യ഻കഽന്നഽ.   
 ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ുേപ്പൂർ എന്ന഼  ുദശങ്ങീള  ുതൿഔമഺീയെഽത്ത് 
ുെഺകഽഔയഺീെങ്ക഻ൽ  ഴയതഽും  ഇെഽങ്ങ഻യതഽും  ലസമയങ്ങള഻ലഺയ഻ ഖതഺഖത 



ഔഽരഽക് അെഽഭവീപ്പെഽന്ന ഫുറഺക്  ഺലും ഴ഻വഺക഻ ുഔഺഴ഻ുകഺട് 
െഖരത്ത഻ന്ീറ മെു ഭഺഖങ്ങള഻ുലക് എളുപ്പത്ത഻ൽ എത്ത഻ുച്ചരഺൻ സഺധ഻കഽന്ന 

മെത്ത഻ൽ ഺെും, ഔെലഽണ്ട഻കെവ് എന്ന഼  ുദശത്തഽള്ളവർകഽും ഏീറ 
സൗഔരൿ ദമഺെ഻ത്. ുഔഺഴ഻ുകഺട് െഖരീത്തയഽും സഞ്ചഺര഻ഔളുീെ  ധഺെ 
ആഔർഷെുഔന്ദമഺയ ുഔഺഴ഻ുകഺട് േ഼ച്ച഻ീെയഽും ുേപ്പൂർ തഽറമഽകീത്തയഽും 
എളുപ്പത്ത഻ൽ േന്ധ഻പ്പ഻കഺൻ സഺധ഻കഽന്നഽ.  
 

ഭാമ഻യഽീെ സവഭഺവം 
െ഻ർദ഻ഷ്ട ത഼രുദശ ൂഹുവയഽീെ ഭഺഖമഺയ഻ ചഺല഻യഺർ  ഽഴക് ഔഽറഽീഔ ുേപ്പൂർ 
 ഺലും െ഻ർമഺെവഽമഺയ഻ േന്ധീ ട്ടു,  ഽഴയഽീെ ഇരഽവശത്തഽമഺയ഻ സമ഼ െ 

ുറഺഡഽഔൾ 
െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻െഺയഺണ് സ്ഥലും 
ഏീെെഽകീ ുെണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്ന
ത്. ുഔഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ീല 
ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ വ഻ുലലജ഻ീല 
വ഻വ഻ധ സർുവെമ്പറഽഔള഻ീല 
0.552410 ീഹക്െർ ഭാമ഻യഺണ് 

ഏീെെഽകീപ്പുെണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്ന
ത്. ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ഭഺഖത്തഽ 
മഽഴഽവൻ സവഔഺരൿ 
വൿക്ത഻ഔളുീെ ഭാമ഻യഺയഺണ്. 
ഇത഻ൽ ചഺല഻യഺർ  ഽഴയഽീെ 

ീതകഽ ഭഺഖത്തഺയ഻ മജ്മഽൽ മഽേഺറക് മസ്ജ഻ദ് മഽതൽ ചഺല഻യഺർ - 

ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ുറഺഡ് വീരയഽള്ള സ്ഥലമഺണ്. ുരകഔള഻ൽ െഞ്ചയഺീെങ്ക഻ലഽും  
ഇുപ്പഺൾ  റമ്പഺണ്.  
 ുേപ്പൂർ വ഻ുലലജ഻ീല വ഻വ഻ധ സർുവെമ്പറഽഔള഻ീല 0.351122 ീഹക്െർ 
ഭാമ഻യഽമെകും 0.903532 ീഹക്െർ ഭാമ഻യഺണ് ഏീെെഽകീ ുെണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നത്. 
ഇവ഻ീെ, ുേപ്പൂർ മിഖഺശഽ ത഻യഽീെ ഭഺഖമഺയ഻ട്ടുള്ള സർകഺർ ഭാമ഻യഽും 
ഉൾീപ്പെഽന്നഽണ്ട്. ഈ ഭാവ഻ഭഺഖും മഽഴഽവെഺയ഻ ുതഺട്ടും വ഻ഭഺഖത്ത഻ൽീപ്പെഽന്നഽ. 
അതഽു ഺീലതീന്ന ചഺല഻യഺറ഻ന്ീറ വെകഽ ഭഺഖത്ത്, ുേപ്പൂർ ീചറഽവണ്ണൂർ 
ുറഺഡ഻ൽെ഻ന്ന് ആരുംഭ഻ച്ചു , ഔകഺെത്ത് ഭഖവത഻ ുക്ഷതത്ത഻ന്ീറ മഽൻഭഺഖത്തഽള്ള 

 ഽഴയഽീെ സമ഼ ുത്തകഽ എത്തഽന്ന സ്ഥലമഺണ്. ഈ  സ്ഥലങ്ങളുും ുതഺട്ടും 
വ഻ഭഺഖത്ത഻ൽീ െഽന്നവയഺണ്. ീ ഺതഽീവ ഈ ഇരഽഭഺഖത്തഽും ജെങ്ങൾ 
തഺമസ഻കഽന്ന വ഼െഽഔളുും ഔെമഽറ഻ഔളുും, ീചറ഻യതരത്ത഻ലഽള്ള 

വൿവസഺയസ്ഥഺ െങ്ങളുും സവഔഺരൿുേഺട്ട് റ഻പ്പയർസഽും ീ െഽന്നഽണ്ട്. 
വ഼ട്ടു റമ്പ഻ുെഺട് ുചർന്ന് ീതങ്ങഽഔളുും മെുമഽണ്ട്.  
 



 

 

ഭാമ഻യഽീെ ഉെമസ്ഥർ  
 

ഔമ െമ്പർ വ഻ുലലജ് സർുേ 

െമ്പർ 
ഉെമയഽീെ ു ര് വ഻സ്ത഼ർെും 

1. ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ 2/2, 

2/3, 

9/1, 

9/2, 

9/4, 

9/5, 

9/11A, 

9/11B, 

11/2, 

15/4, 

15/5, 

15/6, 

15/7, 

15/12 

ീഔ.എും ൂഫസൽ  

മഽജ഼ബ് . െ഻  
ജുംഷ഼ർ. ഻  
ആയ഻ഷ േ഼േ഻  
അബ്ദുൽ ഖഫാർ  
ഉൂെസ്  

മഽഹമ്മദ്  
ഇലൿഺസ്  

അബ്ദുലല 
മൻസാർ  
ൂഫസൽ 

ൂെലഽ    സഺജ഻ത് 

റ഻ജ഻ത്ത് ീഔ.എും  
ഹക഼ും  
മഽഹമ്മദ് ുഔഺയ  

അഹമ്മദ് ുഔഺയ 

0.552410 

2. ുേപ്പൂർ 55/4C, 

55/5B, 

55/6B, 

55/7, 

55/12, 

55/18, 

57/1D/2, 

55/7C, 

58/3, 

58/4, 

58/5, 

58/6 

സഽധ഼ർ ീവണ്ണകഺട്ട് 
ശശ഻  
ഔിഷ്െ  സഺദ്  
രുമശൻ 

രഞ്ജ഻ത്ത്  
റ഼ത്ത 

ഖ഻ര഼ഷ് 

വഺസഽുദവൻ 

മുഹഷ് 

രഺുജഷ് 

ൂേജഽ  
െ഻ഷഺന്ത് 
െന്ഩഽകൻ 

മധഽ  
ഷ഼ല  

0.35112H 



ഹേ഼േഽള്ള 

 ആീഔ 
 

0.903532H 

 

 

 ിഷ഻ ൾ  

െ഻ർദ഻ഷ്ട ത഼രുദശ ൂഹുവയഽീെ ഭഺഖമഺയ഻ െ഻ർമ഻കഺെഽുേശ഻കഽന്ന, ചഺല഻യഺർ 
 ഽഴകഽഔഽറഽുഔയഽള്ള ുേപ്പൂർ  ഺലത്ത഻ന്ീറ സമ഼ െ ുറഺഡഽഔൾകഽും സർവ഼സ് 

ുറഺഡഽഔൾകഽമഺയ഻ ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻, ുേപ്പൂർ എന്ന഼ വ഻ുലലജഽഔള഻ീല 0.903532 
ീഹക്െർ സ്ഥലമഺെുലലഺ ഏീെെഽകീ ുെണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നത്.  
 രഽവന്തഽരഽത്ത഻ ഭഺഗം -  ചഺല഻യും ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ുറഺഡ഻ൽ അബ്ദുൽ 

ലത്ത഼ഫ഻ന്ീറ ഔെ മഽതൽ  ഽഴകരയ഻ലഽള്ള മജ്ദഽൽ മഽേഺറക് വീര, ീചറ഻യ 

ുറഺഡ഻ൻീറ ഇരഽവശത്തഽമഺണ് സ്ഥലങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഇത് രഽ ഔിഷ഻ഭാമ഻യലല. 
ജെങ്ങൾ തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്ന ഭാമ഻യഺണ്. 16 ഒളും വൿക്ത഻ഔളുീെ ൂഔവശമഽള്ള 

ഈ  ഽരയ഻െ ുമകലഔള഻ൽ ഔഺയ്ഫലമഽള്ള 34 ീതങ്ങഽഔളുും ീചറ഻യ 9 

ീതങ്ങഽഔളുമഺണ് ഉള്ളത്. ഔാെഺീത 7 മഺവഽഔളുും 3 ഔവഽങ്ങഽഔളുും രഽ 
 െഽമരവഽും ഉണ്ട്.  
ുബപ്പൂർ ഭഺഗം - േ഻.സ഻.ുറഺഡ഻ൽെ഻ന്ന്,  ഽഴകരവീരയഽള്ള ീചറ഻യ 

ുറഺഡ഻ൻീറ ഇരഽവശത്തഽമഺയഽള്ള സ്ഥലമഺണ് ഏീെെഽകീ ുെണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നത്. 
ഇത് ീ ഺതഽീവ ുെഺകഽഔയഺീെങ്ക഻ൽ ഔിഷ഻ഭാമ഻യലല. വ഼െഽഔളുും 
ഔച്ചവെസ്ഥഺ െങ്ങളുും ീചറ഻യ തരത്ത഻ലഽള്ള വൿവസഺയെങ്ങളുമഺണ് ഉള്ളത്. 

ഈ  ഽഴുയഺരീത്ത മത്സ്ൿ േന്ധെ ുേഺട്ടുഔൾ അെഔഽെപ്പെ഻കഺയ഻ ഔയെുന്ന 

സ്ഥലമഺയത഻െഺൽ തീന്ന, അത഻ീെ േന്ധീപ്പെഽത്ത഻യഽള്ള ഔച്ചവെവഽും, 
െ഻ർമ്മഺെശഺലഔളുും  വർത്ത഻കഽന്നഽ. വ഻വ഻ധ  റമ്പഽഔള഻ലഺയ഻ 13 

ീതങ്ങഽഔളുും രഽ ുതകഽും രഽ മഺവഽും മഺതമഺെഽള്ളത്. 
 

സ്ഥഺപനങ്ങൾ                                                                                                                                                                               
 രഽവന്തഽരഽത്ത  ഻ ഭഺഗം- ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ഭഺഖത്ത് ഏീെെഽകഺൻ ഉുേശ഻കഽന്ന 

സ്ഥലത്തഽ സ്ഥഺ െങ്ങൾ എന്ന െ഻ർവചെത്ത഻ൽീ െഽത്തഺവഽന്ന ീഔട്ട഻െങ്ങൾ 
ന്നഽമ഻ീലലങ്ക഻ലഽും  ുദശവഺസ഻ഔൾ ത഻ങ്ങ഻പ്പഺർകഽന്ന സ്ഥലമഺയത഻െഺൽ തീന്ന, 

വ഼െഽഔളുും വ഼െ഻ുെഺട് ുചർന്ന് ഔ഻െകഽന്ന മത഻ലഽും വ഼െ഻ന്ീറ ഭഺഖവഽും 
െഷ്ടീ െഺെ഻െയഽണ്ട്.  
 ഽഴുയഺരത്ത്, െ഻ലവ഻ലഽള്ള മണ്ണ്  ുറഺഡ഻ൻീറ  െ഻ഞ്ഞഺറഽഭഺഖത്തഺയ഻ ീഔ.എും 
അഫ്സൽ എന്ന ുഔഺയയഽീെ വ഼െ഻ുെഺട് ുചർന്നഽള്ള 3 മഽറ഻ഔളുള്ള രഽ ൂലൻ 

 ാർെമഺയഽും ഇലലഺതഺഔഽും  



തഽെർന്ന് റ഻ജ഻ത്ത഻ന്ീറ വ഼ട്ട഻ന്ീറ ഉൾഭഺഖത്തഺണ് അെയഺളീപ്പെഽത്ത഻യ഻ര഻കഽന്നത്. 
ഈ വ഼ട് ീ ഺള഻ച്ചുമഺുെണ്ടതഺയ഻വരഽും.  
ശ഼ ഹക഼ും, റഺഹത്ത് വ഻ലലയഽീെ വ഼ട്  ാർെമഺയഽും 
ഏീെെഽകീപ്പെഺെഽുേശ഻കഽന്ന സ്ഥലത്തഺണ്.  

അബ്ദുള്ള ീവമ്മരത്ത്, മഽഹമ്മദ് ുഔഺയ എന്ന഻വരഽീെ വ഼ട്  ാർെമഺയഽും 
െഷ്ടീപ്പെഽും. അതഽു ഺീല അഹമ്മദ് ുഔഺയയഽീെ വ഼ട്ടു റമ്പ഻ലഽള്ള ഔഽഴൽഔ഻െർ, 
 മ്പ് ഹൗസ്, ീഷഡ് എന്ന഻വയഽും െഷ്ടീ െഽവഺെ഻െയഽണ്ട.്  
മണ്ണ് ുറഺഡ഻ൻീറ ഔ഻ഴകഽ ഭഺഖത്തഺയ഻ട്ടുള്ള ജുംഷ഼ർ  െന്നുകഺട്, അബ്ദുൽ 
ഖഫാർ വരഡഺക഻ൽ, ഔഽഞ്ഞഽ മഽഹമ്മദ് ുഔഺയ എന്ന഻വരഽീെ വ഼െഽഔളുും 
െഷ്ടീ െഺെ഻െയഽണ്ട .് 
അതഽു ഺീലീഔ. അോേകർ 
െഹയഽീെ ഉെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള 
 ഻.വ഻.മഽഹമ്മദ് എന്നയഺൾ 
വഺെഔക് െെത്തഽന്നതഽമഺയ 
ഔെയഽീെ  റമ്പ഻ൽ 2 മ഼െർ 
ഉള്ള഻ുലഺട്ടു 
അെയഺളീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്.  
ഇത഻ലാീെ ുറഺഡ഻ൻീറ 
വശത്ത് എത്തഽുമ്പഺൾ അബ്ദുൽ 
ലത്ത഼ഫ് 10 വർഷമഺയ഻ 
െെത്ത഻വരഽന്ന രഽ ഔെയഽണ്ട് 
അത഻ന്ീറ രഽ ഭഺഖും മഺർക് ീചയ്ത഻ട്ടുണ്ട്.  
 
ുബപ്പൂർ വ഻ുലലജ് ഭഺഗം - ീചറഽവണ്ണൂർ ുേപ്പൂർ ുറഺഡ഻ൽെ഻ന്ന് ഔകഺെത്ത് 
ഭഖവത഻ ുക്ഷതത്ത഻ന്ീറ മഽന്ന഻ലാീെ  ഽഴകര വീരീയത്തഽന്ന ുറഺഡ഻ൻീറ 
ഇരഽവശത്തഽമഺയ഻ ഏീെെഽകഺെഽള്ള സ്ഥലമഺണ്.  
ുറഺഡ഻ൻീറ വശത്ത് ുേപ്പൂർ സർകഺർ മിഖഺശഽ ത഻ സ്ഥ഻ത഻ ീചയ്യുന്ന 
ീഔട്ട഻െത്ത഻ന്ീറ മഽൻ ുഖെ് മഽതൽ ഏഔുദശും 30 മ഼െർ െ഼ളത്ത഻ലഽള്ള 2 മ഼െർ 



വ഼ത഻യ഻ൽ സ്ഥലും അെയഺള െഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട.്  ഴയ ആശഽ ത഻യഽീെ ലഺബ് 
 വർത്ത഻ച്ച സ്ഥലും ഇലലഺതഺഔഽും. ഇവ഻ീെ രഽ ുെഺയ്ലെ് െ഻ർമ്മ഻കഺൻ 
ഉുേശ഻കഽന്നതഺയ഻ അവ഻െഽന്ന് അറ഻യ഻ച്ചു.  
 
 ഽതഽകഺട്ട഻ൽ മധഽ, 'സദ്ഖമയ ' 
തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്നത് രഽ ഇരഽെ഻ല 
ീഔട്ട഻െത്ത഻ന്ീറ ആദൿെ഻ലയ഻ലഺണ്. 
അുേഹവഽും ഭഺരൿയഽും രണ്ടഽ 
ഔഽട്ട഻ഔളുും അെങ്ങഽന്ന ഔഽെഽുംേും 
വർഷങ്ങളഺയ഻ തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്നഽ. 
ഇത഻ന്ീറ തഺഴീത്ത െ഻ലയ഻ൽ 
 ഻.എും.ുഔഺ ീമെൽസ് എന്ന രഽ 
ഔമ്പെ഻ (സ്റ്റ഼ൽ ഔുസര, ുമശ 
എന്ന഻വ െ഻ർമ്മ഻കഽന്നഽ) 
 വർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നഽ. ഈ ഇരഽെ഻ല ീഔട്ട഻െും  ാർെമഺയഽും ഇലലഺതഺഔഽും. 
ീതഺട്ടെഽത്തതഺയ഻   സഺദ഻ന്ീറ ഭഺരൿ ഷ഼ലയഽീെ ഉെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള രഽ 
ുഖഺഡൗൺ ഉണ്ട്. ഇതഽും െഷ്ടീപ്പെഺൻ സഺധൿത ഉണ്ട്. 
ഇത഻െഽ സമ഼ ത്തഽ തീന്ന ുേഺട്ട഻ന്ീറ അെഔഽെപ്പെ഻ െെത്തഽുമ്പഺൾ 
ആവശൿമഽള്ള സഺമഖ഻ഔൾ െ഻ർമ്മ഻കഽന്നതഽും, ീവൽഡ഻ങ്  വർത്ത഻ 
െെത്തഽന്നതഽമഺയ ഹര഻ഹര ീമെൽസ് എന്ന സ്ഥഺ െമഽണ്ട .് ശ഼ െന്ഩഽകൻ  ഻ 
എന്നയഺളുീെ ഉെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള സ്ഥഺ െമഺണ്. ഇതഽും  ാർെമഺയ഻ ഇലലഺതഺഔഽും.  

 
 
 
 



 
രഺമെര ുബഺട്ട് റ഻പ്പയറ഻ങ്  
ഏഔുദശും 30 വർഷമഺയ഻  വർത്ത഻ച്ചുവരഽന്ന രഽ ുേഺട്ട് റ഻പ്പയറ഻ങ് 
സ്ഥഺ െമഺണ്. രഺമചന്ദൻ ആരുംഭ഻ച്ച ഈ സ്ഥഺ െും ഇുപ്പഺൾ അുേഹത്ത഻ന്ീറ 
മഔൻ രഞ്ചത്ത് െെത്ത഻വരഽന്നഽ. ഈ സ്ഥഺ െവഽും  ാർെമഺയഽും ഇലലഺതഺഔഽും.  
ഇത഻െഽ സമ഼ ത്തഺയ഻ ഔിഷ്െ സഺദ് െെത്തഽന്ന രഽ ുസ്റ്റഷെറ഻ ഔെയഽും  
ൂഫേർ ുതഺെ഻ഔൾകഽും , മെു ൂഫേർ അെഽേന്ധ  വർത്തെങ്ങൾകഽും 
ആവശൿമഺയ ഒയ഻ൽ വ഻ൽ െ െെത്തഽന്ന സ്ഥഺ െമഺണ്. ഈ രണ്ടഽ 
സ്ഥഺ െവഽും ഇലലഺതഺവഽന്നഽ. 
 ഽഴകരയ഻ലഺയ഻ ുേഺട്ട് അെഔഽെപ്പെ഻ഔൾകഺയ഻ ഔരയ഻ുലക് ഔയറഽന്ന ശശ഻ 
ഇൻഡസ്െ഼സ്  വർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നഽ. ജ഻ത്തഽവ഻ന്ീറ ഉെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള ഈ 
സ്ഥഺ െും മ഻കവഺറഽും  ഺലത്ത഻ന്ീറ അെ഻ഭഺഖത്തഺയ഻ട്ടഺണ് വര഻ഔ. െ഻ലവ഻ീല 
ര഼ത഻യ഻ൽ  വർത്ത഻കഽന്നത഻ന് തെസ്സമഽണ്ടഺഔഺെ഻െയ഻ലല. അുതു ഺീലതീന്ന 
 ഽഴക് വളരയെഽത്തഺയ഻ സഽധ഼ർ 
ീവണ്ണകഺട്ട഻ന്ീറ രഽ 
മഽറ഻ഔാെ഻യഽണ്ട.് 
      
    ുറഺഡ഻ൻീറ മറഽവശത്തഺയ഻ 
േ഻.സ഻.ുറഺഡ഻ുെഺട് ുചർന്ന് 55/4C 
യ഻ൽ രണ്ടഽ മഽറ഻ഔളുള്ള രഽ 
ീചറ഻യ ീഔട്ട഻െും ഉണ്ട്. ഇത് 

മഺർക് ീചയ്യീപ്പട്ടതഺണ്.ഇത഻െഽ 
ഉള്ള഻ലഺയ഻ട്ടഺണ് 57/7C യ഻ൽ ശ഼ 
ൂേജഽവ഻ന്ീറ വ഼െഽള്ളത്. 

ൂേജഽവഽും ഭഺരൿയഽും രണ്ടഽ ഔഽട്ട഻ഔളുും വ഻ുദശത്തഺണ്. ഇുപ്പഺൾ ഇവ഻ീെ 
അുേഹത്ത഻ന്ീറ വ഻ധവയഺയ സുഹഺദര഻ േ഼െയഽും മഔെഽമഺണ് തഺമസ഻കഽന്നത്. 
ചഽെുമത഻ൽ അെകമഽള്ള ആീഔയഽള്ള 6 ീസന്റ഻ലഺണ് വ഼ട് ഉള്ളത്. മഺർക് 
ീചയ്ത ര഼ത഻വച്ചു ുെഺകഽഔയഺീെങ്ക഻ൽ ഈ വ഼ട് െ഻ലെ഻ർത്തഺെഺഔ഻ലല. 
 

ീതഺട്ടെഽത്തഺയ഻ ആഔ഻സഺധെങ്ങൾ ുശകര഻ച്ചു സാക്ഷ഻കഽന്ന രഽ ുഖഺഡൗൺ ഉണ്ട്. 
ഇത഻ന്ീറ  വർത്തെീത്ത സഺരമഺയ഻ േഺധ഻കഽന്ന഻ലല. അതഽു ഺീലതീന്ന 

ഇവ഻ീെ ശ഼ രുമശ് വ഻ യഽീെ ഉെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള രഽ ീഔട്ട഻െും ഉണ്ട്. ഇത഻െഽ 
രണ്ടഽ െ഻ലഔളഺണ് ഉള്ളത്. തഺഴീത്ത െ഻ലയ഻ീല 4 മഽറ഻ഔള഻ൽ അരഽൺുെുഡഴ്സസ്, 

ുെഺപ് ഔളക്ഷൻസ്, ീഔ.േ഻.എന്റർൂ സസ് എന്ന഻വ  വർത്ത഻കഽന്നഽണ്ട.് 
ഇത഻ന്ീറ മഽഔള഻ലഺയ഻ െഺല് മഽറ഻ഔൾ ഉണ്ട്. ഇവർക് ഇതഽവീര 
ുഔഺര് ുറഷെ഻ൽ െ഻ന്ന് െമ്പർ ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. ീഔട്ട഻െും ീമഺത്തമഺയ഻ 
ഇലലഺതഺവഽന്നുതഺീെ, തഺീഴയഽള്ള 3 സ്ഥഺ െങ്ങളുും ഇലലഺതഺവഽും. 



 ഇത഻െഽ സമ഼ ത്തഺയ഻  വർത്ത഻കഽന്ന ുഖഺഔഽലും ഐസ്ലഺന്റ഻ന്ീറ മഽെും 
െഷ്ടമഺഔഽും. ഇത഻െഽ ീതഺട്ടെഽത്തഺയ഻ 5 ു രഽീെ ഉെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള ലമ്മഺർ 
ഇൻഡസ്െ഼സ്  വർത്ത഻കഽന്നഽ. ഇത഻ന്ീറ മഽൻഭഺഖത്തഽള്ള സ്ഥലും മഺതുമ 
െഷ്ടമഺഔഽന്നഽള്ള .ു സ്ഥഺ െീത്ത െ഻ലെ഻ർത്തഺെഺഔഽും എന്നഺൽ  ഺലും വരഽന്നുതഺീെ 
ഇവ  ഺലത്ത഻ന്ീറ അെ഻യ഻ലഺയ഻ുപ്പഺഔഺൻ സഺധൿത ഉണ്ട്. ഇുതഺെെഽേന്ധ഻ച്ചു 
െ഻ർമ്മ഻കഽന്ന സർവ഼സ് ുറഺഡ഻ൻീറ  ുയഺജെും ഇവർക് ലഭ഻കഽഔയഽും ീചയ്യുും  
 ഽഴുയഺരത്തഺയ഻ ഔകഺെത്ത് ഭഖവത഻ ുക്ഷതും സ്ഥ഻ത഻ീചയ്യുന്ന ുക്ഷതത്ത഻െഽ 
 ത഻ഔാലമഺയ഻ ഈ സ്ഥലീമെഽപ്പ് േഺധ഻കഽന്ന഻ലല. 
  

സഺമാഹൿ ആഘഺത പഠന യാണ഻െ഻ന്ീറ ഘെന 
ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ീല, ുഔഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ീല ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ വ഻ുലലജ഻ീല 
റ഼. സ 2/2, 2/3, 2/13, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 9/11A, 9/11B, 11/2, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/12 

യ഻ൽീ ട്ട 0.552410 ീഹക്െർ സ്ഥലവഽും ുേപ്പൂർ വ഻ുലലജ഻ീല റ഼.സ 55/4C, 55/5B, 

55/6B, 55/7, 55/12, 55/18, 57/1D/2, 57/7C, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7 യ഻ൽീ ട്ട 0.351122 

ീഹക്െർ ഭാമ഻യെകും 0.903532 ീഹക്െർ ഭാമ഻ ത഼രുദശ ൂഹുവയഽീെ 
ഭഺഖമഺയ഻ ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ െ഻ർമ്മ഻കഺെഽുേശ഻കഽന്ന ുേപ്പൂർ 
 ഺലത്ത഻െഽും അെഽേന്ധ, സർവ഼സ് ുറഺഡഽഔൾകഽമഺയ഻ 2013 ീല ഭാമ഻ 
ഏീെെഽകല഻ൽ െൿഺയമഺയ െഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻െഽും സഽതഺരൿതയ്കഽും, 
 ഽെരധ഻വഺസത്ത഻െഽും,  ഽെഃസ്ഥഺ െത്ത഻െഽമഽള്ള അവഔഺശ െ഻യമത്ത഻ീല 
വൿവസ്ഥഔൾക് അെഽസിതമഺയ഻ സഺമാഹൿഺഗഺതങ്ങീളകഽറ഻ച്ച  ു ഠെും െെത്ത഻ 
റ഻ുപ്പഺർട്ട് സമർപ്പ഻കഽന്നത഻െഺയ഻ െ഻ുയഺഖ഻കീപ്പട്ട഻ര഻കഽന്നതഽ ഔണ്ണൂർ 

േർെുേര഻ ആസ്ഥഺെമഺയ഻ ഔഴ഻ഞ്ഞ 20 വർഷമഺയ഻  വർത്ത഻ച്ചുവരഽന്ന Track 

A NGOആയ ഔയ്ുറഺസ് (Kannur Association for Integrated  Rural Organization 



and Support) ഔണ്ണൂര഻ീെയഺണ്. ഈ ചഽമതല െല്ഔീപ്പട്ട഻ര഻കഽന്നതഽ ുഔഺഴ഻ുകഺട് 

ജ഻ലലഺ ഔളക്െറഽീെ 04.11.2020 ീല DCKKD/1577/2020/B-1 െെ െ഻ഔമ ഔഺരമഺണ്. 

ഇത് സുംേന്ധ഻ച്ച ഓുദൿഺഖ഻ഔ വ഻ജ്ഞഺ െും 2020 െവുംേർ 06 )൦ ത഼യ്യത഻യ഻ീല 
2668 െമ്പർ അസഺധഺരെ ഖസെ഻ൽ  സ഻ദ്ധീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട് .  ഠെ 
യാെ഻െ഻ന്ീറ ഗെെ തഺീഴ ഔഺെ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ.  
 

 

 മ നമ്പർ  ുപര്  പേവ഻ 

1  ഫഺ.ൂഷജഽ  ഼െർ (ുസഺുഷൿഺളജ഻സ്്) ീചയർമഺൻ 

2 ശ഼. ീഔ.വ഻.ചന്ദൻ ( റ഻ട്ട.ഫ഻ഷറ഼സ് ഡവ. ഒഫ഼സർ)  അുംഖും 

3 ശ഼മത഻. ീജസ഻ റജ഻ (ഡ഻.െ഻. ഻. ഒപ്പുറെർ )  അുംഖും 

4 ശ഼.  സഺദ്  

 ഒഫ഻സ് 

അസ഻സ്റ്റന്് 

 

പഠുനഺപഺധ഻ ൾ 
ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ീല, ുഔഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ീല ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ 
വ഻ുലലജ഻ീല റ഼. സ 2/2, 2/3, 2/13, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 9/11A, 9/11B, 11/2, 15/4, 15/5, 15/6, 

15/7, 15/12 യ഻ൽീ ട്ട 0.552410 ീഹക്െർ സ്ഥലവഽും ുേപ്പൂർ വ഻ുലലജ഻ീല 
റ഼.സ 55/4C, 55/5B, 55/6B, 55/7, 55/12, 55/18, 57/1D/2, 57/7C, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7 

യ഻ൽീ ട്ട 0.351122 ീഹക്െർ ഭാമ഻യെകും 0.903532 ീഹക്െർ ഭാമ഻ ത഼രുദശ 
ൂഹുവയഽീെ ഭഺഖമഺയ഻ ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ െ഻ർമ്മ഻കഺെഽുേശ഻കഽന്ന 
ുേപ്പൂർ  ഺലത്ത഻െഽും അെഽേന്ധ, സർവ഼സ് ുറഺഡഽഔൾകഽമഺയ഻ 
ഏീെെഽകീ െഽന്നത്. ഏീെെഽകീ െഽന്ന സ്ഥലും ചഺല഻യഺർ  ഽഴയഽീെ 
ഇരഽഔരഔള഻ലഽമഺണ്. ഇത഻ൽ ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ഭഺഖത്ത്. ചഺല഻യും 
ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ുറഺഡ഻ൽെ഻ന്ന് യത഼ുംകഺെ ുറഺഡ഻ലാീെ  ഽഴയഽീെ രഽ 
ഭഺഖത്തഽും, ുേപ്പൂർ ഭഺഖത്തഽും, ുേപ്പൂർ ഭഺഖത്ത് ീചറഽവണ്ണൂർ - ുേപ്പൂർ 
ുറഺഡ഻ൽെ഻ന്ന് ഔകഺെത്ത് ഭഖവത഻ ുക്ഷതും വീരയഽള്ളതഽ  ഽഴയഽീെ 
മറഽഭഺഖത്തഽമഺണ്. ഇത഻ൽ ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ഭഺഖത്ത് ജെങ്ങൾ 
ത഻ങ്ങ഻പ്പഺർകഽന്ന സ്ഥലമഺണ്. ുേപ്പൂർ ഭഺഖത്ത് ജെങ്ങൾ തഺമസ഻കഽന്നത് 
ഔാെഺീത, മൽസൿേന്ധെ ുേഺട്ടുഔളുീെ അെഔഽെപ്പെ഻ െെത്തഽന്ന വൿവസഺയ 
ശഺലഔളുമഺയ഻ േന്ധീപ്പട്ട വ഻വ഻ധ സ്ഥഺ െങ്ങൾ ഔാെ഻ ഉള്ള സ്ഥലമഺണ്. 
ഔാെഺീത ുേപ്പൂർ മിഖഺശഽ ത഻യഽീെ സ്ഥലവഽും ഉൾീപ്പെഽന്നഽണ്ട്. സഺമാഹൿ 
ആഗഺത  ഠെും െെത്തഽന്നത഻െഺയ഻ Participatory observation, Beneficiary Assessment, 

Participatory Rural Appraisal എന്ന഼  ഠുെഺ ഺധ഻ഔീളയഺണ് 



അവലുംേ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നത്. ഏീെെഽകഺെഽുേശ഻കഽന്ന സ്ഥലും മഽഴഽവൻ 
സന്ദർശ഻ച്ച്, ഉെമഔൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങള഻ൽ അവരഽമഺയ഻ ആശയ വ഻െ഻മയും 
െെത്ത഻യഽമഺണ്  ഠെും െെത്ത഻യ഻ര഻കഽന്നത്.  
 
ീപഺതഽഅവ ഺശവഺേം ു ൾകൽ 
ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ീല, 

ുഔഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ീല 

ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ വ഻ുലലജ഻ീല റ഼. 

സ 2/2, 2/3, 2/13, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 

9/11A, 9/11B, 11/2, 15/4, 15/5, 15/6, 

15/7, 15/12 യ഻ൽീ ട്ട 0.552410 

ീഹക്െർ സ്ഥലവഽും ുേപ്പൂർ 

വ഻ുലലജ഻ീല റ഼.സ 55/4C, 55/5B, 

55/6B, 55/7, 55/12, 55/18, 57/1D/2, 

57/7C, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7 

യ഻ൽീ ട്ട 0.351122 ീഹക്െർ ഭാമ഻യെകും 0.903532 ീഹക്െർ ഭാമ഻ ത഼രുദശ 

ൂഹുവയഽീെ ഭഺഖമഺയ഻ 

ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ 

െ഻ർമ്മ഻കഺെഽുേശ഻കഽന്ന ുേപ്പൂർ 

 ഺലത്ത഻െഽും അെഽേന്ധ, സർവ഼സ് 

ുറഺഡഽഔൾകഽമഺയ഻ 

ഏീെെഽകഽന്നതഽമഺയ഻ േന്ധീ ട്ടു, 

െ഻യമത്ത഻ലഽും ചട്ടങ്ങള഻ലഽും 

അെഽശഺസ഻കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള, 

തല് രഔക്ഷ഻ഔളുുെയഽും 

സ്ഥലമഽെമഔളുീെയഽും രഽ 

ീ ഺതഽുഔൾകൽുയഺഖും 15.12.2020 

ീചഺേഺഴ്സച ഉച്ചക് 12:30 ന് 

ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ീ രഽവൻമഺെഽമ്മൽ  ഺണ്ട഻ഔശഺല വ഼ട്ടുമഽെത്ത് െെത്ത഻. 



tbmK-¯nÂ ുദശ഼യ ഺത അസ഻. എൻജ഻െ഼യറഽും, ഒവർസ഼യറഽമെകും 41 t]À 

lmP-cm-bn-cp-¶p. tbmK-¯nÂ ]s¦-Sp-¯-hsc kzmKXw sNbvXv, kmaq-

lym-LmX ]T\ bqWn-äwKw {io. sI hn N{µ³ kwkm-cn-¡p-Ibpw 

C¶s¯ tbmK-¯nsâ Dt±-iy-e-£y-§-sf-¡p-dn¨v hni-Zo-I-cn-¡p-Ibpw 

sNbvXp.  

  സ്തഽത ുയഺഖത്ത഻ൽ ഉയർന്നഽ വന്ന െ഻ർുദശങ്ങളുും  രഺത഻ഔളുും 

ുഔഺഡ഼ഔര഻ച്ച് ചഽവീെ ുചർകഽന്നഽ. 

1. hmkp (tKmIpew sFkv ¹mâv) t_¸qÀ `mKw 

Xoc-tZi tdmUn\p thn BZyw Asse³saâv X¿m-dm-¡n-bXv t_¸qÀ 

_o¨v tdmUv --- _n. kn tdmUv apXÂ sN¼I tImf\n hgn-bm-bn-cp¶p. 

CXn-s\-Xnsc FXnÀ¸v DbÀ¶-t¸mÄ t_¸qÀ sslkvIqÄ `mK¯v 

{Ko³]mÀ¡v tImf\n hgn ]pXnb dq«v X¿m-dm-¡n. P\-§-fpsS {]Xn-tj-

[s¯ XpSÀ¶v AXpw amän. _n. kn tdmUv P¦vj\nÂ \n¶v a[pc 

_kmÀ P¦vj³ hgn Gähpw sNehv Ipd-ªXpw, P\-§Ä¡v Xmc-X-

tay\ {]bmkw Ipd-ª-Xp-amb hgn-bm-Wn-Xv. CXv  Dt]-£n-¨mWv ]pXnb 

Asse³saâv X¿m-dm-¡n-bn-cn-¡p-¶-Xv. Fsâ Øew \jvS-s¸Spw. ChnsS 

Ipän ASn-¨-t¸mÄ Fsâ ]mÀSv\À Bb lcn-Zm-k³ lrZbm-LmXw aqew 

ac-W-s¸-«p.  

 

2. \³ap-J³ (lcn-lc saäÂkv) t_¸qÀ 

hn.sI.kn a½-ZvtIm-b, Fw. FÂ. F tbmKw hnfn-¨-t¸mÄ  B tbmK-

¯nÂ D¶-bn¨ hkvXp-X-IÄ (]p-\-c-[n-hmkw DÄs¸-Ss-bpÅ Imcy-§Ä) 

HutZymKn-I-am-tWm. F\n¡v 6 apdn ]oSnI Dv. AXnÂ Ipsd `mKw 

t]mIpw (A¼-e-¯nsâ FXnÀ`mKw) ]me-¯nsâ ASn-bn-embn hcp¶ 



]c-¼-cm-KX _nkn-\Êv \ne-\nÂ¡Ww. Fsâ ]d-¼n-epÅ InW-dmWv 

Chn-Sps¯ t_m«p-Imcpw Rm\pw D]-tbm-Kn¨p hcp-¶-Xv. CXv \ne-

\nÀ¯Ww.   

3. ImÀ¯n-tI-b³ (t_¸qÀ) (ss_Pp-hn\v thn) 

{io.-hn. sI. kn a½-ZvtImb (Fw. FÂ. F) kwL-Sn-¸n¨ tbmK-¯nÂ 

]cn-k-c-hm-kn-IÄ (Cc-IÄ) രണ്ടഽ െ഻േന്ധെഔൾ മഽുന്നഺട്ട് വച്ചു. 

1. േ഻.സ഻.ുറഺഡ് ഔമ്മൿാെ഻െ഻ ഹഺള഻ന്ീറ  ഻ന്ന഻ൽ (ീതകഽവശും) 

ുഔഺർപ്പുറഷന്ീറ 82 ീസന്് സ്ഥലും ഉണ്ട്. ആ വഴ഻ക്  ഺലും 

വര഻ഔയഺീെങ്ക഻ൽ  ഺലത്ത഻ന്ീറ െ഼ളും ഔഽറയഽും, ആരഽീെയഽും വ഼ട് 

െഷ്ടീപ്പെ഻ലല. ഉ ുയഺഖശാെൿമഺയ  ഴയ അലകഽ ുഔന്ദീത്ത മഺതുമ 

േഺധ഻കാ. 

2. േ഻.സ഻ ുറഺഡ഻ീല ച഼ർപ്പ്  ഺലും (സഽദർശൻ ഔമ്പെ഻യഽുെത്) ത്ത഻ന്ീറ 

സമ഼ ത്തഽഔാെ഻യഺണ്.(ആീളഺഴ഻ഞ്ഞസ്ഥലും) എങ്ക഻ലഽും ആർകഽും 

 യഺസമഽണ്ടഺഔ഻ലല. ഇത഻ീെ സുംേന്ധ഻ച്ചു രഽ ത഼രഽമഺെും എെഽത്ത഻ട്ട഻ലല. 

അൂലൻീമന്് മഺറെും. എന്ീറ വ഼െഽും സ്ഥലവഽും െഷ്ടീപ്പെഽും. 

4. മധഽ(ുബപ്പൂർ ) 

 ദ്ധത഻ അെ഻ശ്ച഻തമഺയ഻ െ഼ളുന്ന സഺഹചരൿത്ത഻ൽ, എന്ീറ വ഼െ഻ന്ീറുയഺ 

സ്ഥഺ െത്ത഻ന്ീറുയഺ അെഔഽെപ്പെ഻ െെത്തഺുെഺ വൿവസഺയും 

ീമച്ചീപ്പെഽത്തഺുെഺ സഺധ഻കഽന്ന഻ലല. അത഻െഺൽ മഽുന്നഺട്ടുു ഺഔഽീന്നങ്ക഻ൽ ീ ീട്ടന്ന് 

തീന്ന ത഼രഽമഺെും ഉണ്ടഺഔെും. 

5. ഷ഼ല (ുബപ്പൂർ ) 

ഈ  ഺലും െ഻ർമ്മഺെ ദ്ധത഻ അെന്തമഺയ഻ െ഼ണ്ടഽു ഺഔഽന്നത഻െഺൽ എെ഻ക് 

വ഼ട്ട഻ന്ീറ ലഺൻ അുംഖ഼ഔര഻ച്ചു ഔ഻ട്ടുന്ന഻ലല.  ുദശവഺസ഻ഔളുീെ മഽഴഽവൻ 

 ശ്െമഺണ്. അതഽീഔഺണ്ടഽ ഈ  ദ്ധത഻ സുംേന്ധ഻ച്ച് രണ്ട഻ീലഺരഽ ത഼രഽമഺെും 



ീ ീട്ടന്നഽണ്ടഺഔെും. ഇത഻െഽ മഽൻപ് 2019 െവുംേറ഻ൽ രഽ ുയഺഖും വ഻ള഻ച്ച഻രഽന്നഽ. 

ഇത് സുംേന്ധ഻ച്ച മെു വ഻വരങ്ങൾ ന്നഽമ഻ലല. 

6. സഽരുരശൻ (ുബപ്പൂർ)  

എന്ീറ ുഖഺഡൗെ഻ുലക് രഽ വഺഹെും ു ഺലഽും ഔയെഺൻ  െ഻ലല. ുറഺഡ഻െഽ 

ഔഽെ഻യെ഻കഺൻ വരഽന്നവർ എുന്നഺട് ആുലഺച഻ച്ച഻ട്ട് ു ഺലഽമ഻ലല. രഽ 

മഽന്നറ഻യ഻പ്പുമ഻ലലഺീത ഔഽെ഻യെ഻ച്ചു. ത഼രുദശ ുറഺഡ഻ീെകഽറ഻ച്ചു രഽ 

വൿക്തതയഽമ഻ലല. ഇവ഻െഽത്തഽഔഺർകഽ, ഈ  ദ്ധത഻ീയകഽറ഻ച്ച  ു വൿക്തത 

വരഽത്തെും. ഔഽെ഻യെ഻കഽുമ്പഺൾ മഽുന്ന വ഻വരും തരെമഺയ഻രഽന്നഽ. 

ഇവ഻െഽത്തഽഔഺർ ആരഽുംതീന്ന ഈ  ഺലത്ത഻െഽുവണ്ട഻ ആവശൿീപ്പട്ട഻ട്ട഻ലല. 

േ഻.സ഻.ുറഺഡ഻െഽുവണ്ട഻ 35 ീഔഺലലമഺയ഻ ഔഽെ഻യെ഻ച്ച഻ട്ട .് ഇതഽവീര ന്നഽും 

െെന്ന഻ട്ട഻ലല. 

7. രുമശ് വ഻ (ുബപ്പൂർ)  

എന്ീറ ീഔട്ട഻െത്ത഻ൽ െഺല് മഽറ഻ഔളഺെഽള്ളത്. തഺീഴ മഺതുമ ഇുപ്പഺൾ 

ഉ ുയഺഖ഻കഽന്നഽള്ള .ൂ മഽഔള഻ൽ ഇതഽവീര െമ്പർ ലഭ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല.  ാർെമഺയഽും 

െഷ്ടീപ്പെഽും.  

8. സഽന഻ൽ ഽമഺർ.ീ .പ഻ (ുബപ്പൂർ ) 

എന്ീറ 7 1/2   ീസന്് ഴ഻ഞ്ഞ  റമ്പഺണ്. ഇത഻ൽ 85% ഏീെെഽകീ െഽും. 15% 

ന്ന഻െഽും  െ഻ലല . ഏീെെഽകഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ മഽഴഽവെഺയഽും ഏീെെഽകെും.െൿഺയമഺയ 

െഷ്ട ര഻ഹഺരും ലഭ഻കെും.  

9. മുഹഷ് ( െയഽെമ- ുെഺപ്  ളക്ഷൻസ്) (ുബപ്പൂർ ) 

ുഷഺപ് െഷ്ടീ െഽന്നുതഺീെ ഞഺൻ വല഻യ േഺധൿതയ഻ലഺഔഽും. ഔെീമെഽത്തഺണ് 

ഞഺൻ ഔച്ചവെും െെത്തഽന്നത്. െലല  ങ്ക് സഺധെങ്ങളുും ുസ്റ്റഺക് ീചയ്ത഻ട്ടുണ്ട്. 

ഇവ഻ീെ തീന്ന എെ഻ക് രഽ ഔെ ലഭ഻കെും.  



10. രണജ഻ത്ത് (രഺമെര ുബഺട്ട് ഇൻഡസ്െ഼സ്, ുബപ്പൂർ ) 

 ഇൻഡസ്െ഻യഽും യഺർഡഽും  ാർെമഺയഽും ഇലലഺതഺഔഽും. േ഻സ഻െസ് ഇലലഺതഺഔഽും. 

വരഽമഺെും െഷ്ടീപ്പെഽും. 

11. രഺുജഷ് (ീ .ബ഻.എന്റർൂപസസ്) (ുബപ്പൂർ ) 

െഺല് മഽറ഻ഔള഻ൽ ന്ന഻ൽ ുേഺട്ട് സുംേന്ധമഺയ സഺധെങ്ങൾ വഺെഔക് 

ീഔഺെഽകഽന്നഽ. എന്ീറ ജ഼വ഻ത മഺർഗ്ഗുംതീന്ന ഇലലഺതഺഔഽും.  

12. അരഽൺ ുെുഡഴ്സസ് (ീപയ഻ന്്/ഓയ഻ൽ ബ഻സ഻നസ് ) ുബപ്പൂർ ) 

ുേപ്പൂര഻ലഽള്ള ുേഺട്ടുഔള഻ൽ ഭാര഻ഭഺഖവഽും ഈ ഭഺഖത്തഽെ഻ന്ന് അെഔഽെപ്പെ഻ 

െെത്തഽന്നഽ. ഇവ഻ീെെ഻ന്നഽും വ഻ൽകഽന്ന സഺധെങ്ങൾ മെു സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ലഭ഻ക഻ലല. 

സ്ഥഺ െും െ഻ലെ഻ർത്തഺെഽള്ള സൗഔരൿും ഉണ്ടഺഔെും 

13. അഫ്സൽ (മഽൻ  ൗൺസ഻ലർ 

ഭാവഽെമ) ( രഽവന്തഽരഽത്ത഻) 

ഔഴ഻ഞ്ഞ ീവള്ളീപ്പഺകത്ത഻ൽ, എന്ീറ 

വ഼ട്ട഻ൽ ീവള്ളും 

ഔയറ഻യ഻രഽന്നഽ.അത഻െഽ ുശഷും ഇവ഻ീെ 

തഺമസ഻കഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. ന്നഽും 

ീചയ്യഺൻ െഺത്തത് അൂലീന്ഩന്റ഻ൽ 

ീ ട്ടത് ഔഺരെമഺണ്. ഇുപ്പഺൾ 

വഺെഔക് തഺമസ഻കഽന്നഽ 16 ീസന്് 

സ്ഥലും െഷ്ടീപ്പെഽും.  ഻ീന്ന ഇവ഻ീെ വ഼ീെെഽകഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല  (CRZ) 

14.  ഽഞ്ഞഹമ്മദ് ( രഽവന്തഽരഽത്ത഻ ) 

ഈ  ദ്ധത഻ അെ഻ശ്ച഻തമഺയ഻ െ഼ണ്ടഽ ു ഺഔഽന്നത്  യഺസമഽണ്ടഺകഽും. ന്നഽഔ഻ൽ 

ുവഖും െെത്തഽഔ. അീലലങ്ക഻ൽ ഉു ക്ഷ഻കഽഔ. ഏീെെഽകഽഔയഺീെങ്ക഻ൽ 



െൿഺയമഺയ െഷ്ട ര഻ഹഺരും ലഭ഻കെും. ീവള്ളീകട്ട്  ര഻ഹര഻കെും.  ഽത഻യ 

െ഻ർമ്മഺെും െെത്തഽുമ്പഺൾ അെഽമത഻ ലഭ഻കഺെഽള്ള െെ െ഻ഔൾ അധ഻ഔഺര഻ഔള഻ൽ 

െ഻ന്ന് ഉണ്ടഺഔെും. 

15. ശഺഹഽൽ ഹമ഼ദ് ( രഽവന്തഽരഽത്ത഻ ) 

തഺമസ഻കഽന്ന വ഼ട് ുറഺഡ് ആവശൿഺർഥും ഏീെെഽകഽന്നത഻ൽ എെ഻ക് 

തഺൽ രൿമ഻ലല. ആദൿീത്ത അൂലീന്ഩന്റ഻ൽ വ഼ട് െഷ്ടീപ്പെഽന്ന഻ലല. ഇുപ്പഺൾ 

 ാർെമഺയഽും െഷ്ടീപ്പെഽും.  

16. അബ്ദുൽ ലത്ത഼ഫ് ( െയഽെമ) (തഽരഽത്ത഻ ) 

ചഺല഻യും- തഽരഽത്ത഻ ുറഺഡ഻ലഽള്ള എന്ീറ ഔെയഽീെ രഽ ഭഺഖും  ാർെമഺയഽും 

ഇലലഺതഺഔഽും.ഇത് ീഔട്ട഻െീത്ത  ാർെമഺയഽും  േഺധ഻ക഻ലല. ുറഺഡ഻ൻീറ സമ഼ ത്തഽ 

തീന്നയഺണ് ീഔട്ട഻െും. ുഖഺവെ഻ ീ ഺള഻ച്ചു ഔളയഽുമ്പഺൾ,  ഔരും സുംവ഻ധഺെത്ത഻ന് 

അെഽമത഻ തരെും. ഔഺരെും സ്ഥല ലഭൿത ഔഽറവഺണ്. ഇുപ്പഺൾ ുരകയ഻ൽ 

െഞ്ചയഺയ഻ ഔഺെ഻ച്ച഻ര഻കഽീന്നങ്ക഻ലഽും  റമ്പഺണ്.  

17. ഹഺറാൺ (ഷംസഽദ്ധ഼ൻ/റഺബ഻യ ഹജ്ജഽമ്മ  എന്ന഻വർക് ുവണ്ട഻ (തഽരഽത്ത഻) 

ഏെവഽും ഔാെഽതൽ സ്ഥലും െഷ്ടീപ്പെഽും. െൿഺയമഺയ വ഻ല ലഭ഻കെും.  വർത്തെും 

തവര഻തഖത഻യ഻ൽ െെത്ത഻ ീ ട്ടന്ന് തീന്ന െൿഺയമഺയ െഷ്ട ര഻ഹഺരും ലഭ഻കെും. 

അെ഻ശ്ച഻തമഺയ഻ െ഼ളരഽത്. ലഺെഽും മെുും  ഺസ്സഺയ഻ ഔ഻ട്ടുന്ന഻ലല. ഇരഔൾക്, 

െ഻ലവ഻ലഽള്ള േ഻ൽഡ഻ുംഗ് റാള഻ൽ ഇളവ് മഽൻസ഻പ്പൽ അധ഻ഔഺര഻ഔള഻ൽ െ഻ന്ന് 

ുരകഺമാലും ലഭ഻കെും.  

18. ഉൂനസ് വ഻.ീ  (തഽരഽത്ത഻)  

വളീര ഇെഽങ്ങ഻യ സ്ഥലമഺണ്. ഏീെെഽത്തഽ ഔഴ഻ഞ്ഞഺൽ വളീര ഔഽറച്ചു സ്ഥലുമ 

േഺക഻യഽണ്ടഺഔഽ. ഇവ഻ീെ വ഼ീെെഽകഺൻ  െ഻ലല. സ്ഥലും വ഼െെകും ഏീെെഽകെും. 

(െഺല് ീസന്് സ്ഥലും)  ാർെമഺയ, െൿഺയമഺയ െഷ്ട ര഻ഹഺരും ലഭ഻കെും. 



19. ഗഫാർ (തഽരഽത്ത഻ ) 

3 വർഷമഺയ഻ട്ട് എെഽത്ത വ഼ട് മഽഴഽവൻ ു ഺഔഽും.  വഺസ഻യഺണ്. ആീഔ 4 ീസന്് 

സ്ഥലും . ഈ  ദ്ധത഻ുയഺട് തഺൽ രൿമ഻ലല. ുവീറ സ്ഥലമ഻ലല  

20. ഹഽൂൈൻ (തഽരഽത്ത഻ ) 

എന്ീറ സ്ഥലും െഷ്ടീപ്പെഽും . എെ഻ക് ഈ  ദ്ധത഻യഽമഺയ഻ തഺൽ രൿമ഻ലല.  

21. രജ഻ത്ത് (നസ഼ദ്/സഺജ഻ദ് ) (തഽരഽത്ത഻ ) 

െ഻ലവ഻ലഽള്ള തഺമസ സ്ഥലീത്ത 

േഺധ഻കഽന്നത഻െഺൽ ഈ  ദ്ധത഻ുയഺട് 

വ഻ുയഺജ഻പ്പഺണ്.  

 

22. അബ്ദുൽ ഹക഼ം (തഽരഽത്ത഻ ) 

വ഼ട്  ാർെമഺയഽും െഷ്ടീപ്പെഽും.ഈ  ദ്ധത഻ുയഺട് ത഼ീര തഺൽ രൿമ഻ലല. 

23. അബ്ദുലല, തഽരഽത്ത഻  

എന്ീറ വ഼ട് െഷ്ടീപ്പെഽും, ഞഺൻ മത്സ്ൿീത്തഺഴ഻ലഺള഻യഺണ്. ഇവ഻ീെ െ഻ന്ന് മീെഺരഽ 

സ്ഥലത്തഽ മഺറ഻ത്തഺമസ഻കഺൻ  യഺസമഺണ്. 

24. മഽജ഼ബ് (തഽരഽത്ത഻ ) 

എന്ീറ വ഼െ഻ന്ീറ രഽ ഭഺഖും  ാർെമഺയഽും ഇലലഺതഺഔഽും.  വഺസ഻യഺയ഻രഽന്നഽ. 

 ഽത഻യ വ഼െഺണ്.  ഽത഻യ ു ഺീജക്െ഻ുെഺട് തഺൽ രൿമ഻ലല. 

മത്സ്ൿീത്തഺഴ഻ലഺള഻യഺണ്.  

25. ജംഷ഼ർ (പഽഴകരയ഻ൽന഻ന്നഽ രണ്ടഺമീത്ത വ഼ട് ) (തഽരഽത്ത഻ ) 

വ഼ട് െഷ്ടീപ്പെഽും. ു ഺീജക്െ഻ുെഺട് തഺൽ രൿമ഻ലല. 



26. അയ഻ഷഺബ഻ (തഽരഽത്ത഻ ) 

വ഼െ഻ന്ീറ മഽൻഭഺഖും ഏീെെഽകീപ്പെഽും. ുഔഺലഺയ഻യഽും രഽ മഽറ഻യഽും ു ഺഔഽും. 

േഺക഻ സ്ഥലത്ത് തഺമസ഻കഺൻ ഔഴ഻യ഻ലല.  ദ്ധത഻ുയഺട് തഺൽ രൿമ഻ലല.  

27. സബ഼ന (തഽരഽത്ത഻ ) 

 ഽത഻യ വ഼െഺണ്. തഺമസ഻കഺൻ  െഺത്ത ര഼ത഻യ഻ലഺണ് 

അെയഺളീപ്പെഽത്ത഻യ഻ര഻കഽന്നത്.  ദ്ധത഻ുയഺട് ത഼ീര തഺൽ രൿമ഻ലല. 

28. . ഇലൿഺസ് (തഽരഽത്ത഻ ) 

സ്ഥലും െഷ്ടീപ്പെഽും.  ദ്ധത഻ുയഺെഽ തഺല് രൿമ഻ല്ല  

29. അസ്ലം (തഽരഽത്ത഻ ) 

60 മ഼െർ െ഼ളത്ത഻ൽ സ്ഥലും െഷ്ടീപ്പെഽും. വ഼െ഻ീെയഽും സ്ഥലീത്തയഽും േഺധ഻കഽും. ഈ 

 ദ്ധത഻ുയഺട് അെഽഔാല഻കഺൻ തഺല് രൿമ഻ലല. 

30. apÀjnZv A\ojv þ `q DSa (Xpcp¯n `mKw) 

Hcp km[m-cW ag s]bvXmÂ Xs¶ shÅs¸m¡ `ojWn t\cn-Sp¶ 

Øe-amb Icp-h³Xp-cp¯n .]e-t¸mgpw ]p\-c-[n-hmk tI{µ¯nÂ Xma-

kn-¡m³ \nÀ_ÔnX-cm-Ip-¶p. Nmen-bmÀ ]pgbv¡v IpdpsI IqSp-XÂ 

]me-§Ä hcp-¶Xv- hopw {]bmkw Dm-¡pw. P\-§-fpsS XmÂ¸cyw 

]cn-KW-n-¡msX, Bcp-sStbm XmÂ¸-cy-¯n\v A\p-k-cn-¨mWv 

Asse³saâv X¿m-dm-¡n-bn-cn-¡p-¶-Xv-. CXv ]cn-K-Wn-¡-s¸-S-Ww. Cu 

tbmKw apt¶m«v sImp-t]m-Im³ Xs¶ FXnÀ¸p-v. Cu ]²-Xn-¡mbn 

imkv{Xob ]T\w \S-¯n-bn-«ptm F¶pw Adnb-Ww. `qcn-]-£hpw ]²-

Xn¡v FXn-cm-Wv.  

 



31.  ഽഞ്ഞഹമ്മദ് (തഽരഽത്ത഻) 

ഇവ഻ീെ സ്ഥലും ഏീെെഽകീ െഽന്നുതഺീെ ഭാമ഻ െഷ്ടീ െഽന്നവർ,  ഔരും 

ഭാമ഻കഺയ഻ അുെവഷെും െെത്തഽുമ്പഺൾ സവഺഭഺവ഻ഔമഺയഽും വ഻ലഔാെഺൻ 

സഺധൿതയഽണ്ട .് അത഻െഺൽ ഏീെെഽകഺൻ സഺധൿത ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ മഺെഽഷ഻ഔ 

 ര഻ഖെെ വച്ച്, മഺർകെ് വ഻ലുയകഺൾ മാുന്നഺ െഺുലഺ ഇരട്ട഻ വ഻ല 

െൽഔെും.(െഺട്ട഻ീല െെപ്പു വ഻ലുയകഺൾ മാുന്നഺ െഺുലഺ ഇരട്ട഻ ) 

ഈ  ദ്ധത഻ ഉു ക്ഷ഻കെീമന്ന് ഭാര഻ഭഺഖും അഭ഻ ഺയീപ്പട്ട .ു ഇലല എന്നത഻ന് 

എതയഽും ീ ട്ടന്ന് ത഼രഽമഺെും ഉണ്ടഺഔെീമന്നഽും ുയഺഖത്ത഻ൽ ീ ഺതഽവഺയ 

അഭ഻ ഺയും ഉയർന്നഽ വന്നഽ.  

ുയഺഖത്ത഻ൽ മരഺമത്തഽവഔഽപ്പ ് (ുദശ഼യ ഺതവ഻ഭഺഖും) അസ഻.എഞ്ച഻െ഼യർ, 

ഒവർസ഼യർ എന്ന഻വർ ുയഺഖത്ത഻ൽെ഻ന്നഽയർന്നഽ വന്ന സുംശയങ്ങൾ 

ദാര഼ഔര഻ച്ചു  

ുയഺഖും 3:30 അവസഺെ഻ച്ചു 

 സ്തഽത ുയഺഖത്ത഻ൽ  ഭാവഽെമഔള഻ൽ െ഻ന്നഽും തൽ രഔക്ഷ഻ഔള഻ൽെ഻ന്നഽും 

ഉയർന്നഽ വന്ന െ഻ർുദശങ്ങൾ അർത്ഥെഺധ഻ഔഺര഻യഺയ ുദശ഻യ  ഺതവ഻ഭഺഖും 

എക്സ഻.എൻജ഻െ഼യർകഽ അയച്ചു ീഔഺെഽത്ത഻രഽന്നഽ. അത഻െഽള്ള 

അഭ഻ ഺയങ്ങൾ 4.01.2021 െഽ ഇീമയ഻ൽ മഽുകെ ലഭ഻കഽഔയഽും ീചയ്തഽ. 

ആയതഽ തഺീഴ ഔഺെ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ. 

1. ഈ  ദ്ധത഻ക് ുവണ്ട഻ ശഺസ്ത഼യ  ഠെും െെത്തഽഔയഽും അത്  ഔഺരമഽള്ള 

4 അൂലീന്ഩെുഔള഻ൽ െ഻ന്ന് ഏെവഽും ീചലവ് ഔഽറഞ്ഞതഽും,  ര഻മ഻തമഺയ 

അളവ഻ൽ സ്ഥലും ഏീെെഽകൽ ആവശൿമഺയ഻ വരഽന്നതഽമഺയ 

അൂലൻീമന്് ആണ് െ഻ലവ഻ൽ ീതരീഞ്ഞെഽത്ത഻ട്ടുള്ളത്.  

2. ഈ  വർത്ത഻കഽ ആവശൿമഺയ഻ വരഽന്ന സ്ഥലീമെഽപ്പുമഺയ഻ േന്ധീ ട്ടു 

ുേപ്പൂർ െ഻ുയഺജഔ മണ്ഡലും േഹഽ : MLA ശ഼ വ഻.ീഔ.സ഻.മമ്മദ് ുഔഺയ 



അവർഔളുീെ ഒഫ഼സ഻ൽ വച്ച് െെന്ന ഓുദൿഺഖ഻ഔ ുയഺഖത്ത഻ൽ 

ീ ഺതഽമരഺമത്തഽ ഉുദൿഺഖസ്ഥർ  ീങ്കെഽത്ത഻ട്ടുണ്ട .്  

3.  ഺലത്ത഻ന്ീറ െ഻ർമ്മഺെുത്തഺെെഽേന്ധ഻ച്ച  ു ീ ഺള഻ച്ചു മഺുെണ്ട഻ വരഽന്ന 

ഔെഔൾകഽ  ഔരും  ഺലത്ത഻െഽ തഺീഴ  ഽത഻യ ഔെഔൾ െ഻ർമ്മ഻കഽന്ന 

ര഼ത഻യ഻ലഺണ്  ഺലും രാ ഔൽ െ ീചയ്ത഻ട്ടുള്ളത്. അൂലൻീമന്് 

 ഔഺരും െ഻ലെ഻ർത്തഺൻ  െുന്ന ഔ഻െറഽഔളുും മെുും െ഻ലെ഻ർത്ത഻ 

തീന്നയഺവഽും െ഻ർമ്മഺെും െെത്തഽഔ.  

4. ആവശൿമഺയ അുംഖ഼ഔഺരങ്ങൾ ഉന്നതങ്ങള഻ൽ െ഻ന്നഽും ലഭ഻കഽന്ന മഽറയ്ക് 

 ദ്ധത഻ വളീര ീ ീട്ടന്ന് തീന്ന  ാർത്ത഼ഔര഻കഽന്നതഺയ഻ര഻കഽും. ഇത഻െഽ 

മഽുന്നഺെ഻യഺയ഻ സ്ഥലും ഏീെെഽകലഽും തഽെർെെ െ഻ഔളുും ുവഖത്ത഻ൽ 

ആീകണ്ടതഽണ്ട .്  

5. ആദൿ ഗട്ടത്ത഻ൽ  ദ്ധത഻യഽീെ െ഻ലവ഻ീല അൂലൻീമന്് 

തഺത്ഔഺല഻ഔമഺയ഻ മഺർക് ീചയ്യുഔയഺണ് ീചയ്യുന്നത്. അത഻െഽ ുശഷും 

സഺുങ്കത഻ഔ അുംഖ഼ഔഺരും ലഭ഻ച്ചഺൽ  ദ്ധത഻ െെപ്പ഻ൽ വരഽത്തഽന്നത഻െഽള്ള 

തഽെർ െെ െ഻ഔൾ സവ഼ഔര഻കഽന്നതഺയ഻ര഻കഽും.  

6. സ്ഥലും ഏീെെഽകഽന്നതഽും ഭാമ഻യഽീെ വ഻ല െ഻ശ്ചയ഻കഽന്നതഽും 

ഉൾീപ്പീെയഽള്ള ഔഺരൿങ്ങൾ  ാർെമഺയഽും LA Act െഽ വ഻ുധയമഺയ഻ര഻കഽും. 

7. ഭാമ഻യഽീെ തരും മഺെും വരഽത്തഽന്നതഽും, േ഻ൽഡ഻ങ് റാള഻ൽ ഇളവ് 

െൽഔഽന്നതഽും േന്ധീപ്പട്ട അധ഻ഔഺര഻ഔളുമഺയ഻ ചർച്ച ീചയ്തത഻െഽ ുശഷും 

െെപ്പ഻ൽ വരഽത്തഽന്നതഺയ഻ര഻കഽും.   

 

ീതഺഴ഻ല഻നഽണ്ടഺ ഽന്ന ആഘഺതം  

ുെരീത്ത വൿക്തമഺക഻യതഽു ഺീല, ചഺല഻യഺർ  ഽഴയഽീെ ഇരഽ 
ഔരഔള഻ലഽമഺയ഻ട്ടുള്ള ുേപ്പൂർ വ഻ുലലജ഻ീല 13 സർുവെമ്പറഽഔള഻ലഺയ഻ട്ടുള്ള 
0.35112 ീഹക്െർ ഭാമ഻യഽും ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ വ഻ുലലജ഻ീല 15 
സർുവെമ്പറഽഔള഻ീല 0.552410 ീഹക്െർ ഭാമ഻യഽമഺണ്.  

 രഽവന്തഽരഽത്ത഻ ഭഺഗം - ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ഭഺഖത്ത് ീതഺഴ഻ല഻െഽ 
െഷ്ടമഽണ്ടഺഔഽന്നത് രണ്ടഽു ർകഺണ്. അോേകർ െഹയഽീെ 



ഉെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള രഽ ീചറ഻യ ഔെ ഔഴ഻ഞ്ഞ 36 വർഷമഺയ഻ വഺെഔക് 
െെത്ത഻വരഽന്നത്  ഻.വ഻. മഽഹമ്മദ് എന്ന വൿക്ത഻യഺണ്. ഔെയഽീെ മഽൻ 
ഭഺഖുത്തക് 2 മ഼െർ അെയഺളീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. ഔെയഽീെ ീഔട്ട഻െീത്ത 
േഺധ഻ക഻ലല എങ്ക഻ലഽും ഇുേഹത്ത഻ന്ീറ ീതഺഴ഻ല഻ീെ േഺധ഻കഺെ഻െയഽണ്ട .് 
അതഽു ഺീലതീന്ന സമ഼ െ ുറഺഡ് ചഺല഻യും - ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻യ഻ൽ 
ുചരഽന്ന സ്ഥലത്ത്, അബ്ദുൽ ലത്ത഼ഫ് െെത്തഽന്ന ഔെയഽീെ രഽ ഭഺഖും 
ീ ഺള഻ച്ചു മഺുെണ്ടതഺയ഻ വരഽും. ഇത് ഇുേഹത്ത഻ന്ീറ ീതഺഴ഻ല഻ൽീെ 
േഺധ഻കഺെ഻െയഽണ്ട .്  

ുബപ്പൂർ ഭഺഗം - ുേപ്പൂർ ഭഺഖത്ത് മത്സ്ൿേന്ധെ ുേഺട്ടുഔൾ 
അെഔഽെപ്പെ഻ഔൾകഺയ഻ ഔയറഽന്ന സ്ഥലമഺണ്. അത഻െഺൽ തീന്ന ഇതഽമഺയ഻ 
േന്ധീപ്പട്ട് ുെര഻ട്ടുും അലലഺീതയഽും ീതഺഴ഻ൽ ീചയ്യുന്നവരഽണ്ട് 

േ഻.സ഻ ുറഺഡ഻ൽെ഻ന്ന് ഔകഺെത്ത് ഭഖവത഻ ുക്ഷത  ര഻സരത്ത് ഔാെ഻ 
ു ഺഔഽന്ന ുറഺഡ഻ൻീറ ഇെതഽ വശത്തഺയഺണ് ഔഺരൿമഺയ െഺശെഷ്ടങ്ങൾ 
ഉണ്ടഺഔഽന്നത്. 

പ഻.എം.ു ഺ ീമെൽസ്  

സ്റ്റ഼ൽ ീഔഺണ്ടഽള്ള ഖിുഹഺ ഔരെങ്ങൾ െ഻ർമ്മ഻ച്ച് വരഽന്ന ഈ സ്ഥഺ െും 
ഔഴ഻ഞ്ഞ 13 വർഷമഺയ഻  വർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നഽ.ശ഼  ഽതഽകഺട്ട഻ൽ മധഽവ഻ന്ീറ 
ഉെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള ഈ സ്ഥഺ െത്ത഻ൽ 3 ു ർ ുജഺല഻ ീചയ്യുന്നഽ. ഉെമയഽീെ 
ീതഺഴ഻ലഽും  െഷ്ടീപ്പെഽന്നഽ 

ഹര഻ഹരീമെൽസ് 

 



മത്സ്ൿ േന്ധെ ുേഺട്ടുഔളുീെ അെഔഽെ െ഻ഔൾകഺവശൿമഺയ സഺധെ 
സഺമഖ഻ഔളുും ീവൽഡ഻ങ്  െ഻ഔളുും െെത്ത഻വരഽന്നഽ. മഽൻഭഺഖത്ത് രഽ 
ഫണ്ട് ഒഫ഼സ്/ീസയ഻ൽസ് ഔൗണ്ടറഽും ഉൾഭഺഖത്ത് രണ്ടഽ മഽറ഻ഔള഻ലഺയ഻ 
വർക് ുഷഺപ്പുും സ്ഥ഻ത഻ീചയ്യുന്നഽ. ഈ ഔമ്പെ഻യഽും  ാർെമഺയഽും 
െഷ്ടീപ്പെഺൻ സഺധൿത ഉണ്ട്. ഉെമ ഔാെഺീത രണ്ടഽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔളുും ഇവ഻ീെ 
ുജഺല഻ ീചയ്യുന്നഽ. ഇവരഽീെ ീതഺഴ഻ൽ െഷ്ടമഺഔഽും. 

രഺമെര ുബഺട്ട് റ഻പ്പയറ഻ങ് ീസന്റർ  

ഔഴ഻ഞ്ഞ 30 വർഷമഺയ഻  വർത്ത഻ച്ചുവരഽന്ന സ്ഥഺ െും. മത്സ്ൿേന്ധെ 
ുേഺട്ടുഔൾ അെഔഽെ െ഻ഔൾകഺയ഻ ഔയെ഻വരഽന്ന സ്ഥലത്ത഻െെഽത്തഺയ഻ 
 വർത്ത഻കഽന്ന സ്ഥഺ െും. രഺമചന്ദന്ീറ മഔൻ രഞ്ചത്ത് അെകും 3 ു ർ 
ഈ സ്ഥഺ െത്ത഻ൽ ുജഺല഻ ീചയ്യുന്നഽ. ഇത്  ാർെമഺയഽും 
ഇലലഺതഺഔഽന്നത഻െഺൽ മാന്നഽു രഽീെ ീതഺഴ഻ൽ െഷ്ടമഺഔഽന്നഽ. 

ുേഷനറ഻  െ + ഓയ഻ൽ  

ഏഔുദശും 30 വർഷമഺയ഻ െെത്ത഻ വരഽന്ന രണ്ടഽ മഽറ഻ ഔെയഺെ഻ത്. ുേഺട്ട് 
റ഻പ്പയറ഻ങ് യഺർഡഽമഺയ഻ േന്ധീപ്പട്ട ഔച്ചവെമഺണ് െെകഽന്നത്. ഈ സ്ഥലും 
 ാർെമഺയഽും ഏീെെഽകഽന്നത഻െഺൽ ഉെമയഺയ ഔിഷ്െ സഺദ഻ന്ീറ ീതഺഴ഻ൽ 
െഷ്ടീപ്പെഽും.  

ശശ഻ ഇൻഡസ്െ഼സ് 

മത്സ്ൿേന്ധെ ുേഺട്ടുഔൾ, സഺധഺരെയഺയ഻ സ഼സൺ ഔഴ഻യഽന്നുതഺീെ 
വഺർഷ഻ഔ അെഔഽെപ്പെ഻കഺയ഻ ഔയെ഻ റ഻പ്പയർ െെത്തഽന്ന സ്ഥഺ െും. 
ഇവ഻ീെ 3 ു ർ ീതഺഴ഻ൽ ീചയ്യുന്നഽ. ഇത്  ഽഴകരയ഻ലഺണ്.  ഺലും 
വരഽുമ്പഺൾ ഇത്  ഺലത്ത഻ന്ീറ അെ഻യ഻ലഺയ഻ വരഽീമങ്ക഻ലഽും 
 വർത്തെത്ത഻ന് തെസ്സമഽണ്ടഺഔ഻ലല എന്ന് ഔരഽതഽന്നഽ. അഞ്ചഽവർഷമഺയ഻ 
െെത്ത഻വരഽന്ന സഽധ഼ർ ീവണ്ണകഺട്ട഻ന്ീറ രഽ െമഽറ഻യഽും ഈ 
 ഽഴുയഺരത്തഽണ്ട .് ഇത് അെഞ്ഞഽഔ഻െകഽഔയഺണ്.  ഺലും വന്നഺലഽും ഈ 
റാമ഻െഽ തഔരഺർ ഉണ്ടഺഔഽന്ന഻ലല. 

അമ്പലും ുറഺഡ഻ൻീറ വശത്ത് സഺരമഺയ െഺശെഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടഺഔഽന്ന഻ലല.  

ലമ്മഺർ ഇൻഡസ്െ഼സ്  

5  ങ്കഺള഻ഔൾ ുചർന്ന് െെത്തഽന്ന രഽ സ്ഥഺ െമഺെ഻ത്. ഈ സ്ഥഺ െും 
െെത്ത഻വരഽന്നത് ഹേ഼ബ് ീഔ.വ഻യഺണ്. ഇവ഻ീെ സ്ഥ഻രമഺയ഻ 3 
ുജഺല഻കഺരഽും,  ുതൿഔസമയങ്ങള഻ൽ 10 ു ർ തഺൽകഺല഻ഔമഺയഽും ുജഺല഻ 



ീചയ്യുന്ന സ്ഥഺ െും. Slotted angle rack, GI Pipe തഽെങ്ങ഻യവ ഉ ുയഺഖ഻ച്ചുും 
സ്റ്റ഼ൽ സഺമഖ഻ഔൾ െ഻ർമ്മ഻കഽന്ന രഽ വൿവസഺയ സ്ഥഺ െും. 
ന്നരവർഷമഺയ഻  വർത്ത഻ച്ചു വരഽന്നഽ. സ്ഥലത്ത഻െഽമഽന്ന഻ൽ ഏഔുദശും 2 
മ഼െർ സ്ഥലും ഏീെെഽകഽീമങ്ക഻ലഽും സർവ഼സ് ുറഺഡ഻ൻീറ സഺമ഼ ൿും 
ലഭ഻കഽും. 

ുഗഺ ഽലം ഐസ്ലഺന്് 

രുമശൻ ുേപ്പൂര഻ൻീറ ഉെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള രഽ ഐസ്ലഺന്റഺണ് ഇത്. ഈ 
സ്ഥഺ െത്ത഻ന് സഺരമഺയ െഺശെഷ്ടങ്ങൾ ന്നഽും സുംഭവ഻കഽന്ന഻ലല. 

അരഽൺ ുെുഡഴ്സസ്  

ശ഼ രുമശന്ീറ ഉെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള െഺല് മഽറ഻ഔള഻ൽ രീണ്ടണ്ണും വഺെഔക് 
എെഽത്ത അരഽൺ ുെുഡഴ്സസ് എന്ന സ്ഥഺ െും െെത്ത഻വരഽന്നത് ഖ഻ര഼ഷഺണ്. 
ുേഺട്ട് റ഻പ്പയറ഻ങ്ങഽമഺയ഻ േന്ധീപ്പട്ട ീ യ഻ന്് ഔെയഺെ഻ത്. ഖ഻ര഼ഷ഻ീെ 
ഔാെഺീത രഽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ ഔാെ഻യഽണ്ട്. ഈ ഔെ  ാർെമഺയഽും 
ഇലലഺതഺഔഽന്നുതഺീെ രണ്ടഽ ു രഽീെ ീതഺഴ഻ൽ െഷ്ടീപ്പെഽും. 

ുെഺപ്  ളക്ഷൻസ് 

ുമൽ സാച഻പ്പ഻ച്ച ീഔട്ട഻െത്ത഻ീല രഽ മഽറ഻യ഻ൽ  വർത്ത഻കഽന്ന 
സ്ഥഺ െമഺെ഻ത്. രഽ വസ്തവ഻ല് െ ുഔന്ദും. ശ഼ മുഹഷഺണ് 
ഔെെെത്തഽന്നത്. ഈ സ്ഥഺ െും  ാർെമഺയഽും ഇലലഺതഺഔഽും. മുഹഷ഻െഽും 
അുേഹുത്തഺീെഺപ്പും ുജഺല഻ ീചയ്യുന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻കഽും ീതഺഴ഻ൽ െഷ്ടീപ്പെഽും. 

ീ .ബ഻.എന്റർൂപസസ്  

ശ഼ രഺുജഷ് െെത്ത഻വരഽന്ന സ്ഥഺ െും. ീഔട്ട഻െ െ഻ർമ്മഺെത്ത഻ുെഺെെഽേന്ധ഻ച്ചു 
വഺർപ്പ്  െ഻ഔൾകഺവശൿമഺയ സഺമഖ഻ഔൾ വഺെഔക് െൽഔഽന്ന 
സ്ഥഺ െമഺെ഻ത്. ഉെമ തീന്നയഺണ് ീതഺഴ഻ലഺള഻. സ്ഥഺ െും െഷ്ടീപ്പെഽും 
അതഽവഴ഻ ീതഺഴ഻ലഽും. 

വരഽമഺനത്ത഻നഽണ്ടഺ ഽന്ന ആഘഺതം. 

ത഼രുദശ ൂഹുവയഽമഺയ഻ േന്ധീപ്പട്ട് ുേപ്പൂർ  ഺലത്ത഻െഽ സമ഼ െ 
ുറഺഡഽഔൾകഺയ഻ ുേപ്പൂർ, ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ഭഺഖത്തഽള്ള സ്ഥലമഺണ് 
ഏീെെഽകീ ുെണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നത്.  



 രഽവന്തഽരഽത്ത഻ ഭഺഗം - ുെരീത്ത വൿക്തമഺക഻യതഽു ഺീല ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ 
ഭഺഖത്ത് 16 ഒളും വൿക്ത഻ഔളുീെ ൂഔവശങ്ങള഻ലഺയ഻ ഔഺയ്ഫലമഽള്ള 34 
ീതങ്ങഽഔളഺെഽള്ളത്. ഇത഻ൽ െ഻ന്നഽള്ള വരഽമഺെും ആീരയഽും സഺരമഺയ഻ 
േഺധ഻കഽന്ന഻ലല. എന്നഺൽ ഇവ഻ീെ രണ്ടഽ ഔെഔൾകഽ  യഺസും ഉണ്ടഺഔഽും. 
രഽ ഔെ  ഽഴകരയ഻ുലകഽ ു ഺഔഽന്ന വഴ഻കഽും, രണ്ടഺമുത്തത് ചഺല഻യും-
ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ുറഺഡ഻ൽ, സമ഼ െ ുറഺഡ് എത്ത഻ുച്ചരഽന്ന സ്ഥലത്തഽമഺണ്. 
തഽരഽത്ത഻ ഭഺഖത്ത് ഈ രണ്ടഽു രഽീെ വരഽമഺെത്ത഻ന് ആഗഺതമഽണ്ടഺകഽും.  

ുബപ്പൂർ ഭഺഗം - ുേപ്പൂർ ഭഺഖത്ത്, മത്സ്ൿേന്ധെ ുേഺട്ടുഔളുീെ 
അെഔഽെപ്പെ഻ െെത്തഽന്ന  ധഺെ 
ുഔന്ദമഺണ്. അത഻െഺൽത്തീന്ന ഈ 
ുഔന്ദീത്ത ആശയ഻ച്ച്  തൿക്ഷമഺയഽും 
 ുരഺക്ഷമഺയഽും ീതഺഴ഻ല഻ൽ 
ഏർീ െഽന്നവരഽണ്ട .് ഇവ഻ീെ 7 
വൿവസഺയ സ്ഥഺ െങ്ങളുും രണ്ടഽ 
ുസ്റ്റഷെറ഻ ഔെഔളുും 
 വർത്ത഻കഽന്നഽണ്ട .് ഇവയഽീെ 
െെത്ത഻പ്പുഔഺരഽും ജ഼വെകഺരഽമഺയ഻ 31 
ു ർ ുജഺല഻ീചയ്തഽ വരഽന്നതഺയ഻ 
ുെരീത്ത വൿക്തമഺക഻യ഻ട്ടുണ്ട .് 
ഇവരഽീെ വരഽമഺെത്ത഻ന് ആഗഺതമഽണ്ടഺഔഽും. ഇവരഽീെ മഺതും വരഽമഺെീത്ത 
ആശയ഻ച്ചു ഔഴ഻യഽന്ന ഔഽെഽുംേങ്ങൾകഽും  യഺസമഽണ്ടഺഔഽും. 

ീപഺതഽ ഇെങ്ങൾകഽം സ്ഥഺപനങ്ങൾകഽം ഉണ്ടഺ ഽന്ന ആഘഺതം 

ഏീെെഽകീ െഺൻ ഉുേശ഻കഽന്ന ുേപ്പൂർ വ഻ുലലജ് ഭഺഖത്ത് ുേപ്പൂർ 
മിഖഺശഽ ത഻ സ്ഥ഻ത഻ ീചയ്യുന്നഽ. ആശഽ ത഻യഽീെ മഽൻഭഺഖീത്ത ുഖെ് മഽതൽ 
ഏഔുദശും 30 മ഼െർ െ഼ളത്ത഻ൽ 2 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ൽ സ്ഥലും െഷ്ടീപ്പെഽും. 
അതഽു ഺീല തീന്ന  ഴയ ആശഽ ത഻യഽീെ ഭഺഖമഺയ, ഉ ുയഺഖശാെൿമഺയ 
ലഺബ് ീഔട്ട഻െും ീ ഺള഻ുകണ്ട഻വരഽും. 

ീ ഺതഽ ഇെങ്ങൾ എന്ന െ഻ർവചെത്ത഻ൽ ഉൾീ െഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ലഽും തഽരഽത്ത഻ 
ഭഺഖത്തഽള്ളതഽും  ഽഴകരയ഻ൽ തീന്ന ഉള്ളതഽമഺയ അഫ്സൽ എന്ന 
ുഔഺയയഽീെ മാന്നഽമഽറ഻ഔളുള്ള രഽ ൂലൻ, റ഻ജ഻ത്ത്, ഹക഼ും, അബ്ദുലല 
ീവമ്മരത്ത്, മഽഹമ്മദ് ുഔഺയ, ജുംഷ഼ർ  െന്നുകഺട്, അബ്ദുൽ ഖഫാർ 
വരഡഺക഻ൽ, ഔഽഞ്ഞഽമഽഹമ്മദ് ുഔഺയ എന്ന഻വരഽീെ വ഼െഽഔൾ െഷ്ടീപ്പെഽും. 



ുേപ്പൂർ ഭഺഖത്ത്  ഽതഽകഺട്ട഻ൽ മധഽ, ൂേജഽ എന്ന഻വരഽീെ വ഼െഽഔളുും, 
േ഻.സ഻.ുറഺഡ഻ുെഺട് ുചർന്നഽള്ള രണ്ടഽ മഽറ഻ഔളുും, മധഽവ഻ന്ീറ  ഻.എും.ുഔഺ 
ീമെൽസ് എന്ന സ്ഥഺ െവഽും, രഺമചന്ദ ുേഺട്ട് റ഻പ്പയറ഻ങ് ീസന്റർ, 
ഔിഷ്െ സഺദ഻ന്ീറ ുസ്റ്റഷെറ഻ ഔെ, അരഽൺ ുെുഡഴ്സസ്, ുെഺപ് ഔളക്ഷൻസ്, 
ീഔ.േ഻. എന്റർൂ സസ് എന്ന഻വ െഷ്ടീപ്പെഽന്നഽ. 

പഺര഻സ്ഥ഻ത഻  ആഘഺതം 

     ത഼രുദശ ൂഹുവയഽീെ ഭഺഖമഺയ഻ ചഺല഻യഺർ  ഽഴക് ഔഽറഽീഔ 
ുേപ്പൂർ  ഺലും െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻ുെഺെെഽേന്ധ഻ച്ച സമ഼ െ ുറഺഡഽഔൾകഺയ഻ 
 ഽഴയഽീെ ഇരഽവശത്തഽമഽള്ള ുേപ്പൂർ, ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ വ഻ുലലജഽഔള഻ീല 
സ്ഥലമഺണ് ഏീെെഽകഺൻ ഉുേശ഻കഽന്നത്.  ഽഴയഽീെ ഇരഽഭഺഖത്തഺീെങ്ക഻ലഽും, 
ുേപ്പൂർ ഭഺഖും മത്സ്ൿേന്ധെ ുേഺട്ടുഔളുീെ അെഔഽെ െ഻യഽമഺയ഻ ുചർന്ന് 
െ഻ൽകഽന്ന ീചറ഻യ തരത്ത഻ലഽള്ള വൿവസഺയ ുമകലയഽും, ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ 
ജെവഺസുഔന്ദവഽമഺണ്. അത഻െഺൽ തീന്ന  ര഻സ്ഥ഻ത഻ഔമഺയ഻ ഈ 
സ്ഥലുമീെെഽപ്പ് യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള ആഗഺതവഽും ഉണ്ടഺഔഽന്ന഻ലല. 
മഴകഺലത്ത് ീ ഺതഽീവ ീവള്ളീപ്പഺക ഭ഼ഷെ഻ ുെര഻െഽന്ന  ുദശമഺണ് 
ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻. ചഺല഻യഺറ഻ൽ ഔാെഽതൽ  ഺലങ്ങൾ ഉണ്ടഺഔഽന്നത് ഴഽക഻ീെ 
സഺരമഺയ഻ േഺധ഻കഺെ഻െയഽീണ്ടന്നഽും, െ഻ലവ഻ലഽള്ള ീവള്ളീപ്പഺക ഭ഼ഷെ഻ 
വർദ്ധ഻കഺെ഻െയഽീണ്ടന്നഽും െഺട്ടുഔഺർ ഭയീപ്പെഽന്നഽ. 

ഈ സ്ഥലും ഏീെെഽകഽന്നതഽീഔഺണ്ടഽ ഔരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ഭഺഖത്ത് 8 ു ർക് 
വ഼ട് െഷ്ടീപ്പെഺൻ സഺധൿതയഽണ്ട്. ുേപ്പൂർ ഭഺഖത്തഺീെങ്ക഻ൽ 2 വ഼െഽും, 7 
ു രഽീെ വൿവസഺയ സ്ഥഺ െങ്ങളുും രണ്ടഽ ഔെഔളുും െഷ്ടീ െഺെ഻െയഽണ്ട്. 
അതഽു ഺീലതീന്ന ുെര഻ട്ട് ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾകഽ ീതഺഴ഻ൽ െഷ്ടീപ്പെഺൻ 
സഺധൿതയഽണ്ട്. സമ഼ െ ുറഺഡഽഔൾകഺയ഻ സ്ഥലും ഏീെെഽകഽുമ്പഺൾ 
ീതഺഴ഻ല഻െഽ ആഗഺതമഽണ്ടഺഔഽും, വരഽമഺെത്ത഻ന് ആഗഺതമഽണ്ടഺഔഽും, 
സർകഺർ ഉെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള മിഖഺശഽ ത഻യഽീെ സ്ഥലവഽും ീചറ഻യ രഽ 
മഽറ഻യഽും െഷ്ടീപ്പെഺും. വ഼െഽും സ്ഥലവഽും െഷ്ടീപ്പെഽന്നവർക് െ഻യമ ഔഺരമഽള്ള 
െഷ്ട ര഻ഹഺരും ലഭ഻കഽും. എന്നഺൽ  ുതൿഔ  ഺുകജ഻ൽ ധെസഹഺയും 
ലഭ഻കഽന്ന വൿക്ത഻ഔൾ എന്ന െ഻ലയ഻ൽ  ഽത഻യ ുമകലയ഻ൽ സ്ഥലും 
വഺങ്ങഺെഺയ഻ ീചലലുുമ്പഺൾ, സഺധഺരെ െെപ്പ഻ലഽള്ള വ഻ലുയകഺൾ അധ഻ഔും 
വ഻ല െൽുഔണ്ട഻വരഽീമന്നഽ ഇവ഻െഽത്തഽഔഺർ ഭയീപ്പെഽന്നഽ. അത഻െഺൽ തീന്ന 
െൿഺയമഺയ െഷ്ട ര഻ഹഺരും ലഭ഻ച്ചഺലഽും ആയതഽീഔഺണ്ട് സ്ഥലും വഺങ്ങ഻ വ഼ട് 
ീവകഺൻ സഺധ഻കഺീത വരഽും. അതഽു ഺീലതീന്ന  ഽത഻യ  ഽെരധ഻വഺസ 
ുമകലയ഻ുലക് ു ഺഔഽുമ്പഺൾ, ചഺല഻യഺർ  ഽഴീയ ആശയ഻ച്ചു ജ഼വ഻കഽന്ന 
മത്സ്ൿീത്തഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക് ഏീറ  യഺസും അെഽഭവീപ്പെഽും. അത഻െഺൽ 



സർകഺർ തീന്ന  ുതൿഔും ശദ്ധ  ത഻പ്പ഻ച്ചു, വ഼െഽും സ്ഥലവഽും െഷ്ടീപ്പെഺൻ 
ഇെയഽള്ളവർകഺയ഻  ഽെരധ഻വഺസത്ത഻െഺയ഻ സഺധ഻കഽീമങ്ക഻ൽ ഈ 
 ര഻സരത്തഽതീന്ന സ്ഥലും ഏീെെഽത്തഽ െൽഔഽഔയഺീെങ്ക഻ൽ, ലഭ഻കഽന്ന തഽഔ 
ീഔഺണ്ട് അവർക് വ഼ട് െ഻ർമ്മ഻കഺെഽും, ചഺല഻യഺറ഻ീെ ആശയ഻ച്ചു ജ഼വ഻തും 
മഽുന്നഺട്ടു ീഔഺണ്ടഽു ഺഔഺെഽും സഺധ഻കഽും. 

എന്നഺലഽും ുഔരളത്ത഻ീല 9 ത഼രുദശ ജ഻ലലഔീളയഽും, അവ഻െഽീത്ത മത്സ്ൿേന്ധെ 
തഽറമഽകങ്ങീളയഽും, ത഼രുദശത്തഽള്ള ൊറ഻സ്റ്റ് ുഔന്ദങ്ങീളയഽും തമ്മ഻ൽ 
േന്ധ഻പ്പ഻കഽന്നതഽും, ഏീറ ദ഼ർഗവ഼ക്ഷെുത്തഺീെ െെപ്പ഻ലഺകഺൻ 
ഉുേശ഻കഽന്ന േിഹത്  ദ്ധത഻ ആയതഽീഔഺണ്ടഽതീന്ന, ഭാവഽെമഔളുീെയഽും 
തഺമസകഺരഽീെയഽും  ശ്െങ്ങളുും  യഺസങ്ങളുും അെഽഭഺവ ാർവും 
 ര഻ഖെ഻ച്ച്,  ര഻ഹര഻ച്ചു മഽുന്നഺട്ടു ു ഺഔഺവഽന്നതഺണ്. 

 

 

23.01.2021                        ീചയർമഺൻ  
                               സഺമാഹൿ ആഗഺത  ഠെ യാെ഻െ്  
                               ഔയ്ുറഺസ്, ഔണ്ണൂർ 


