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കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ൽ, ഇര഻ട്ട഻ തഺലാക്ക഻ീല ചഺവുേര഻ വ഻ുലലജ് മട്ടന്നാർ 
ക഻ൻര വൿവസഺയ പഺർക്കഽകള഻ുലക്ക് ജലവ഻തരണ ൂപപ്പ്ൂലൻ 

സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻ന് ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കൽ- സഺമാഹൿ ആഘഺത പഠനം അന്ത഻മ 
റ഻ുപ്പഺർട്ട് 

 

മച്ഠന്നാർ ക഻ൻര വൿവസഺയ പഺർക്കഽകള഻ുലക്ക് ജലവ഻തരണത്ത഻ന് ൂപപ്പ് 
ൂലൻ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ചഺവുേര഻ വ഻ുലേജ഻ീല റ഼ സ 218 ീല ുലഺച്ഠ് 
നമ്പർ 11,13,14,15,16 എന്ന഻വയ഻ീല 40 ീസന്് ഭാമ഻ 2013 ീല (RFCTLARR Act) ഭാമ഻ 
ഏീെടഽക്കല഻ന് നൿഺയമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽും സഽതഺരൿതയ്കക്കഽും 
പഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽും പഽനഃസ്ഥഺപനത്ത഻നഽമഽള്ള അവകഺശന഻യമപകഺരും 
(ുകരന഻യമും 30,2013) ഏീെടഽക്കഽന്നത഻ന്ീറ പഺരുംഭ നടപട഻ എന്ന ന഻ലയ഻ൽ 

സഺമാഹൿ ആഘഺത പഠനും നടത്ത഻ റ഻ുപ്പഺർച്ഠ് സമർപ്പ഻ക്കഺൻ ചഽമതലീപ്പച്ഠ കയ്ക
ുറഺസ് കണ്ണൂർ, പസ്തഽത പഠനും നടത്ത഻ തയഺറഺക്ക഻യ റ഻ുപ്പഺർച്ഠ഻ന്ീറ 
അന്ത഻മ രാപും. 
 

ആമഽഖം  
സുംസ്ഥഺനത്ത഻ൽ വൿവസഺയ വ഻കസനും ആർച്ജ഻ക്കഽന്നത഻ന്, അനഽുയഺജൿമഺയ 

വ഻ഭവങ്ങീള സമനവയ഻പ്പ഻ച്ച് പശ്ചഺത്തലവ഻കസനും തവര഻തീപ്പടഽത്തഽന്നത഻നഺയ഻ 
അർപ്പണമുനഺഭഺവുത്തഺീട പവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്ന, ുകരള സർക്കഺര഻ന്ീറ 
ക഼ഴ഻ലഽള്ള ഒരഽ സ്ഥഺപനമഺണ് ക഻ൻര (Kerala Industrial Infrastructure Development 

Corporation) 

ന഻ുേപ സൗഹിദമഺയതഽും, അനഽഗഹ഼തവഽമഺയ കഺലഺവസ്ഥീകഺണ്ഽും ഏീറ 
അനഽുയഺജൿമഺയ സഺഹചരൿും ന഻ലന഻ൽക്കഽന്ന ുകരളത്ത഻ന്ീറ വൿഺവസഺയ഻ക 
വളർച്ചയ്കക്ക് ഗത഻ുവഗും ഉണ്ഺക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ുകരളത്ത഻ലഽടന഼ളും 
സഽന഻ർവച഻തമഺയ 24 ഓളും വൿവസഺയ പഺർക്കഽകൾ ഉണ്ഺക്ക഻ക്കഴ഻ച്ട 

ക഻ൻര, ഇത്തരും പഺർക്ക഻ലാീട, വൿവസഺയ തല്പരരഺയവർക്ക് 
അനഽുയഺജൿമഺയ വ഻വ഻ധ തരത്ത഻ലഽള്ള അട഻സ്ഥഺന സൗകരൿങ്ങളുും മെു 
സഹഺയ ുസവനങ്ങളുും നൽക഻ വരഽന്നഽ. ഏക ജഺലക സുംവ഻ധഺനത്ത഻ലാീട 
ുസവനും നൽകീപ്പടഽുമ്പഺൾ വൿവസഺയ വ഻കസനത്ത഻നഽും, 
ൂവവ഻ധൿവൽക്കരണത്ത഻നഽും മ഻കച്ച അവസരങ്ങളുും ആകർഷകമഺയ 

ഉുത്തജക പദ്ധത഻കളുും നൽക഻വരഽന്ന ക഻ൻര, അവരഽീട മച്ഠന്നാരഽള്ള 

വൿവസഺയ പഺർക്കഽകള഻ുലക്ക് ജലവ഻തരണ സൗകരൿും ഒരഽക്കഽന്നത഻ന് ുകരള 
വഺച്ഠർ അുതഺറ഻െ഻യഽീട ചഺവുേര഻ വഺച്ഠർ ട഼െ്ീമന്് ലഺന്റ഻ൽന഻ന്നഽും 300mm 

K9 ൂപപ്പ് ൂലൻ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ സ്ഥലും ഏീെടഽക്കഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽന്നഽ. 
ചഺവുേര഻ പറമ്പ഻ലഽള്ള ട഼െ്ീമന്് ലഺന്റ഻ൽന഻ന്നഽും ന഻ലവ഻ൽ തീന്ന 

ക഻ഫ്ബ഻യഽീട മച്ഠന്നാർ, ഇര഻ച്ഠ഻ മഽൻസ഻പ്പഺല഻െ഻കള഻ുലക്കഽും കണ്ണൂർ 
എയർുപഺർച്ഠ഻ുലക്കഽും ജലവ഻തരണ സുംവ഻ധഺനും അടക്കും മാന്നഽ ൂപപ്പ്
ൂലനഽകൾ ുപഺകഽന്നഽണ്്. അത഻നഺൽ പഽത഻യ ഒരഽ ൂപപ്പ്ൂ ലൻ കാട഻ 
വല഻ക്കഺനഽള്ള സ്ഥലസൗകരൿമ഻ലേഺത്തത഻നഺൽ ന഻ലവ഻ലഽള്ള ൂപപ്പ്ൂ ലന഻ന് 
സമഺന്തരമഺയ഻ പഽത഻യ ൂപപ്പ്ൂ ലൻ സ്ഥഺപ഻ക്കണീമങ്ക഻ൽ ആവശൿമഺയ ഭാമ഻ 
ഏീെടഽുക്കണ്഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ന഻ലവ഻ലഽള്ള ൂപപ്പ്ൂ ലന഻ൽന഻ന്നഽും 5 മ഼െർ   



വ഼ത഻യ഻ലഽും 320 മ഼െർ 
ന഼ളത്ത഻ലഽമഺണ് ഭാമ഻ 
ആവശൿമഺയ഻ വരഽന്നത്. 

അതഽവഴ഻ മച്ഠന്നാര഻ൽ 

സ്ഥഺപ഻തമഺകഽന്ന പഽത഻യ 

പഺർക്ക഻ുലക്ക് 
ആവശൿത്ത഻ന് 

ീവള്ളീമത്ത഻ക്കഺനഽും, 
പഺർക്ക഻ീന പവർത്തന 
സച്ജമഺക്കഺനഽും, അതഽവഴ഻ 
കാടഽതൽ സുംരഭങ്ങൾ 

ആരുംഭ഻ക്കഽകവഴ഻, പഽതഽ സുംരുംഭകീര സിഷ്ട഻ക്കഺനഽും പഽത഻യ 

ീതഺഴ഻ലവസരങ്ങൾ സിഷ്ട഻ക്കഺനഽും സഺധ഻ക്കഽകയഽും അത് പഺുദശ഻ക 
സഺമ്പത്ത഻ക വ഻കസനത്ത഻ന് ഗത഻ുവഗും നൽകഽകയഽും ീചയ്ുും.  
 

ഏീെടഽക്കഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽന്ന ഭാമ഻യഽീട വ഻വരം  
ക഻ൻരയഽീട മച്ഠന്നാർ വൿവസഺയ പഺർക്ക഻ുലക്ക് ജലവ഻തരണും 
സഺധൿമഺക്കഽന്നത഻നഽ ൂപപ്പ് ൂലൻ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻ന് ുവണ്഻ ചഺവുേര഻ 
വ഻ുലേജ഻ീല, വഺച്ഠർ അുതഺറ഻െ഻ ട഼െ്ീമന്് ലഺന്റ഻ന് സമ഼പത്തഺയ഻ 
ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന ഭാമ഻ സുംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ തഺീഴ 
കഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  
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ലേ്മ഻ w/o രഺമൻ 

മ഼നഺേ഻ , പയുച്ഞര഻ മഽക്ക് 

വല഻യ കഽച്ട഻രഺമൻ s/o വല഻യ 

ച഻ലേ഻ക്ക 

വല഻യ ഓമന w/o ീവള്ളൻ 

മഽകഽരൻ s/o ീവള്ള഻ 
 

 

 

പകരം ഭാമ഻ ലഭൿത  
ന഻ലവ഻ൽ ചഺവുേര഻ പറമ്പ഻ലഽള്ള, ുകരള വഺച്ഠർ അുതഺറ഻െ഻യഽീട വഺച്ഠർ 
ട഼െ്ീമന്് ലഺന്റ഻ൽ ന഻ന്നഽും, കണ്ണൂർ വ഻മഺന തഺവളത്ത഻ുലക്കഽും, ഇര഻ച്ഠ഻, 
മച്ഠന്നാർ മഽൻസ഻പ്പഺല഻െ഻കള഻ുലക്കഽമഽള്ള ൂപപ്പ് ൂലന഻നഽ സമഺന്തരമഺയ഻, 
ക഻ൻരയഽീട വൿവസഺയ പഺർക്ക഻ുലക്ക് ജലവ഻തരണ ൂപപ്പ് സ്ഥഺപ഻ക്കഺനഺണ് 

ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്നത്. ഈ ൂപപ്പ്ൂ ലൻ, ന഻ലവ഻ലഽള്ള ൂപപ്പ്
ൂലന഻ന് സമഺന്തരമഺയ഻ സ്ഥഺപ഻ക്കഺൻ, ന഻ലവ഻ലഽള്ള ൂപപ്പ്ൂ ലന഻ന് 
സമ഼പത്തഽള്ള ഭാമ഻ മഺതുമ ഉപുയഺഗൿമഺകാ. ഈ ൂലന഻ന് സമ഼പത്തഺയ഻ റ഼ 
സ 218 ീല 11, 13, 14, 15, 16  എന്ന഼ ുലഺച്ഠുകള഻ീല ഭാമ഻ മഺതുമയഽള്ളു. ഈ 

ഭാമ഻യ഻ലഺീണങ്ക഻ൽ കഺരൿമഺയ അനഽഭവങ്ങൾ ഒന്നഽും തീന്നയ഻ലേ. അത഻നഺൽ 

പകരും ഭാമ഻ ലഭൿത പര഻ഗണ഻ുക്കണ്ത഻ലേ.  

ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് ീപഺതഽ ആവശൿത്ത഻നഺുണഺ? 
മച്ഠന്നാര഻ീല ക഻ൻര വൿവസഺയ 

പഺർക്ക഻ുലക്ക  ് 

ജലവ഻തരണത്ത഻നഺയ഻ ഇര഻ച്ഠ഻ 
തഺലാക്ക഻ീല ചഺവുേര഻ 
വ഻ുലേജ഻ലഽള്ള, ുകരള വഺച്ഠർ 
അുതഺറ഻െ഻യഽീട വഺച്ഠർ ട഼െ്ീമന്് 
ലഺന്റ഻ൽന഻ന്നഽും, പഽത഻യ ൂപപ്പ്
ൂലൻ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻ന് 
ചഺവുേര഻ വ഻ുലേജ഻ീല റ഼ സ 218 

ൽീപടഽന്ന ുലഺച്ഠ് നമ്പർ 11, 13, 14, 15, 

16  ീല 40 ീസൻ് ഭാമ഻യഺണ് 

ഏീെടഽുക്കണ്഻വരഽന്നത്. ഈ ഭാമ഻ 
ഏീെടഽത്തഽ നൽകണീമന്ന് അർത്ഥന നടത്തഽന്നത്, അർത്ഥനഺധ഻കഺര഻യഺയ 

ക഻ൻരയഽീട മഺുനജ഻ങ് ഡയറക്ടറഺണ്.  



സുംസ്ഥഺന ന഻യമസഭയ഻ീല ഒരഽ ന഻യമപകഺരും 1993 ീരബഽവര഻യ഻ൽ 

സ്ഥഺപ഻തമഺയ ക഻ൻരയഽീട ഭരണ ന഻ർവഹണും നടത്തഽന്നത് ച഼ഫ് ീസകച്ഠറ഻ 
ീചയർമഺനഽും , സർക്കഺര഻ന്ീറ വൿവസഺയ, അനഽബന്ധ വകഽപ്പ് ുമധഺവ഻കൾ 
അുംഗങ്ങളുമഺയ ഒരഽ ഡയറക്ടർ ുബഺർഡഽമഺണ്. അന്തർുദശ഻യ 

ന഻ലവഺരത്ത഻ലഽള്ള വൿഺവസഺയ഻ക പശ്ചഺത്തല സൗകരൿും ഒരഽക്ക഻ വ഻ുദശ 
സുംരുംഭകീര അടക്കും സവഺഗതും ീചയ്കത്, പഽത഻യ ഒരഽ വൿവസഺയ അന്തര഼േും 
സിഷ്ട഻ക്കഺനഽും അതഽവഴ഻ സുംസ്ഥഺനത്ത഻ന്ീറ സമഗ വ഻കസനത്ത഻ന് 
വഴ഻ീയഺരഽക്കഺനഽും ുനതിതവും നൽകഽന്ന ഒരഽ ീപഺതഽുമഖലഺ സ്ഥഺപനമഺണ് 

ക഻ൻര. സുംസ്ഥഺനത്ത് ഉടന഼ളും പവർത്ത഻ക്കഽന്ന വൿവസഺയ 

പഺർക്കഽകള഻ലാീട പഽത഻യ സുംരുംഭവഽും സുംരുംഭകരഽും ീതഺഴ഻ലവസരങ്ങളുും 
സിഷ്ട഻ക്കഽന്നത് ീപഺതഽ സമാഹത്ത഻നഽ ുവണ്഻യഺണ്. ഇവ഻ീട 
അർത്ഥനഺധ഻കഺര഻ക്ക് ഭാമ഻ ഏീെടഽത്തഽ നൽകഽന്നത഻ന് ുനതിതവും നൽകഽന്നത് 
ജ഻ലേഺ ഭരണഺധ഻കഺര഻യഺയ കളക്ടർ ആണ്. അത഻നഺൽ തീന്ന ക഻ൻരയ്കക്കഽ 
ുവണ്഻ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽക എന്നത് ീപഺതഽ ആവശൿത്ത഻ന് തീന്നയഺീണന്ന് 
വൿക്തമഺക്കഽന്നഽ.  

ഭാമ഻യഽീട സവഭഺവം  

മച്ഠന്നാര഻ലഽള്ള ക഻ൻര വൿവസഺയ പഺർക്ക഻ുലക്ക്, ചഺവുേര഻യ഻ലഽള്ള ുകരള 
വഺച്ഠർ അുതഺറ഻െ഻ ജലസുംഭരണ഻യ഻ൽ ന഻ന്ന്, ജലവ഻തരണത്ത഻ന് ൂപപ്പ് ൂലൻ 

സ്ഥഺപ഻ക്കഺനഺണ് ചഺവുേര഻ വ഻ുലേജ഻ീല റ഼ സ 218 ീല 11,13,14,15,16 എന്ന഼ 
ുലഺച്ഠുകള഻ീല 40 ീസൻ് ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കീപുടണ്഻വരഽന്നത്. ഇത് 

ന഻ലവ഻ലഽള്ള ൂപപ്പ് ൂലന഻ന് സമഺന്തരമഺയ഻ 5 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ലഽും 320 മ഼െർ 
ന഼ളത്ത഻ലഽമഺണ്. ഇത് ുതഺച്ഠും വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീപടഽന്ന ഭാമ഻യഺണ്. ഇത് അച്ഞഽ 
ആദ഻വഺസ഻ കഽടഽുംബങ്ങൾക്ക് പത഻ച്ചു നൽക഻യ ഭാമ഻യ഻ൽീപടഽന്നഽ. ഇത് 

കഺരൿമഺയ അനഽഭവങ്ങൾ ഒന്നഽും തീന്ന ഇലേഺത്ത ഭാമ഻യഺണ്. ഇവ഻ീട 
ആദ഻വഺസ഻ കഽടഽുംബങ്ങൾക്ക് തഺമസ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ 10 ീസന്് സ്ഥലവഽും, 
കിഷ഻ ീചയ്ുന്നത഻നഺയ഻ ഒുരക്കർ സ്ഥലവഽമഺണ് നൽക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഇത഻ൽ 

കിഷ഻ക്ക് മഺതമഺയ഻ നൽക഻യ ഒുരക്കർ ഭാമ഻ ഇവർക്ക് ൂകവശും വച്ച് 
അനഽഭവ഻ക്കഺൻ മഺതും അവകഺശമഽള്ളതഺണ്. ഈ ഭാമ഻ 
അനന്തരഺവകഺശ഻കൾക്കഽും അനഽഭവ഻ച്ചു വരഺവഽന്നതഺണ്. എന്നഺൽ ഈ 

ഭാമ഻യ഻ൽ ഇവർക്ക് കയവ഻കയ അവകഺശമ഻ലേഺത്തതഺണ്.  

ഭാമ഻യഽീട ഉടമസ്ഥർ 

 

കമ നും സർുേ നും ഉടമസ്ഥന്ീറ ുപര്   വ഻സ്ത഼ർണും 
1 റ഼.സ 218 ുലഺച്ഠ് 

നും: 11 
ലേ്മ഻ w/o രഺമൻ കിതൿമഺയ഻ 

അളന്നഽ 
ത഻ച്ഠീപ്പടഽത്ത഻
യ഻ച്ഠ഻ലേ. 

2 13 മ഼നഺേ഻ , പയുച്ഞര഻ മഽക്ക് 

3 14 വല഻യ കഽച്ട഻രഺമൻ s/o വല഻യ ച഻ലേ഻ക്ക 



4 15 വല഻യ ഓമന w/o ീവള്ളൻ ആീക 40 
ീസന്്   5 16 മഽകഽരൻ s/o ീവള്ള഻ 

 

കിഷ഻കൾ 

ക഻ൻരയഽീട മച്ഠന്നാര഻ലഽള്ള വൿവസഺയ പഺർക്ക഻ുലക്ക് ജലവ഻തരണത്ത഻നഺയ഻ 
ൂപപ്പ്ൂ ലൻ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻ന് ചഺവുേര഻ വ഻ുലേജ഻ീല റ഼ സ 218 ീല അച്ഞഽ 
ുലഺച്ഠുകള഻ലഺയ഻ച്ഠുള്ളതഽും, ന഻ലവ഻ൽ ചഺവുേര഻ ജലവ഻തരണസുംവ഻ധഺന  

ൂപപ്പുകൾക്കഽ സമഺന്തരമഺയ഻, 
പഽത഻യ ൂപപ്പ്ൂ ലൻ 

സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻ന് 5 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ൽ 

320 മ഼െർ ന഼ളത്ത഻ലഺണ് 

ഏീെടഽക്കീപ്പടഺനഽള്ള സ്ഥലും. അച്ഞഽ 
ആദ഻വഺസ഻ കഽടഽുംബങ്ങൾക്കഺയ഻ 
സർക്കഺർ അനഽവദ഻ച്ചു നൽക഻യ 

ഭാമ഻യ഻ൽ ീപടഽന്നതഺണ് ഈ സ്ഥലo. 
ഈ സ്ഥലത്ത് ആീകയഽള്ളത് 11 
കശഽമഺവഽകളുും മാന്നഽ ുതക്ക് 
മരങ്ങളുും രണ്ഽ പടഽമരങ്ങളുമഺണ്. 

അത഻നഺൽ തീന്ന ഇത് ഒരഽ കിഷ഻ 
ഭാമ഻യലേ എന്ന് വൿക്തമഺകഽന്നഽ. 
കാടഺീത ന഻ലവ഻ലഽള്ള വിേങ്ങീള 

സുംരേ഻ക്കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ ൂപപ്പ് ൂലൻ സ്ഥഺപ഻ക്കീപ്പടഽന്ന സമയത്ത്, 
ന഻ലവ഻ലഽള്ള കശഽമഺവഽകൾുക്കഺ ുതക്കഽകൾുക്കഺ സഺരമഺയ േതും 
സുംഭവ഻ക്കഺന഻ടയ഻ലേ.  

സ്ഥഺപനങ്ങൾ  

മഽുന്ന വൿക്തമഺക്ക഻യതഽുപഺീല ഇത് ഒരഽ ഒഴ഻ച്ട പറമ്പഺണ്. ഇവ഻ീട 
യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള സ്ഥഺപനങ്ങളുും ഇലേ.  

സഺമാഹൿ ആഘഺത പഠന യാണ഻െ഻ന്ീറ ഘടന  

കണ്ണൂർ ജ഻ലേയ഻ൽ, ഇര഻ച്ഠ഻ തഺലാക്ക഻ീല ചഺവുേര഻ അുംശും ുദശത്ത഻ീല റ഼ സ 

128 ീല ുലഺച്ഠ് നും 11,13,14,15,16 എന്ന഻വയ഻ീല, ആദ഻വഺസ഻കൾക്കഺയ഻ 
സർക്കഺർ പത഻ച്ചു നൽക഻യ ഭാമ഻യ഻ീല 40 ീസൻ് സ്ഥലമഺണ് 
ഏീെടഽുക്കണ്഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. 2013 ീല ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കല഻ൽ നൿഺയമഺയ 

നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽും സഽതഺരൿതയ്കക്കഽും, പഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽും, 
പഽനഃസ്ഥഺപനത്ത഻നഽമഽള്ള അവകഺശ ന഻യമത്ത഻ീല വൿവസ്ഥകൾക്ക് 
അനഽസിതമഺയ ,഻ സഺമാഹൿഺഘഺതങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ച  ു പഠനും നടത്ത഻ റ഻ുപ്പഺർച്ഠ് 
സമർപ്പ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ന഻ുയഺഗ഻ക്കീപ്പച്ഠ഻ര഻ക്കഽന്നതഽ കണ്ണൂർ ബർണുേര഻ 



ആസ്ഥഺനമഺയ഻ കഴ഻ച്ട 20 വർഷമഺയ഻ പവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്ന Track A 

NGOആയ കയ്കുറഺസ് (Kannur Association for Integrated  Rural Organization 

and Support) കണ്ണൂര഻ീനയഺണ്. ഈ ചഽമതല നല്കീപ്പച്ഠ഻ര഻ക്കഽന്നതഽ കണ്ണൂർ 

ജ഻ലേഺ കളക്ടറഽീട 23/01/2021 ീല DCKNR/593/2020 C6 
നടപട഻കമപകഺരമഺണ്. ഇത് സുംബന്ധ഻ച്ച ഔുദൿഺഗ഻ക വ഻ച്ഝഺപനും 
30/01/2021 ത഼യ്ത഻യ഻ീല 385 നമ്പർ അസഺധഺരണ ഗസെ഻ൽ 

പസ഻ദ്ധീപ്പടഽത്തഽകയഽും ീചയ്കത഻ച്ഠുണ്്. പഠന യാണ഻െ഻ന്ീറ ഘടന തഺീഴ 
കഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  
 

കമ നമ്പർ    ുപര്  പദവ഻ 

1  രഺ.ൂഷജഽ പ഼െർ (ുസഺുഷൿഺളജ഻സ്്) ീചയർമഺൻ 

2 ശ഼. ീക.വ഻.ചരൻ ( റ഻ച്ഠ.ര഻ഷറ഼സ് ഡവ. ഓര഼സർ)  അുംഗും 

3 ശ഼മത഻. ീജസ഻ റജ഻ (ഡ഻.ട഻.പ഻. ഓപ്പുറെർ )  അുംഗും 

4 ശ഼. പസഺദ്  ( ഓര഻സ് അസ഻സ്റ്റന്് )  OA 

 

പഠുനഺപഺധ഻കൾ 

ഇര഻ച്ഠ഻ തഺലാക്ക഻ീല ചഺവുേര഻ അുംശും ുദശത്ത഻ൽ റ഼ സ 128 ൽ ീപച്ഠ 
11,13,14,15,16 എന്ന഼ ുലഺച്ഠുകള഻ൽീപച്ഠ 40 ീസൻ് സ്ഥലമഺണ് 

ഏീെടഽക്കീപുടണ്഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഇത് ഇുപ്പഺഴീത്ത ഉടമകൾക്ക് കയവ഻കയ 

അവകഺശും ഇലേഺത്ത സ്ഥലമഺണ്. അതഽീകഺണ്ഽ തീന്ന Community based method, 

Stakeholder analysis,Participatory observation എന്ന഼ ടാളുകൾ ഉപുയഺഗ഻ച്ചഺണ് പഠനും 
നടത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. 

ീപഺതഽ അവകഺശവഺദം ുകൾക്കൽ  

കണ്ണൂർ ജ഻ലേയ഻ൽ ഇര഻ച്ഠ഻ തഺലാക്ക഻ൽ ചഺവുേര഻ വ഻ുലേജ഻ീല റ഼ സ 218 ഇൽ ീപച്ഠ 40 

ീസന്് സ്ഥലും ക഻ൻരയഽീട മച്ഠന്നാരഽള്ള വൿവസഺയ പഺർക്ക഻ുലക്ക  ് ീവള്ളും 

എത്ത഻ക്കഽന്നത഻ന് ൂപപ്പ്ൂ ലൻ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻ന് ഭാമ഻ ഏീെടഽന്നതഽമഺയ഻ 
ബന്ധീപ്പച്ഠ് 2013 ീല ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കല഻ൽ നൿഺയമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽും 
സഽതഺരൿതയ്കക്കഽും പഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽമഽള്ള അവകഺശന഻യമത്ത഻ൽ 

അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന  ീപഺതഽുകൾക്കൽ ുയഺഗും 2021 ീരബഽവര഻ 19 )o  ത഼യത഻ 
കഺലത്ത് 11 മണ഻ക്ക് ചഺവുേര  ഻ മൾച്ഠ഻ ുഗഡ് ുലർണ഻ുംഗ് ീസന്ററ഻ന് സമ഼പീത്ത 

ഹഺള഻ൽ ുചർന്നഽ. ുയഺഗത്ത഻ീല ഹഺജരഽും ന഻ർുദശങ്ങളുും തഺീഴ 

കഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 



ുയഺഗത്ത഻ൽ സ്ഥലമഽടമകളഺയ മഽകഽരൻ  s/o ീവള്ള഻, വല഻യകഽച്ട഻രഺമൻ s/o 

വല഻യ ച഻ലേ഻ക്ക, മ഼നഺേ  ഻ w/o ശ഼ധരൻ, വല഻യ ഓമന മകൻ രഺജൻ എന്ന഻വർ 

പീങ്കടഽത്തഽ.  

 കാടഺീത ക഻ൻരീയ പത഻ന഻ധ഼കര഻ച്ച  ്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ശ഼ രഺഘഽനഺഥൻ തഹസ഻ൽദഺർ ക഻ൻര മച്ഠന്നാർ, ശ഼ രഺഹഽൽ ൂസെ് എൻജ഻ന഼യർ 

ക഻ൻര, കയ്കുറഺസ് ീപഺജക്െ് മഺുനജർ ശ഼ ീക.വ഻.ചരൻ എന്ന഻വരഽും 
ുയഺഗത്ത഻ൽ പീങ്കടഽത്തഽ. 

 ുയഺഗത്ത഻ൽ ഉയർന്നഽ വന്ന ന഻ർുദശങ്ങൾ തഺീഴ കഺണ഻ക്കഽന്നഽ  

1. മഽകഽന്ദൻ  

എന഻ക്ക  ് സർക്കഺർ പത഻ച്ചു നൽക഻യ ഭാമ഻യഺണ്. ഈ ആവശൿത്ത഻ന് സ്ഥലും 

ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺൾ ഞങ്ങൾക്ക് തക്കതഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരും നൽകണും. അലേഺത്ത 

പേും ഇന഻യഽും സർക്കഺർ ആവശൿത്ത഻ന് ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കീപച്ഠഺൽ ഞങ്ങൾക്ക  ്

പത഻ച്ചു നൽക഻യ സ്ഥലും ഇലേഺതഺകഽും. എന്ീറ എത സ്ഥലമഺണ് ഏീെടഽക്കഽക എന്ന് 
വൿക്തമഺക്കണും. 

2. വല഻യ ഓമന മകൻ രഺജൻ  

ഏീെടഽക്കീപടഽന്ന സ്ഥലത്ത഻ന് 

നഷ്ടപര഻ഹഺരും നൽകണും. പകരമഺയ഻ 
ഭാമ഻ നൽകഽകയഺീണങ്ക഻ൽ , എന഻ക്ക് 
ഗഽണകരമഺയ ര഼ത഻യ഻ൽ തീന്ന 

ഉപുയഺഗ഻ക്കഺൻ പെുന്ന സ്ഥലും 

അനഽവദ഻ക്കണും.  

3. വല഻യ കഽഞ്ഞ഻രഺമൻ  

ൂപപ്പ്ൂ ലന഻ന് ുവണ്഻ സ്ഥലും ഏീെടഽക്കഽന്നത഻ൽ എന഻ക്ക് ആുേപമ഻ലേ. ഞഺൻ 

അധവഺന഻ച്ച  ു കിഷ഻ഭാമ഻യഺക്ക഻യ സ്ഥലമഺണ്. അത഻നനഽസര഻ച്ച  ു നഷ്ടപര഻ഹഺരും 
ലഭ഻ക്കണും. ഇത഻ൽന഻ന്നഽ ലഭ഻ക്കഽന്ന വരഽമഺനും ീകഺണ്ഺണ് ഞഺനഽും കഽടഽുംബവഽും 
ജ഼വ഻ക്കഽന്നത്. 

4. മ഼നഺക്ഷ഻  

എന്ീറ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ ീചറ഻യ ഭഺഗമഺണ് ുപഺകഽന്നീതങ്ക഻ലഽും അർഹതീപ്പട്ട 

നഷ്ടപര഻ഹഺരും ലഭ഻ക്കണും. 

ുയഺഗും 2 മണ഻ക്ക് അവസഺന഻ച്ച  ു

പസ്തഽത ുയഺഗത്ത഻ൽ  ഭാവഽടമകള഻ൽ ന഻ന്നഽും തൽപരകേ഻കള഻ൽന഻ന്നഽും 
ഉയർന്നഽ വന്ന ന഻ർുദശങ്ങൾ അർത്ഥനഺധ഻കഺര഻യഺയ മഺുനജ഻ങ് ഡയറക്ടർ 



KINFRA ക്കഽ അയച്ചു ീകഺടഽത്ത഻രഽന്നഽ. അത഻നഽള്ള അഭ഻പഺയങ്ങൾ 04.03.2021  

 

നഽ ഇീമയ഻ൽ മഽുഖന ലഭ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്കതഽ. ആയതഽ തഺീഴ 
കഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  

പരഺത഻ - 1 

ഏീെടഽക്കഽന്ന ഭാമ഻യ഻ലഽള്ള വസ്തഽവകകളുീടയഽും മരങ്ങളുീടയഽും മെുും വ഻ല ചച്ഠ 

പകഺരമഺയ഻ര഻ക്കഽും വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്നത്. 11(1) ുനഺച്ഠ഻ര഻ുക്കഷൻ സമയത്ത് 
സ്ീപഷൿൽ തഹസ഻ൽദഺർ ഭാമ഻ അളന്ന് വ഻സ്ത഼ർണ്ണും ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്നതഺണ്.  

പരഺത഻കൾ - 2,3,4 

ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്ന സമയത്ത് ചച്ഠപകഺരും പര഻ുശഺധ഻ച്ച  ്സ്ീപഷൿൽ തഹസ഻ൽദഺർ 

(എൽ. എ ) ക഻ൻര ചഺുലഺട് നടപട഻കൾ എടഽക്കഽന്നതഺയ഻ര഻ക്കഽും. 

ആഘഺതങ്ങൾ  

ീതഺഴ഻ല഻നഽണ്ടഺകഽന്ന ആഘഺതം  

ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യതഽുപഺീല, ഏീെടഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലും, ന഻ലവ഻ീല 

വഺച്ഠർ അുതഺറ഻െ഻ ൂപപ്പ് ൂലന഻നഽ സമഺന്തരമഺയ  ഻  5 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ലഽും 320 മ഼െർ 

ന഼ളത്ത഻ലഽമഺണുലേഺ. ഇവ഻ീട ആീകയഽള്ളത് 11 കശഽമഺവഽകളഺണ്. ഇത് 

പുതൿകസമയത്ത  ് മഺതും ആദഺയും നൽകഽന്ന വിേമഺണ്. ന഻ലവ഻ലഽള്ള 

വിേങ്ങൾ മഽറ഻ച്ചു മഺെഺീത ൂപപ്പ്ൂ ലൻ സ്ഥഺപ഻ക്കഺനഺണ് അധ഻കഺര഻കൾ 

ശമ഻ക്കഽന്നീതന്ന  ് അറ഻യഺൻ കഴ഻ച്ടഽ. ഈ കശഽമഺവഽകീള മഺതും ആശയ഻ച്ച  ്

ആരഽും തീന്ന ീതഺഴ഻ല഻ൽ ഏർീപ്പടഽന്ന഻ലേ. അത഻നഺൽ തീന്ന ഈ സ്ഥലും ഏീെടഽക്കൽ 
ീതഺഴ഻ല഻നഽ ആഘഺതമഽണ്ഺക്കഽന്ന഻ലേ. 

 



വരഽമഺനത്ത഻നഽള്ള ആഘഺതം 

ഏീെടഽക്കീപടഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽന്നസ്ഥലത്ത്, മഽുന്ന വൿക്തമഺക്ക഻യതഽുപഺീല 
ന഻ലവ഻ൽ മാന്നഽമഺസുത്തഺളും മഺതും ആദഺയും ലഭ഻ക്കഽന്ന 11 കശഽമഺവഽകൾ 
മഺതമഺണ് ഉള്ളത്. ഇത് അച്ഞഽ വൿക്ത഻കൾക്ക് പത഻ച്ചു നൽക഻യ 
സ്ഥലത്തഺണഽള്ളത്. ഇത് ഒരഺളുുടതഺീണങ്ക഻ൽ ുപഺലഽും , ഇത഻ലാീട ലഭ഻ക്കഽന്ന 
വരഽമഺനും തഽുലഺും തഽച്ഛമഺയ഻ര഻ക്കഽും. മഺതമലേ ന഻ലവ഻ീല മരങ്ങൾ 
കഴ഻യഽന്നതയഽും മഽറ഻ച്ചു മഺെഺീത, ൂപപ്പ്ൂ ലൻ സ്ഥഺപ഻ക്കഺനഺണ് 
അധ഻കഺര഻കൾ ഉുേശ഻ക്കഽന്നത്. അത഻നഺൽ ഈ സ്ഥലും ഏീെടഽക്കൽ 
വരഽമഺനീത്ത ബഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലേ എന്ന് വൿക്തമഺകഽന്നഽ.  

ീപഺതഽ ഇടങ്ങൾക്കഽം സ്ഥഺപനങ്ങൾക്കഽം ഉണ്ടഺകഽന്ന ആഘഺതം  

ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യതഽുപഺീല, ചഺവുേര഻ ടൗൺഷ഻പ് ുകഺളന഻ക്ക് 
സമ഼പത്തഽള്ള, ുകരള വഺച്ഠർ അുതഺറ഻െ഻യഽീട ജലസുംഭരണ ടഺങ്ക഻ൽ ന഻ന്ന്, 
കണ്ണൂർ വ഻മഺനത്തഺവളത്ത഻ുലക്കഽും, ഇര഻ച്ഠ഻ മച്ഠന്നാർ മഽൻസ഻പ്പഺല഻െ഻ 
ുമഖലയ഻ുലക്ക് ജലവ഻തരണത്ത഻ലഽള്ള KWA യഽീട ന഻ലവ഻ൽ സ്ഥഺപ഻ക്കീപ്പച്ഠ 
ൂപപ്പ് ൂലന഻നഽ സമഺന്തരമഺയ഻ച്ഠഺണ് പഽത഻യ ൂപപ്പ് ൂലൻ 
സ്ഥഺപ഻ക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്നത്. ഇത് ീപഺതഽ ഇടമലേ. ഇവ഻ീട സ്ഥഺപനങ്ങളുും 
പവർത്ത഻ക്കഽന്ന഻ലേ. ീപഺതഽീവ ഒഴ഻ച്ട ഒരഽ പറമ്പ഻ന്ീറ ഭഺഗമഺണ് 
അത഻നഺൽ തീന്ന സ്ഥലുമീെടഽപ്പ് ീപഺതഽ ഇടങ്ങൾുക്കഺ, സ്ഥഺപനങ്ങൾുക്കഺ 
ആഘഺതമഽണ്ഺക്കഽന്ന഻ലേ. 

പര഻സ്ഥ഻ത഻ക്ക ്ഉണ്ടഺകഽന്ന ആഘഺതം  

ചഺവുേര഻ വ഻ുലേജ഻ീല റ഼ സ 218 ഇൽീപടഽന്ന വ഻വ഻ധങ്ങളഺയ 5 
ുലഺച്ഠുകള഻ീല 40 ീസന്് സ്ഥലമഺണ്, ന഻ർദ഻ഷ്ട  മച്ഠന്നാർ ക഻ൻര 
പഺർക്ക഻ുലക്ക് ജലവ഻തരണ സൗകരൿും ഒരഽക്കഽന്നത഻ന് ൂപപ്പ്ൂ ലൻ 
സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ഏീെടഽക്കീപടഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽന്നത്. ന഻ലവ഻ൽ 
സ്ഥഺപ഻ക്കീപ്പച്ഠ ൂപപ്പ് ൂലന഻നഽ സമഺന്തരമഺയഺണ് പഽത഻യ ൂലൻ 
സ്ഥഺപ഻ക്കഽക. ഇവ഻ീട കാടഽതലഽും കഺരൿമഺയ അനഽഭവങ്ങൾ ഒന്നഽമ഻ലേഺത്ത 
പറമ്പഺണ്. ഈ ന഻ർദ഻ഷ്ട സ്ഥലത്ത് ആീക 11 കശഽമഺവഽകളുും മാന്നഽ 
ുതക്കഽമരങ്ങളുും 2 കഺച്ഠുമരങ്ങളുമഺണ് ഉള്ളത്. ഈ സ്ഥലും ഗ഻ര഻ 
വർഗ്ഗവ഻ഭഺഗത്ത഻ൽ ീപടഽന്ന അച്ഞഽുപർക്ക് പത഻ച്ചുനൽക഻യതഺണ്. 
കയവ഻കയ അനഽമത഻ ഇലേഺത്തതഽും പച്ഠയും നൽകഽുമ്പഺൾ, പസ്തഽത 
ഭാമ഻യ഻ലഽള്ള നമ്പറ഻ച്ഠ മരങ്ങൾ മഽറ഻ക്കഺൻ ുപഺലഽും അവകഺശമ഻ലേഺത്ത 
ഭാമ഻യഺണ്. കാടഺീത, ന഻ലവ഻ലഽള്ള മരങ്ങൾ പരമഺവധ഻ ന഻ലന഻ർത്ത഻, 
ൂപപ്പ്ൂ ലൻ സ്ഥഺപ഻ച്ച്, ഭാമ഻ പാർവസ്ഥ഻ത഻യ഻ലഺക്കഽകയഽും ീചയ്ീപ്പടഽും. 
പര഻സ്ഥ഻ത഻ സൗഹിദമഺയ ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള നടപട഻കൾ ആയത഻നഺൽ തീന്ന, ഈ 
പദ്ധത഻ക്കഺയ഻ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് ഒരഽ തരത്ത഻ലഽും പര഻സ്ഥ഻ത഻ീയ 
സവഺധ഼ന഻ക്കഽന്ന഻ലേ എന്ന് വൿക്തമഺക്കഽന്നഽ.  



ീപഺതഽീവ ുനഺക്കഽകയഺീണങ്ക഻ൽ, സുംസ്ഥഺനത്ത഻ന്ീറ വൿവസഺയ 
പഽുരഺഗത഻ക്കഺയ ,഻ അേ഼ണും പവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്ന, ക഻ൻരയഽീട ന഻ർദ഻ഷ്ട 
മച്ഠന്നാർ വൿവസഺയ പഺർക്ക഻ുലക്ക് ജലവ഻തരണ സുംവ഻ധഺനും 
ഒരഽക്കഽന്നത഻നഺയ ,഻ ന഻ലവ഻ലഽള്ള ൂപപ്പ്ൂ ലന഻നഽ സമഺന്തരമഺയ഻ പഽത഻യ 
ൂപപ്പ്ൂ ലൻ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത് ീതഺഴ഻ല഻ുനഺ, വരഽമഺനത്ത഻ുനഺ, ീപഺതഽ 
ഇടങ്ങൾുക്കഺ, സ്ഥഺപനങ്ങൾുക്കഺ, പര഻സ്ഥ഻ത഻ുക്കഺ ഒരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള 
ആഘഺതങ്ങളുും ഉണ്ഺക്കഽന്ന഻ലേ എന്നറ഻യ഻ക്കഽന്നഽ. 

 

 

06.03.2021                                                                     ീചയർമഺൻ  

                                                                                       സഺമാഹൿഺഘഺത പഠനയാണ഻െ് 
                                        (കയ്ുറഺസ്, കണ്ണൂർ 

 

 


