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പഠനം അന്ത഻മ റ഻ുപഺർട്ട് 
 

       ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ലാീെ ഔെന്നഽു ഺഔഽന്ന ത഼രുദശ ൂഹുവയഽീെ 
ഭഺഖമഺയ഻ ഔഽറ്റ്യഺെ഻  ഽഴക് ഔഽറഽീഔ, വെഔര,  ുയഺള഻ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ്഻ഔള഻ീല 
സഺൻഡ് ബഺങ്ക്സ഻ീനയഽും ുഔഺട്ടകല഻ീനയഽും ബന്ധ഻പ്പ഻കഽന്നത഻നഺയഽള്ള ഔഽഞ്ഞഺല഻ 
മരകഺർ  ഺലത്ത഻നഽ വെഔര വ഻ുലലജ഻ീല റ഼. സ 181/2B, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4 

എന്ന഻വയ഻ൽീ ട്ട 0.3407 ീഹക്െർ സ്ഥലവഽും, ഇര഻ങ്ങൽ വ഻ുലലജ഻ീല റ഼. സ 

41/1,41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 

42/15, 42/16, 42/17, 42/42, 42/44, 43/11, 43/12, 43/13, 52 എന്ന഻വയ഻ൽീ ട്ട 0.6513 

ീഹക്െറഽമെകും 0.992 ീഹക്െർ ഭാമ഻ 2013 ീല RFCTLARR ആക്ട്  ഔഺരും 
ഏീറ്റ്െഽകഽന്നതഽമഺയ഻ ബന്ധീ ട്ടു സഺമാഹൿ ആഗഺത  ഠനും നെത്തഽന്നത഻ന് 
ചഽമതലീപ്പട്ട ഔയ്ുറഺസ് ഔണ്ണൂർ,  സ്തഽത  ഠനും നെത്ത഻ തയഺറഺക഻യ അന്ത഻മ  
റ഻ുപ്പഺർട്ട്. 
 

ആമഽഖം  
     ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ീല വെഔര,  ുയഺള഻ എന്ന഼ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ്഻ഔള഻ീല 
സഺൻഡ് ബഺങ്ക്സ഻ീനയഽും ുഔഺട്ടകല഻ീനയഽും ബന്ധ഻പ്പ഻കഽന്നത഻നഺയ  ഻ ഔഽറ്റ്യഺെ഻ 
 ഽഴക് ഔഽറഽീഔ 547 മ഼റ്റ്ർ ന഼ളത്ത഻ൽ  ഽത഻യ രഽ  ഺലും ന഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻ുനഺട് 
ബന്ധീപ്പെഽത്ത഻ ഇരഽഭഺഖത്തഽും സവഔഺരൿവൿക്ത഻ഔളുീെ ഭാമ഻ 
ഏീറ്റ്െഽുകണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നഽ. ന഻ർദ഻ഷ്ട ത഼രുദശ ൂഹുവയ഻ൽ 78 ഔ഻മ഻ 
ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ലഺണ്. ഇുപ്പഺൾ ഇരഽവശത്തഽും തഺമസ഻കഽന്നവർ 
യഺതകഺയ഻ ഔെത്തഽ ുതഺണ഻ുയയഽും മാരഺട്  ഺലത്ത഻ീനയഽമഺണ് 

ആശയ഻കഽന്നത്. സഺധഺരണ സമയത്തഽ ു ഺലഽും അരമണ഻കാറ഻ുലീറ 
ഖതഺഖതസ്തുംഭനും അനഽഭവീപ്പെഽന്ന മാരഺട്  ഺലത്ത഻ൽ, ഔെഽത്ത വഺഹനത്ത഻രക് 
അനഽഭവീപ്പെഽന്ന രഺവ഻ീലയഽും ൂവഔഽുന്നരവഽും മണ഻കാറഽഔുളഺളും 
ഖതഺഖതസ്തുംഭനും അനഽഭവീപ്പെഽന്നഽ. ഖഽരഽതരസഺഹചരൿത്ത഻ൽ ആശഽ ത഻ീയയഽും 
മറ്റ്ുും ആശയ഻ുകണ്ട഻ വരഽന്നവർ അനഽഭവ഻ച്ചു വരഽന്ന ുേശത്ത഻നഽ  ഽറീമ 
നാറഽഔണക഻ന് വഺഹനങ്ങൾ ഇരഽവശത്തഽും ന഻രന഻രയഺയ഻ 
ന഻ൽകഽുപഺളുണ്ടഺഔഽന്ന ഇന്ധനനഷ്ടും അന്തര഼ക്ഷ മല഻ന഼ഔരണത്ത഻നഽും  
ഔഺരണമഺഔഽന്നഽ. ഇത഻നഽ രഽ ശഺശവത  ര഻ഹഺരമഺയ഻ ഇര഻ങ്ങൽ 

ത഼ര ുദശത്ത഻ലാീെ വെഔര, ുയഺള഻   ുദശങ്ങീള ബന്ധ഻പ്പ഻കഺൻ സഺധ഻ച്ചഺൽ, 

 ുയഺള഻ ഇര഻ങ്ങൽ  ുദശകഺർകഽ ുനര഻ട്ട് വെഔരയ഻ീലത്ത഻ുച്ചരഺൻ സഺധ഻കഽും. 
ഔാെഺീത NH66 ീല മാരഺട്  ഺലത്ത഻ലാീെയഽള്ള വഺഹനത്ത഻രക഻ന് രഽ 
 ര഻ധ഻വീര ഔഽറകഺനഽും സഺധ഻കഽും. ഔാെഺീത ഇര഻ങ്ങൽ ഭഺഖത്തഽള്ള  
സർഗ്ഗഺലയ ഔഺഫ്റ്റ്റ്് വ഻ുലലജ്, ഔഽഞ്ഞഺല഻ മരകഺർ മൿാസ഻യും , ഔഽഞ്ഞഺല഻ 



മരകഺർ ബ഼ച്ച്, ുഔഺട്ടകൽ 
ുബഺട്ട഻ുംഗ് സൗഔരൿും, 
ീഔഺളഺവ഻ ഺലും ബ഼ച്ച്, 
വുംശനഺശും ുനര഻െഽന്ന ല഻വഽ 
റ഼ഡ്ല഻ ഔെലഺമ വളർത്തഽുഔരും , 
ത഻ുകഺെ഻ ബ഼ച്ച്, വെഔര 
ഭഺഖത്തഽള്ള സഺൻഡ്ബഺങ്ക്സ് 
എന്ന഼  ഠന വ഻ുനഺദ 

സഞ്ചഺരുഔരങ്ങീള 
ബന്ധ഻പ്പ഻കഺനഽും അതഽവഴ഻ 
ൊറ഻സും ുമകലയ്ക്  ഽത഻യ 

ഉുത്തജനും നൽഔഽവഺനഽും 
സഺധ഻കഽും. മഺതമലല ജ഻ലലയ഻ീല 

ത഼രുദശ ുറഺഡ്  ാർത്ത഻യഺഔഽന്നുതഺീെ ുചഺപഺൽ, ീഔഺയ഻ലഺണ്ട഻,  ഽത഻യഺപ്പ, 

ുബപ്പൂർ എന്ന഼ മത്സ്ൿബന്ധന തഽറമഽകങ്ങീള  രസ് രും ബന്ധ഻പ്പ഻കഺനഽും 
സഺധ഻കഽും. ുദശ഼യ ഺത 66ന് സമഺന്തരമഺയ഻  ാർത്ത഻യഺകീപ്പെഺൻ ു ഺഔഽന്ന 

ത഼രുദശ ുറഺഡ഻ുലക്, ന഻ലവ഻ീല ുദശ഼യ ഺതയ഻ീല ഖതഺഖതത്ത഻ന്ീറ നീലലഺരഽ 
 ങ്കഽ ഖത഻മഺറ്റ്ഺനഺഔഽീമന്നഽും  ത഼ക്ഷ഻കഺും. 
    ുഔഺഴ഻ുകഺട് സഺമാത഻ര഻യഽീെ നഺവ഻ഔപ്പെ ുമധഺവ഻യഺയ഻രഽന്ന ഔഽഞ്ഞഺല഻ 
മരകഺരഽീെ അനശവരമഺയ സ്മരണയ്ക് ഉച഻തമഺയ ആദരവ് നൽഔഽന്ന 

ര഼ത഻യ഻ൽ  െവഺള഻ന്ീറ മഽഔള഻ലഺയഺണ്  ഺലും ന഻ർമ്മ഻ത഻ രാ ഔൽ ന 
ീചയ്ത഻ര഻കഽന്നത്.ഇത് വെകൻ ഺട്ടുഔള഻ലാീെ ജനഹിദയങ്ങള഻ൽ 

ലബ്ധ ത഻ഷ്ഠരഺയ ഉണ്ണ഻യഺർച്ച, തുച്ചഺള഻ ുതനൻ തഽെങ്ങ഻യ ഔെത്തനഺെ഻ന്ീറ 
വ഼ര ുയഺദ്ധഺകളുീെ സ്മരണയഽും ഉണർത്തഽന്ന ന഻ർമ്മ഻ത഻യഺണ഻ത്. ഈ 

 ഺലത്ത഻ന്ീറ ീതകഽഭഺഖും ഔഽഞ്ഞഺല഻ മരകഺരഽീെ  ൗരഺണ഻ഔ ഭവനും 
സ്ഥ഻ത഻ീചയുന്ന സ്ഥലത്തഺയത഻നഺലഺണ് ഈ  ഺലത്ത഻നഽ ഔഽഞ്ഞഺല഻മരകഺർ 
 ഺലും എന്ന് നഺമഔരണും ീചയ്ത഻ര഻കഽന്നത്. ഈ ഭവനീത്ത രഽ മൿാസ഻യമഺക഻ 
മഺറ്റ്഻ ചര഻തവ഻ദൿഺർത്ഥ഻ഔൾകഽും സഞ്ചഺര഻ഔൾകഽും ഏീറ ആഔർഷഔമഺക഻ 
മഺറ്റ്ഺൻ ൊറ഻സും വഔഽപ്പുും ശമ഻കഽന്നഽണ്ട്. 
    ുഔഺഴ഻ുകഺട് സഺമാത഻ര഻യഽീെ (1124-1806) നഺവ഻ഔപ്പെയഽീെ 
നഺയഔനഺയ഻രഽന്ന ഔഽഞ്ഞഺല഻മരകഺർമഺർ (1507-1600). 1498 ൽ ുഔഺഴ഻ുകഺട് 

ഔപ്പല഻റങ്ങ഻യ വഺസ്ുഔഺഡഖഺമയഽീെ രണ്ടഺും വരവ് 1503 ൽ ആയ഻രഽന്നഽ. ഔ഻സ്തഽമത 

 ചഺരണവഽും സഽഖന്ധവൿഞ്ജന വൿഺ ഺരവഽും ലക്ഷൿമ഻ട്ടുീഔഺണ്ട ,് ആദൿഗട്ടത്ത഻ൽ 

സഺമാത഻ര഻യഽമഺയ  ഻ നലല ബന്ധമഺയ഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽും തഺല് രൿ സുംഗട്ടനത്തഺൽ ഖഺമ 

ീഔഺച്ച഻ രഺജഺവഽമഺയ഻ ബന്ധും സ്ഥഺ ഻കഽന്നഽ. തഽെർന്നഽണ്ടഺയ യഽദ്ധങ്ങള഻ൽ, 

ഈജ഻പ്ത഻ൽന഻ന്നഽ വൿഺ ഺരത്ത഻നഺയ഻വന്നഽ ീഔഺച്ച഻യ഻ൽതഺമസ഻ച്ച ഇസ്മഺയ഻ൽ 

മരകഺർ സവഔഺരൿമഺയ഻ സഺമാത഻ര഻ീയ സഹഺയ഻ച്ച ,ു തഽെർന്നഽണ്ടഺയ  ശ്നങ്ങീള 



തഽെർന്ന് ീഔഺച്ച഻വ഻ട്ട  ു ീ ഺന്നഺന഻യ഻ീലത്ത഻യ മരകഺീര തഽെർന്നഽും 
ഉ ദവ഻ച്ചുു ഺന്നഽ. ഇത഻നഽുശഷും ുഔഺട്ടകല഻ീലത്ത഻യ മരകഺർഔഽെഽുംബത്ത഻ീല 

ഔഽട്ട഻ അഹമ്മദ് അല഻ീയ ഔഽഞ്ഞഺല  ഻ മരകഺർ എന്ന ആചഺരുപ്പരഽ നൽഔ഻ 
ഔപ്പൽപ്പെയഽീെ നഺയഔനഺക഻ സഺമാത഻ര  ഻അവുരഺധ഻കഽന്നഽ. ഔഽഞ്ഞഺല഻ മരകഺർ I 

(1520 – 1531) ഔഽഞ്ഞഺല഻ മരകഺർ II (1531-1571) ഔഽഞ്ഞഺല  ഻മരകഺർ III (1571 – 1595)  

ഔഽഞ്ഞഺല  ഻ മരകഺർ IV (1595 – 1600) ഖറ഻ലലഺ തന്തത്ത഻ലാീെ ു ഺർട്ടുഖ഼സഽഔഺീര 
വ഻റപ്പ഻ച്ച ഔഽഞ്ഞഺല഻ മരകഺർമഺര഻ൽ നഺലഺമീത്ത ഔഽഞ്ഞഺല഻ീയ, ു ഺർട്ടുഖ഼സ് 

ഔഽതന്തത്ത഻ൽീ ട്ട  ് സഺമാത഻ര  ഻ റ്റ്഻ീഔഺെഽകഽഔയഽും തഽെർന്നഽ വധ഻കീപ്പെഽഔയഽും 
ീചയ്തഽ. ധ഼ര ുയഺദ്ധഺകളഺയ മരകഺർമഺരഽീെ ചര഻തും വെകൻ മലബഺറ഻ീല മഽസ്഻ും 
സമാഹും ഇന്നഽും വ഼രഺരഺധനുയഺീെ തഺുലഺല഻ച്ചുവരഽന്നഽ. ഈ മരകഺർമഺരഽീെ 
സ്മരണയഺണ്  ഺലത്ത഻നഽ ഔഽഞ്ഞഺല഻ മരകഺർ  ഺലും എന്ന് നൽഔ഻ സർകഺരഽും 
ഉച഻തമഺയ  ഻ആദര഻കഽന്നത്.  

 

ഏീെെഽകഺൻ ഉുേശ഻കഽന്ന ഭാമ഻യഽീെ വ഻വരം  

    ന഻ർദ഻ഷ്ട്െ ഔഽഞ്ഞഺല഻ മരകഺർ  ഺലത്ത഻ന്ീറ സമ഼ ന ുറഺഡഽഔൾകഺയ  ഻

വെഔരഭഺഖത്തഽ വെഔര വ഻ുലലജ഻ീല വ഻വ഻ധ സർുേനപറഽഔള഻ലഺയ  ഻ 0.3407 ീഹക്െർ 

ഭാമ഻യഽും ഇര഻ങ്ങൽ വ഻ുലലജ഻ീല വ഻വ഻ധ സർുേ നപറഽഔള഻ൽീ ട്ട 0.6513 ീഹക്െർ 

ഭാമ഻യഽമഺണ് ഏീറ്റ്െഽകീ ുെണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നത്. ആയതഽ സുംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ 

തഺീഴ ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ. 
 

 മനമ്പർ വ഻ുലലജ് സർുവനമ്പർ വ഻സ്ത഼ർണ്ണം 
 

1 വെഔര 181/2B, 182/1,182/2, 182/3, 182/4 0.3407 ീഹക്െർ 

2 ഇര഻ങ്ങൽ 41/1, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 42/1, 

42/2, 42/3, 42/4, 42/10, 42/11, 42/12, 

42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 

42/42, 42/44, 43/11, 43/12, 43/13, 52 

0.6513 ീഹക്െർ 

                                                                                                                   ആീ  0.9920 ീഹക്െർ 

                 



പ രം ഭാമ഻ ലഭൿത    
 ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ലാീെഔെന്നഽ ു ഺഔഽന്ന ത഼രുദശ ൂഹുവ ുറഺഡ് 

യഺഥഺർഥൿമഺഔഽന്നത഻ന്ീറ ഭഺഖമഺയഺണ് ഔഽറ്റ്഻യഺെ഻  ഽഴയ്കഽ ഔഽറഽീഔ ഔഽഞ്ഞഺല഻ 
മരകഺർ  ഺലും ന഻ർമ്മ഻കീപ്പെഽന്നത്.  ഺലത്ത഻ീല വെകഽ ഭഺഖും വെഔര 

വ഻ുലലജ഻ീല സഺൻഡ്
ബഺൻക്സ഻ന് സമ഼ ത്തഺയഺണ്. 

വളീരകഽറച്ചു മഺതും 
സവഔഺരൿഭാമ഻യഺണ് ഇവ഻ീെ 
ആവശൿമഺയ഻ വരഽന്നത്. 

ന഻ലവ഻ൽ 

സഺൻഡ്ബനക്സ഻ുലകഽള്ള ഈ 

ുറഺഡ഻ൽന഻ന്ന്  ഽഴകര വീര 
മഺതുമ സ്ഥലും ആവശൿമഺയ഻ 
വരഽന്നഽള്ളു.  ഺലത്ത഻ന്ീറ 
സമ഼ ന ുറഺഡ഻നഺയത഻നഺൽ 

തീന്ന  ഔരും ഭാമ഻ ലഭൿത 
 ര഻ഖണ഻കഺൻ  യഺസമഺണ്. 

 

 അതഽു ഺീലതീന്ന  ഺലത്ത഻ന്ീറ ീതകഽഭഺഖും ഇര഻ങ്ങൽ വ഻ുലലജ഻ൽീ ട്ട 
ുഔഺട്ടകൽ ഭഺഖത്തഺണ് ഇുപ്പഺൾ അെയഺളീപ്പെഽത്ത഻യ ഭാമ഻,  ഽഴക് 
സമഺന്തരമഺയ഻ ന഻ർമ്മ഻ച്ച ഔര഻ങ്കൽ ഭ഻ത്ത഻ക് സമഺന്തരമഺയഺണ്. വളീരകഽറച്ചു 
നഺശനഷ്ടങ്ങൾ മഺതുമ ഇവ഻ീെ ഉണ്ടഺഔഽന്നഽള്ളൂ. ത഼രുദശ ുറഺഡ഻നഽും 
 ഺലത്ത഻നഽമഺയത഻നഺൽ തീന്ന  ഔരും ഭാമ഻ ലഭൿത എന്നത് 
 ര഻ഖണ഻കീപ്പുെണ്ടത഻ലല.  
 

ഭാമ഻ ഏീെെഽകഽന്നത് ീപഺതഽ ആവശൿത്ത഻നഺുണഺ? 
    ന഻ർദ഻ഷ്ട ത഼രുദശ ൂഹുവ യഺഥഺർഥൿമഺകഽന്നത഻ന്ീറ ഭഺഖമഺയ഻ വെഔര, 
ഇര഻ങ്ങൽ വ഻ുലലജഽഔീള ബന്ധ഻പ്പ഻കഽന്നത഻നഽ ഔഽറ്റ്യഺെ഻  ഽഴക് ഔഽറഽീഔ 
ന഻ർമ്മ഻കഺനഽുേശ഻കഽന്ന ഔഽഞ്ഞഺല഻ മരകഺർ  ഺലത്ത഻ന്,  ഺലത്ത഻ന്ീറ ഇരഽ 
ഭഺഖത്തഽമഺയ഻ വെഔര വ഻ുലലജ഻ൽ വൿതൿസ്ത സർുവനപറഽഔള഻ലഺയ഻ 0.3407 

ീഹക്െർ ഭാമ഻യഽും ഇര഻ങ്ങൽ വ഻ുലലജ഻ീല വൿതൿസ്ത സർുവനപറഽഔള഻ലഺയ഻ 
0.6513 ീഹക്െർ ഭാമ഻യഽമഺണുലലഺ, ഏീറ്റ്െഽുകണ്ട഻വരഽന്നത്. ഈ ഭാമ഻ 
ഏീറ്റ്െഽത്തഽ നൽഔഺനഽള്ള അർത്ഥനഺധ഻ഔഺര഻ ീ ഺതഽമരഺമത്തഽ വഔഽപ്പ് 
(ുദശ഼യ ഺത വ഻ഭഺഖും ) എക്സ഻ഔൿാട്ട഼വ് എൻജ഻ന഼യറഺണ്. സർകഺര഻നഽുവണ്ട഻ 
ുദശ഼യ ഺതയഽമഺയ഻ ബന്ധീ ട്ടു ുറഺഡഽഔളുും ആവശൿമഺയ  ഺലങ്ങളുും 
ന഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻ന് ുനതിതവും വഹ഻കഽന്ന സർകഺർ വഔഽപ്പഺണ഻ത്. ഈ ഭാമ഻ 
ഏീറ്റ്െഽത്തഽ അർത്ഥനഺധ഻ഔഺര഻ക് നൽഔഺൻ ഉത്തരവഺദ഻ത്തും ജ഻ലലഺ 



ഭരണഺധ഻ഔഺര഻യഺയ ഔളക്െറ഻ൽ ന഻ക്ഷ഻പ്തമഺണ്. ഇത഻നഺവശൿമഺയ ഫണ്ട് 
ലഭൿമഺകഽന്നത് ഔ഻ഫ്റ്ബ഻യഺണ്.  

 

   ുഔരളത്ത഻ീല പത് ത഼രുദശജ഻ലലഔീള തമ്മ഻ൽ ബന്ധ഻പ്പ഻കഽന്നത഻നഽള്ള, 

മുഞ്ചശവരും മഽതൽ  ാവഺർ വീര ന഼ളുന്ന 623 ഔ഻മ഻ ത഼രുദശ ൂഹുവ ത഼രുദശ 
ന഻വഺസ഻ഔൾകഽും മത്സ്ൿ ുമകലയ്കഽും  ുതൿഔമഺയ഻ ഖഽണഔരമഺീണങ്ക഻ലഽും, 
ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുദശ഼യ ഺതയ഻ലാീെയഽള്ള ഖതഺഖതത്ത഻ന്ീറ സഺരതഔഽറകഺൻ രഽ 
 ര഻ധ഻വീര സഺധ഻കഽും എന്നഽള്ളത് ഏീറ  ധഺനമഺണ്. വെഔര, ഇര഻ങ്ങൽ 

ഭഺഖീത്ത മഺതും ുനഺകഽഔയഺീന്നങ്ക഻ൽ, മാരഺട്  ഺലത്ത഻ൽ ുഹഺമ഻കീ െഽന്ന 

വ഻ലുയറ഻യ സമയീത്ത സിഷ്െ഻യഽന്ഩഽകമഺയ഻ വ഻ന഻ുയഺഖ഻കഺൻ 
 ുദശവഺസ഻ഔീള  ഺപ്തരഺകഽും എന്നത഻ൽ തർകമ഻ലല. അത഻നഺൽത്തീന്ന ഈ 

ന഻ർമ്മ഻ത഻, ഈ  ുദശത്തഽഔഺരഽീെ മഺതമലല ുദശ഼യ ഺതീയ ആശയ഻കഽന്ന 

മഽഴഽവൻ ജനസമാഹത്ത഻നഽും ഏീറ ഉ ഔഺര ദമഺണ്. ഔാെഺീത വെഔര, 
ഇര഻ങ്ങൽ ുമകലയ഻ീല ൊറ഻സും ുഔരങ്ങീള ആഭൿന്തര, വ഻ുദശ സഞ്ചഺര഻ഔൾക് 
 ര഻ചയീ െഽത്തഽഔവഴ഻, ഇവ഻ുെയ്ക് ആഔർഷ഻കഺനഽും അതഽവഴ഻ ീതഺഴ഻ൽ, 

സഺപത്ത഻ഔ ഉുത്തജനത്ത഻നഽ ഖത഻ുവഖും ഉണ്ടഺവഽഔയഽും ീചയുും. ഇവ഻െഽീത്ത 

മത്സ്ൿ  ജനനുഔരങ്ങൾ, ുഔഺറലഽഔൾ, ഔണ്ടൽ ഔഺെഽഔൾ എന്ന഻വയഽും 
ജനശദ്ധയ഻ീലത്ത഻കഺും. ീ ഺതഽീവ ുനഺകഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ ഈ 

 ഺലുംന഻ർമ്മഺണവഽും ഭാമ഻ ഏീറ്റ്െഽകലഽും ീ ഺതഽ ആവശൿത്ത഻ന് തീന്നയഺീണന്ന് 
വൿക്തമഺഔഽന്നഽ. 
  

ഭാമ഻യഽീെ സവഭഺവം  
     ത഼രുദശ ൂഹുവയ്കഺയ഻, ഔഽഞ്ഞഺല഻ മരകഺർ  ഺലത്ത഻ന്, ഔഽറ്റ്഻യഺെ഻ 
 ഽഴയഽീെ ഇരഽവശത്തഽമഺയഺണ് സ്ഥലും ഏീറ്റ്െഽകീ ുെണ്ട഻വരഽന്നത്. വെഔര 
തഺലാക഻ൽ, വെഔര വ഻ുലലജ഻ൽ, വ഻വ഻ധ സർുവനപറഽഔള഻ലഺയ഻ 0.3407 

ീഹക്െർ ഭാമ഻യഺണ് 

ഏീറ്റ്െഽകീ െഽന്നത്. ഇത഻ൽ 

സവഔഺരൿ ഭാമ഻ുയഺീെഺപ്പും 
സർകഺർ ഭാമ഻യഽും ീ െഽന്നഽണ്ട്. 
ീ ഺതഽീവ ുതഺട്ടും 
വ഻ഭഺഖത്ത഻ലഺണ് ഇത് ീ െഽന്നത്. 
ഡ഻െ഻ ഻സ഻യഽീെ അധ഼നതയ഻ലഽള്ള 

സഺൻഡ്ബഺങ്ക്സ് ുറഺഡ഻ൽ വെഔര 
ത഼രുദശ ു ഺല഼സ് ുേഷൻ 

മത഻ല഻നഽള്ള഻ൽ 0/200 എന്ന നപർ 
ഔഽറ്റ്഻ സ്ഥഺ ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. തഽെർന്ന് 
സഺൻഡ്ബഺങ്ക്സ഻ന്ീറ മത഻ല഻ന്ീറ 



ഔഽറച്ചുഭഺഖത്ത഻ലാീെ സവഔഺരൿഭാമ഻യ഻ലാീെ  ഽഴകരയ഻ീലത്തഽന്ന ഭാമ഻യഺണ്. 

 ഽഴുയഺട് ുചർന്ന  റപ഻ൽ 25 ഒളും ഔഺയ്കഽന്ന ീതങ്ങഽഔളുും ഔഺറ്റ്ഺെ഻യഽും 
ബദഺും മരവഽും അരയഺലഽും ഉണ്ട്. ഔഺെഽ ഻െ഻ച്ചുഔ഻െന്ന഻രഽന്ന 

സ്ഥലമഺയ഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽും, സമ഼ ഔഺലത്തഺയ഻ ഇത് ീവട്ട഻ീത്തള഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 
 

ഭാമ഻യഽീെ ഉെമസ്ഥർ  
വെഔര ഭഺഖീത്ത ഭാവഽെമഔളുീെ വ഻വരും. ഇവ഻ീെ വ഻വ഻ധ സർുവ 

നപറഽഔള഻ലഺയ഻ 0.3407 ീഹക്െർ സ്ഥലമഺണ് ഏീറ്റ്െഽകീപ്പുെണ്ടത്. 
 

 മനമ്പർ സർുവനമ്പർ ഉെമസ്ഥന്ീറ ുപര് വ഻സ്ത഼ർണ്ണം 
 

1 181/2B അന഻ത  
സജ഻ത   
അനാപ് ഔഽമഺർ 
(ഔഽഞ്ഞ഻കണ്ണൻ 
മകൾ) 

 

 

 

 

0.3407 

ീഹക്െർ 
2 182/1 

182/2 

182/3 

182/4 

സഫ഼ന റഹ഼ും  
റഹ഼ും  
ദ഼ദ 
ആനര്രഺജ് 
 ഭഺഔരൻ 
ഖഺസ഻ും 
ഇൻഡസ്െ഼സ്,മഺവാർ 

 

അതഽു ഺീലത്തീന്ന ന഻ർദ഻ഷ്ട ഺലത്ത഻ന്ീറ ീതകഽഭഺഖും ീഔഺയ഻ലഺണ്ട഻ 
തഺലഽക഻ലഽള്ള ഇര഻ങ്ങൽ അുംശത്ത഻ൽ ുഔഺട്ടകൽ ഭഺഖത്തഺണ്. ഇത്  ഽഴഭ഻ത്ത഻ുയഺട് 

ുചർന്ന് ഔ഻െകഽന്ന ുതഺട്ടും ഭാമ഻തീന്നയഺണ്. ഇത഻ൽ നലല ഔഺയ്ഫലമഽള്ള 

ീതങ്ങഽഔളഺണഽള്ളത്. വ഻വ഻ധ സർുവനപറഽഔള഻ലഺയ  ഻  0.6513 ീഹക്െർ ഭാമ഻യഺണ് 

ഏീറ്റ്െഽകീ ുെണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നത്. ഭാമ഻യഽീെ ഉെമസ്ഥരഽീെ വ഻വരും തഺീഴ 
ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ  

 

 മനമ്പർ സർുവനമ്പർ ഉെമസ്ഥന്ീറ ുപര് വ഻സ്ത഼ർണ്ണം 
 

1. 41/1, 4,5,6,7,8 രഗഽ 
സത഼ശൻ  

സഽശ഼ല  

 
 
 



ബ഻നഽ 
റഺഫ഻ 
അന്തഽമഺൻ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.6513  
ീഹക്െർ 

 

2. 42/1,2,3,4,10,11,12,13,14,15,16, 
17,42,44 

അബ്ദുറഹ഻മഺൻ 

ഔമല 

നഺണഽ  
സഽുരരൻ 

മുനഺജ് 

ചരൻ 

സഽന഼ത഻ 
ജഺനഽ 
ചര഻ഔ  

രവ഼രൻ 

മമ്മദ് ുഔഺയ 

ീചറ഻യ ുഖഺ ഺലൻ 

ചരൻ  

വ഻ ഻ൻ ഔഽമഺർ 

3. 43/11,12,13 നസ഼മ  

ശബഺന 

ഷഺന 

അഫ്റ്ലഺന  

റ഻സ്വഺന 

വ഻ശവനഺഥൻ  

അബ്ദുൽ ലത്ത഼ഫ്റ്  

ഹയറഽന്ന഼സ 

റസഺഖ്  

ഹമ഼ദ 

4. 52 ബഺബഽ 
(ഔഽഞ്ഞ഻ഔണഺരൻ 

മഔൻ ) 

 

 ിഷ഻ ൾ 

   ന഻ർദ഻ഷ്ട ഔഽഞ്ഞഺല഻മരകഺർ  ഺലും 

ന഻ർമ്മ഻ത഻യഽമഺയ  ഻ ബന്ധീ ട്ടു ഔഽറ്റ്യഺെ഻ 
 ഽഴയഽീെ ഇരഽവശത്തഽമഺയ  ഻ വെഔര, 

ഇര഻ങ്ങൽ എന്ന഼ വ഻ുലലജഽഔള഻ീല 

സ്ഥലമഺണ് 

ഏീറ്റ്െഽകീപ്പുെണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നത്. 

ഇത഻ൽ വെഔര ഭഺഖത്ത്, ന഻ലവ഻ലഽള്ള 

സഺൻഡ്ബഺങ്ക  ് ുറഺഡ഻നഽും 



 ഽഴുയഺരത്ത഻നഽും ഇെയ഻ലഺയ഻ക഻െകഽന്ന റ഼. സ 182/1, 2, 3, 4 എന്ന഼ സർുവ 

നപറഽഔളുള്ള സ്ഥലത്ത് സഺമഺനൿും ഔഺയ്ഫലമഽള്ള 25 ീതങ്ങഽഔളഺണ് ഉള്ളത്. ഇത഻ൽ 

നഺല് ീതങ്ങഽഔൾ ത഼രുദശ ു ഺല഼സ് ുേഷന്ീറ എത഻ർവശത്തഽള്ള അനാ ഻ന്ീറ 

സ്ഥലത്തഽും  രണ്ടഽ ീതങ്ങഽഔൾ  റഹ഼മ഻ന്ീറ സ്ഥലത്തഽും  രണ്ടഽ ീതങ്ങഽഔൾ 

 ഭഺഔരന്ീറ സ്ഥലത്തഽും ബഺക഻യഽള്ളവ ഖഺസ഻ും ഇന്െസ്െ഻സ഻ന്ീറ 

അധ഼നതയ഻ലഽള്ള സ്ഥലത്തഽമഺണ്.  ഇവഔാെഺീത രഽ ഔഺറ്റ്ഺെ഻ മരവഽും, ബദഺും മരവഽും  
അരയഺലഽും ഉണ്ട്.  

 

   അതഽു ഺീലതീന്ന മറഽഭഺഖത്ത  ് ഇര഻ങ്ങൽ വ഻ുലലജ഻ീല ുഔഺട്ടകൽ  ുദശത്ത  ്

സർുവ ന: 41/1 മഽതൽ 52 വീരയഽള്ള സ്ഥലും  ഽഴഭ഻ത്ത഻ക  ്സമഺന്തരമഺയ഻ട്ടുള്ളതഽും 30 

ഒളും ു രഽീെ ൂഔവശത്ത഻ലഽള്ള ീചറ഻യ ീചറ഻യ തഽണ്ടഽഭാമ഻ഔളഺണ്. ഇത് അവരഽീെ 
തഺമസസ്ഥലവഽമഺയ  ഻ ുചർന്ന് ഔ഻െകഽന്ന സ്ഥലമഺണ്. ീമഺത്തമഺയ  ഻ ഈ  ുദശത്തഽ 
ഔഺയ്ഫലമഽള്ള 201 ീതങ്ങഽഔളുും ഔഺയ്ഫലമ഻ലലഺത്ത 10 ീതങ്ങഽഔളുും ഒുരഺ ബദഺും 
അുകഷൿ മരങ്ങളുമഺണഽള്ളത്. ഈ  റപ഻ലഽള്ള ീതങ്ങഽഔീള ഔിഷ഻ എന്ന 

ന഻ർവചനത്ത഻ൽ ഉൾീ െഽത്തഺൻ  റ്റ്഻ലല. 

സ്ഥഺപനങ്ങൾ  

   സമ഼ ന ുറഺഡ഻നഺയ഻, 
വെഔര ഭഺഖത്ത് സഺൻഡ്ബഺങ്ക്സ് 

ത഼രുദശ ുറഺഡ഻ൻീറ 

 െ഻ഞ്ഞഺറഽ വശത്തഺയ  ഻വെഔര 

ത഼രുദശ ു ഺല഼സ് ുേഷൻ 

ീഔട്ട഻െമഺണ്. ു ഺല഼സ് ുേഷീന 

സ്ഥലീമെഽപ്പ  ് ബഺധ഻കഽന്ന഻ലല 
എങ്ക഻ലഽും, ുറഺഡ഻നഽ 
സമഺന്തരമഺയ  ഻ ഏഔുദശും 1 



മ഼റ്റ്ർ വ഼ത഻യ഻ൽ മത഻ല഻നഽള്ള഻ലഽള്ള സ്ഥലും അെയഺളീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട ്(0/200) ുേഷൻ 

മത഻ൽ  ാർണമഺയഽും ീ ഺള഻ച്ചു മഺുറ്റ്ണ്ട഻വരഽും. അതഽു ഺീലതീന്ന ുഔരളുേറ്റ്് 
ഇലക്െ഻സ഻റ്റ്  ഻ ുബഺർഡ഻ൻീറ VB/VP/161 )o നപർ 100KVA െഺൻസ്ുഫഺർമർ 

സ്ഥ഻ത഻ീചയുന്നഽ. ഇത് മഺറ്റ്഻സ്ഥഺ ഻ുകണ്ടതഺയ഻ വരഽും. ുറഺഡ഻ൻീറ 

ഔ഻ഴകഽഭഺഖത്തഺയ ,഻  വർത്ത഻കഺത്ത രഽ ഐസ്ലഺന്് ീഔട്ട഻െമഽണ്ട .് ഈ 

ീഔട്ട഻െീത്ത ുനര഻ട്ട് ബഺധ഻കഺന഻െയ഻ലല.  

     

ഇര഻ങ്ങൽ ഭഺഗം- അതഽു ഺീല ഇര഻ങ്ങൽ അുംശും ുഔഺട്ടകൽ ഭഺഖത്ത്, 
അെയഺളീപ്പെഽത്തീപ്പട്ട സ്ഥലത്തഽ സ്ഥഺ നങ്ങൾ ന്നഽും തീന്നയ഻ലല. എന്നഺൽ രവ഻, രഗഽ 
എന്ന഻വരഽീെ വ഼െ഻ുനഺെഽ ുചർന്നഺണ് അെയഺളീപ്പെഽത്ത഻യ഻ര഻കഽന്നത്. ഇത഻ൽ 

ുചഺയ഻മഔൻ രവ഻, ഔഽറ്റ്഻യെ഻കഺൻ അനഽവദ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല എന്നറ഻യഺൻ സഺധ഻ച്ചു. 
അുതു ഺീലതീന്ന മഽനപത്തഽ തഺീഴ രഗഽവ഻ന്ീറ സ്ഥലും എതയഺണ് ഏീറ്റ്െഽകഽന്നത് 

അറ഻യ഻ലല  എന്നഭ഻ ഺയീ ട്ട .ു 

സഺമാഹൿ ആഘഺത പഠന യാണ഻െ഻ന്ീറ ഘെന 
   ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ീല വെഔര, ീഔഺയ഻ലഺണ്ട഻ എന്ന഻ തഺലാകഽഔള഻ീല 
വെഔര, ഇര഻ങ്ങൽ വ഻ുലലജഽഔള഻ീല  റ഼. സ 181/2B, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4 

എന്ന഻വയ഻ൽീ ട്ട 0.3407 ീഹക്െർ സ്ഥലവഽും, റ഼. സ 41/1,41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 

41/8, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/42, 
42/44, 43/11, 43/12, 43/13, 52 എന്ന഻വയ഻ൽീ ട്ട 0.6513 ീഹക്െറഽമെകും 0.992 
ീഹക്െർ ഭാമ഻, ഔഽഞ്ഞഺല഻ മരകഺർ  ഺലത്ത഻നഽ അനഽബന്ധുറഺഡ് 
ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺയ഻ 2013 ീല ഭാമ഻ ഏീറ്റ്െഽകല഻ൽ നൿഺയമഺയ 

നഷ്ട ര഻ഹഺരത്ത഻നഽും സഽതഺരൿതയ്കഽും,  ഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽും, 
 ഽനഃസ്ഥഺ നത്ത഻നഽമഽള്ള അവഔഺശ ന഻യമത്ത഻ീല വൿവസ്ഥഔൾക് 
അനഽസിതമഺയ഻ സഺമാഹൿഺഗഺതങ്ങീളകഽറ഻ച്ച  ു  ഠനും നെത്ത഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട് 
സമർപ്പ഻കഽന്നത഻നഺയ഻ ന഻ുയഺഖ഻കീപ്പട്ട഻ര഻കഽന്നതഽ ഔണ്ണൂർ ബർണുേര഻ 
ആസ്ഥഺനമഺയ഻ ഔഴ഻ഞ്ഞ 20 വർഷമഺയ഻  വർത്ത഻ച്ചുവരഽന്ന Track A NGOആയ 

ഔയ്ുറഺസ് (Kannur Association for Integrated  Rural Organization and Support) 
ഔണ്ണൂര഻ീനയഺണ്. ഈ ചഽമതല നല്ഔീപ്പട്ട഻ര഻കഽന്നതഽ ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ 
ഔളക്െറഽീെ .11.2020 ീല DCKKD/1595/2020/B-1 നെ െ഻ഔമ ഔഺരമഺണ്. ഇത് 
സുംബന്ധ഻ച്ച ഓുദൿഺഖ഻ഔ വ഻ജ്ഞഺ നും 2020 നവുംബർ 04 )൦ ത഼യത഻യ഻ീല 2644 

നപർ അസഺധഺരണ ഖസറ്റ്഻ൽ  സ഻ദ്ധീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട് .  ഠന യാണ഻റ്റ്഻ന്ീറ 
ഗെന തഺീഴ ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ.  
 

 

 മ നമ്പർ    ുപര്  പദവ഻ 

1  ഫഺ.ൂഷജഽ  ഼റ്റ്ർ (ുസഺുഷൿഺളജ഻സ്്) ീചയർമഺൻ 



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

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

4 ശ഼.  സഺദ്  

 ഒഫ഻സ് 

അസ഻േന്് 

 
പഠുനഺപഺധ഻ ൾ 
    ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ീല വെഔര, ീഔഺയ഻ലഺണ്ട഻ എന്ന഻ തഺലാകഽഔള഻ീല 
വെഔര, ഇര഻ങ്ങൽ വ഻ുലലജഽഔള഻ീല  റ഼. സ 181/2B, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4 

എന്ന഻വയ഻ൽീ ട്ട 0.3407 ീഹക്െർ സ്ഥലവഽും, റ഼. സ 41/1,41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 

41/8, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/42, 

42/44, 43/11, 43/12, 43/13, 52 എന്ന഻വയ഻ൽീ ട്ട 0.6513 ീഹക്െറഽമെകും 0.992 

ീഹക്െർ ഭാമ഻, ഔഽഞ്ഞഺല഻ മരകഺർ  ഺലത്ത഻നഽ അനഽബന്ധുറഺഡ് 
ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺയ഻ ഏീറ്റ്െഽകീ െഽന്നത്. ഇത഻ൽ സവഔഺരൿ വൿക്ത഻ഔളുീെ 
ഭാമ഻യഽും സർകഺർഭാമ഻യഽും ഉൾീപ്പെഽന്നഽ. സഺമാഹൿ ആഗഺത  ഠനും 
നെത്തഽന്നത഻നഺയ഻ Participatory observation, Beneficiary Assessment, Participatory Rural 

Appraisal എന്ന഼  ഠുനഺ ഺധ഻ഔീളയഺണ് അവലുംബ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നത്. 
ഏീറ്റ്െഽകഺനഽുേശ഻കഽന്ന സ്ഥലും മഽഴഽവൻ സരർശ഻ച്ച്, ഉെമഔൾ ഉള്ള 
സ്ഥലങ്ങള഻ൽ അവരഽമഺയ഻ ആശയ വ഻ന഻മയും നെത്ത഻യഽമഺണ്  ഠനും 
നെത്ത഻യ഻ര഻കഽന്നത്. ത഼രുദശൂഹീവയഽീെ  ഺധഺനൿീത്തകഽറ഻ച്ചു 
വൿക്തമഺയ ധഺരണ ഇര഻ങ്ങൽ ുഔഺട്ടകൽ ഭഺഖീത്ത ഉെമഔൾക് ഉണ്ട്. 
എന്നഺൽ വെഔര വ഻ുലലജ഻ീല സവഔഺരൿസ്ഥലും ഉെമഔീള ആീരയഽും ഔഺണഺൻ 
സഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. അവർ ഇവ഻ീെ തഺമസമ഻ലല. അതഽീഔഺണ്ടഽതീന്ന ീ ഺതഽ 
അവഔഺശവഺദുയഺഖ സമയത്ത്, ഔാെഽതൽ വ഻വരുശകരണും നെത്തഺൻ 
സഺധ഻കഽഔയഽും ീചയുും. 

 
ീപഺതഽഅവ ഺശവഺദം ു ൾകൽ 
      ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ീല 
വെഔര, ീഔഺയ഻ലഺണ്ട഻ എന്ന഻ 
തഺലാകഽഔള഻ീല വെഔര, ഇര഻ങ്ങൽ 

വ഻ുലലജഽഔള഻ീല  റ഼. സ 181/2B, 182/1, 

182/2, 182/3, 182/4 എന്ന഻വയ഻ൽീ ട്ട 
0.3407 ീഹക്െർ സ്ഥലവഽും, റ഼. സ 

41/1,41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 42/1, 42/2, 

42/3, 42/4, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 

42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/42, 42/44, 



43/11, 43/12, 43/13, 52 എന്ന഻വയ഻ൽീ ട്ട 0.6513 ീഹക്െറഽമെകും 0.992 ീഹക്െർ 
ഭാമ഻, ഔഽഞ്ഞഺല഻ മരകഺർ  ഺലത്ത഻നഽ അനഽബന്ധുറഺഡ് 
ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺയ഻ ഏീറ്റ്െഽകഽന്നതഽമഺയ഻ ബന്ധീ ട്ടു, ന഻യമത്ത഻ലഽും 
ചട്ടങ്ങള഻ലഽും അനഽശഺസ഻കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള, തല് രഔക്ഷ഻ഔളുുെയഽും 
സ്ഥലമഽെമഔളുീെയഽും രഽ ീ ഺതഽുഔൾകൽുയഺഖും 7.12.2020 ത഻ങ്കളഺഴ്ച 
രഺവ഻ീല 11:30 ന് ഇര഻ങ്ങൽ ആത്മവ഻ദൿഺമര഻ർ ഹഺള഻ൽ വച്ച് നെത്ത഻. ഇത് 
സുംബന്ധ഻ച്ച അറ഻യ഻പ്പ് 20.11.2020 ത഼യത഻യ഻ീല ുഔരളഔൗമഽദ഻, സഽദ഻നും 
എന്ന഼ ദ഻ന  തങ്ങള഻ൽ  സ഻ദ്ധീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. ഇത് സുംബന്ധ഻ച്ച 
അറ഻യ഻പ്പ഻ന്ീറ  ഔർപ്പുഔൾ ഭാവഽെമഔൾകഽും അയച്ച഻രഽന്നഽ. ഔാെഺീത 
എക്സ഻. എൻജ഻ന഼യർ PWD(NH) ുഔഺഴ഻ുകഺട്,  ീഡ: ഔളക്െർ (LA) 
ുഔഺഴ഻ുകഺട് ,സ്ീ . തഹസ഻ൽദഺർ  (LA KIIFB) ുഔഺഴ഻ുകഺട്, ീസഔട്ടറ഻ 
വെഔര മഽൻസ഻പ്പഺല഻റ്റ്഻,  ുയഺള഻ മഽൻസ഻പ്പഺല഻റ്റ്഻, വ഻ലലജ് ഒഫ഼സർ 
വെഔര, ഇര഻ങ്ങൽ എന്ന഻വർകഽും അയച്ചുീഔഺെഽത്ത഻രഽന്നഽ. ുയഺഖത്ത഻ൽ 
ുദശ഼യ ഺത അസ഻.എൻജ഻ന഼യറഽും, ഒവർസ഼ുയറഽും അെകും 26 ു ർ 
ഹഺജരഺയ഻രഽന്നഽ. ുയഺഖത്ത഻ൽ ഉയർന്നഽവന്ന ന഻ർുദശങ്ങൾ 
അർത്ഥനഺധ഻ഔഺര഻യഺയ എക്സ഻. എൻജ഻ന഼യർ PWD ുദശ഼യ ഺത 
വ഻ഭഺഖത്ത഻ന്ീറ അഭ഻ ഺയത്ത഻നഺയ഻ സമർപ്പ഻കഽഔയഽും ീചയ്ത഻രഽന്നഽ. അവ 
തഺീഴ ഔഺണ഻കഽന്നഽ. 

1. ശ഼ വ഻നാപ് (രവ഼രൻ മ ൻ , ഭാവഽെമ) ു ഺട്ടകൽ ഭഺഗം 

ത഼രുദശ ുറഺഡ് ത഼രുദശത്തഽ ഔാെ഻ തീന്ന ു ഺഔണും. ീഔഺളഺവ഻  ഺലത്ത഻ന്ീറ 

അെഽത്തഽന഻ന്നഽ 90° ുഔഺട്ടകൽ ഭഺഖുത്തക് വളച്ചഺണ് മഺർക് ീചയ്ത഻ര഻കഽന്നത്. 

ച഻ല ഭാവഽെമഔളുീെ തഺല് രൿമഺണ് ഇത഻നഽ  ഻ന്ന഻ീലന്ന് സുംശയ഻കഽന്നഽ. 
സുംരക്ഷണ ഭ഻ത്ത഻ക്  ഽറത്തഽതീന്ന ഇത഻നഽ സൗഔരൿമഽണ്ട്. ഔെലഺമ 

ഔഽഞ്ഞഽങ്ങളുീെ ഹഺച്ചറ഻ീയ ഇത് രഽതരത്ത഻ലഽും ബഺധ഻കഽന്നതലല. എൻീറ 

വ഼െ഻ുനഺെഽ ുചർന്ന് മഺർക് ീചയ്തത഻നഺൽ വ഼ട് നഷ്ടീപ്പെഽും. അത഻നഺൽ ഇത഻ലാീെ 
ുറഺഡ് വരഺൻ തഺല് രൿമ഻ലല. . 

2. ശ഼ സജ഼ഷ്  ഽമഺർ (ഭാവഽെമ) ു ഺട്ടകൽ ഭഺഗം 

ീഔഺളഺവ഻  ഺലത്ത഻നഽ സമ഼ മഽള്ള ആമ വളർത്തൽ ുഔരത്ത഻ന് 

ആഗഺതമഽണ്ടഺകഺീത തീന്ന ത഼രുദശ ൂഹുവ ന഻ർമ്മ഻കഺൻ  റ്റ്ുും. അവ഻ീെ രഽ 
ഒഫ഼സ് ഉണ്ട്. ഈ ഒഫ഼സഽും, ആമ മഽട്ടയ഻െഽന്ന സ്ഥലവഽും രണ്ടഽ ഭഺഖത്തഺണ്. 

ഒഫ഼സ് ഭ഻ത്ത഻യഽീെ ഉൾഭഺഖത്തഽും, മഽട്ടയ഻െഽന്നത് ഔെൽത്ത഼രത്തഽമഺണ്.  

3. ശ഼ പ ഺശൻ ീ .പ഻ (ഭാവഽെമ) ു ഺട്ടകൽ ഭഺഗം 

ത഼രുദശ ുറഺഡ് ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന്, ത഼രുദശത്തഽഔാീെ രഽ തരത്ത഻ലഽും ഭാമ഻ 
ലഭ഻ക഻ലല എങ്ക഻ൽ മഺതുമ മറ്റ്ു മഺർഖങ്ങൾ സർകഺർ സവ഼ഔര഻കഺവാ.  



4. ശ഼ രഘഽനഺഥൻ (ഭാവഽെമ) ു ഺട്ടകൽ ഭഺഗം 

15 വർഷമഺയ഻ തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്ന വ഼ട്  ാർണമഺയഽും ഇലലഺതഺഔഽും (ആീഔ 11 

ീസൻ് സ്ഥലും) അത഻നഺൽ ഞഺൻ ഈ  ദ്ധത഻ക് എത഻രഺണ്. വ഼െ഻ുനഺട് ുചർന്ന് 
ഔഽറ്റ്഻യെ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട .് അത഻നഺൽ എന്ീറ വ഼െ഻ന് തഔരഺർ ഉണ്ടഺഔഽും. 
ഏീറ്റ്െഽകഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ മഽഴഽവനഺയഽും ഏീറ്റ്െഽകണും.  

5. ശ഼ രവ഼രൻ  െവത്ത്  ഺട്ട഻ൽ, ു ഺട്ടകൽ ഭഺഗം 

എന്ീറ വ഼െഽും സ്ഥലവഽും നഷ്ടീപ്പെഽും. ഞഺൻ ഇവ഻ീെ 47 വർഷമഺയ  ഻

തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്നഽ. വ഼െ഻ന്ീറ  ഻റഔ഻ൽ രണ്ടഽ ഭഺഖത്തഺയ഻ ഔണ്ടൽ ഔഺെഽഔളുും 
ഉണ്ട്. ( ഽഴയഽീെ ഔ഻ഴകഽഭഺഖും) എന്ീറ സ്ഥലത്ത് അെയഺളീപ്പെഽത്തഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ 

തന഻ക഻വ഻ീെ തഺമസ഻കഺൻ  റ്റ്഻ലല. ഞഺൻ ഈ  ദ്ധത഻ുയഺെഽ ുയഺജ഻കഽന്ന഻ലല.  

6. ശ഼ നഺണഽ (സ്ഥലം ഉെമ ) ു ഺട്ടകൽ ഭഺഗം 

വ഼െ഻ന്ീറ 1/2 മ഼റ്റ്ർ അഔീലയഺണ് ഔഽറ്റ്഻യെ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നത്. ഇത഻ലാീെ ൂഹുവ 

വര഻ഔയഺീണങ്ക഻ൽ എന഻ക് തഺമസ഻കഺൻ  യഺസും ഉണ്ടഺഔഽും. ഞഺനഽും ഭഺരൿയഽും 

മഺതും തഺമസ഻കഽന്നഽ. വഺർധഔൿ സഹജമഺയ അസഽകും ഔഺരണും മീറ്റ്ഺരഽ 
സ്ഥലുത്തക് മഺറ഻ത്തഺമസ഻കഺൻ  യഺസമഺണ്. 

7. ശ഼ സത഼ശൻ (മണൽ വഺരൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ ) ു ഺട്ടകൽ ഭഺഗം 

വെഔര ു ഺർട്ട഻ന്ീറ ഔ഼ഴ഻ൽ മണൽ വഺരൽ ീതഺഴ഻ല഻ൽ ഏർീപ്പട്ട഻ര഻കഽന്ന 324 

ഔഽെഽുംബങ്ങൾ ഉണ്ട്.ഇുതഺീെഺന്ന഻ച്ചു ആയ഻രഔണക഻ന് അനഽബന്ധ ീതഺഴ഻ൽ 

ീചയുന്നവരഽമഽണ്ട .് ന഻ലവ഻ലഽള്ള മഺർഖത്ത഻ലാീെ ന഻ർദ഻ഷ്ട  ഺലും 

വര഻ഔയഺീണങ്ക഻ൽ ഇവർക് ീതഺഴ഻ൽ നഷ്ടീപ്പെഽും. എന്നഺൽ 

ീഔഺളഺവ഻ ഺലത്ത഻നെഽത്ത വളവഽ ഴ഻വഺക഻ ുഔഺട്ടപ്പുറും സഺൻഡ്ബഺങ്ക് ുറഺഡ് 

 ഺലും ന഻ർമ്മ഻ച്ചഺൽ ഈ  യഺസും ഴ഻വഺകഺും.  

8. ശ഼ റഺഫ഻ ഒ.പ഻ (ഭാവഽെമ ) ു ഺട്ടകൽ ഭഺഗം 

വ഼െ഻ന് അല് ും അഔീല ഔഽറ്റ്഻യെ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ുറഺഡ് വന്നഺൽ എന്ീറ വ഼െ഻ന് 

തഔരഺർ ഉണ്ടഺഔഽും. രണ്ടഽവർഷും മഺതും  ഴകമഽള്ള വ഼െഺണ്.  

9. ശ഼മത഻ ശ഼ജ പവ഻തൻ.(ഭാവഽെമ) ു ഺട്ടകൽ ഭഺഗം 

വ഼െ഻ന് ുചർന്നഺണ് സ്ഥലും ു ഺഔഽന്നത്. അത഻നഺൽ തീന്ന ഈ  ദ്ധത഻ുയഺെഽ 
എന഻ുകഺ ഔഽെഽുംബത്ത഻ുനഺ ത഼ീര തഺല് രൿമ഻ലല. 

10. ശ഼ വ഻ശവനഺഥൻ  ാള഻കന്റവ഻ീെ, ു ഺട്ടകൽ ഭഺഗം 

വ഼െ഻ന്  ഻ൻഭഺഖത്തഽഔാെ഻യഺണ് അെയഺളീപ്പെഽത്ത഻യ഻ര഻കഽന്നത്. സഺൻഡ് 

ബഺങ്ക്സ് - ുഔഺട്ടകെപ്പുറും അൂലൻീമന്റഺീണങ്ക഻ൽ ലഺൻഡ഻ുംഗ് സർകഺർ 

ഭാമ഻യ഻ൽത്തീന്ന ആയ഻ര഻കഽും. 



11. ശ഼  െവത്ത്  ഺട്ട഻ൽ െരൻ, ു ഺട്ടകൽ ഭഺഗം 

എന഻ക് 29 ീസൻ് സ്ഥലും നഷ്ടീപ്പെഽും. ഈ  റപ഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള വരഽമഺനമഺണ് 

മഽകൿമഺയത്. ീതഺട്ടെഽത്തഽതീന്നയഽള്ള മാരഺട്  ഺലും ന഻ർമ്മ഻കഽുപഺൾ നൽഔ഻യ 

സഺപത്ത഼ഔ  ഺുകജ഻ീനകഺൾ ഉയർന്ന  വ഻ല ഞങ്ങൾക് ലഭ഻കണും. എന്നഺൽ 

മഺതുമ സ്ഥലും വ഻ട്ടുനൽഔഺൻ തയഺറഺഔഽ. ഞങ്ങളുീെ ീതങ്ങഽഔൾകഽ നലല വ഻ല 

ലഭ഻കണും. 

12. ശ഼  െവത്ത്  ഺട്ട഻ൽ ീെറ഻യ ുഗഺപഺലൻ, ു ഺട്ടകൽ ഭഺഗം  

എന഻ക് ഇവ഻ീെ ആീഔ 20 ീസൻ് സ്ഥലമഺണഽള്ളത്. ഇത഻ൽ ഏഔുദശും 6 

ീസന്റഺണ് എെഽകീപ്പെഽഔ. എന഻ക് രണ്ടഽ ീ ൺഔഽട്ട഻ഔളഺണ്. എന്ീറ സ്ഥലത്ത഻ന് 

ൂഹുവക് നൽഔഽന്ന വ഻ല ലഭ഻കണും.  

13. ശ഼  െവത്ത്  ഺട്ട഻ൽ നഺണഽ,സഽന഼ത഻,  മല,സഽുരരൻ, ു ഺട്ടകൽ ഭഺഗം 

സ്ഥലും ഏീറ്റ്െഽകീ െഽന്നത഻ൽ ഏീറ ബഽദ്ധ഻മഽട്ടുണ്ട .് ൂഹുവകഽ ുവണ്ട഻ സ്ഥലും 

ഏീറ്റ്െഽകഽുപഺൾ നൽഔ഻യ നഷ്ട ര഻ഹഺരും നൽഔഺൻ നെ െ഻യഽണ്ടഺഔണും.  

 

  

14. ശ഼ ജയബഺലൻ (A.O ഗഺസ഻ം ഇൻഡസ്െ഼സ്,മഺവാർ ) ഇര഻ങ്ങൽ ഭഺഗം 

182/4 ൽ ീമഺത്തും 1.5 ഏകർ ഭാമ഻യഺണഽള്ളത്. ഇത഻ന്ീറ രഽ ഭഺഖും അതഺയത് 40 

ീസൻ് സ്ഥലമഺണ് സർുേ ീചയ്തഽ ഔഽറ്റ്഻യെ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നത്. ഈ  ഔ഻യ 

നെകഽുപഺുഴഺ, നെത്ത഻കഴ഻ഞ്ഞുപ്പഺുഴഺ ഞങ്ങീള ുരകഺമാലുമഺ മറ്റ്ു 
തരത്ത഻ുലഺ അറ഻യ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലല. ഇുപ്പഺഴീത്ത അൂലൻീമൻ്  ഺലത്ത഻ുലക് 
വരഽുപഺൾ വല഻യ വളവഺണ് ഉണ്ടഺഔഽഔ. ഇത് അ ഔെ സഺധൿത ഉണ്ടഺകഽന്നഽ.  

15. ശ഼ സര഼പ് (ഉെമ ളഺയ സജ഻ത, അന഻ത,അനാപ് ഽമഺർ എന്ന഻വർക് ുവണ്ട഻) 
ഇര഻ങ്ങൽ ഭഺഗം 

8.7 ീസൻ് സ്ഥലും നഷ്ടീപ്പെഽും. ഞങ്ങളുീെ സ്ഥലത്തഽഔാെ഻ ുറഺഡ് ു ഺഔഽന്നഽുണ്ടഺ 
എന്നറ഻യണും 



16. ശ഼ ബ഻നഽ  (ഭാവഽെമ ) ഇര഻ങ്ങൽ ഭഺഗം 

ത഼രുദശ ുറഺഡ഻ൻീറ ന഻ർദ഻ഷ്ട അൂലൻീമൻ് അന്ത഻മമഺയ  ഻

അുംഖ഼ഔര഻കഽന്നത഻ന് മഽൻപ്, മറ്റ്ു ബദൽ സൗഔരൿങ്ങളുീെ ലഭൿത  ഠ഻ച്ചത഻നഽ 
ുശഷും മഺതുമ ഈ രഽ ത഼രഽമഺനവഽമഺയ  ഻മഽുന്നഺട്ടുു ഺഔഺവഽ 

17. ശ഼ പ഻.ീ .പ ഺശൻ (ഭാവഽെമ ) ഇര഻ങ്ങൽ ഭഺഗം 

 ഺലും  ണ഻ തഽെങ്ങഽന്നത഻നഽ മഽുന്നതീന്ന, ഇവ഻െഽീത്ത ൂഹുവ സ്ഥലത്ത഻ന് 

തഽലൿമഺയ നഷ്ട ര഻ഹഺരും അനഽവദ഻കീപ്പട്ടഺൽ മഺതുമ സ്ഥലും വ഻ട്ടുനൽഔഺൻ 

ഞഺൻ തയഺറഺഔഽ.  

18. ശ഼. സജ഻ത്ത് (സഺമാഹൿപവർത്ത ൻ) 

ത഼രുദശ ൂഹുവ ു ഺുഔണ്ടത് ത഼ര ുദശങ്ങള഻ലാീെയഺണ്. 

ീഔഺളഺവ഻ ഺലത്തഽന഻ന്ന  ് ുഔഺട്ടകെപ്പുറും വഴ഻ സഺൻഡ്ബഺങ്ക്സ഻ുലക്  ഺലും 

ന഻ർമ്മ഻ച്ചഺൽ ജനസഺരതയ഻ലലഺത്ത സ്ഥലത്തഽഔാെ഻യഺവഽഔയഽും ഏീറ 

സഺപത്ത഻ഔബഺധൿതയ഻ലലഺീത നെപ്പഺകഺവഽന്നതഽമഺണ്. ഇത്തരത്ത഻ലഺീണങ്ക഻ൽ 

ുഔഺട്ടകെപ്പുറും ന഻വഺസ഻ഔൾ അനഽഔാലമഺണ്. ഈ അഭ഻ ഺയും PWD, MP, MLA 

എന്ന഻വരഽീെ ശദ്ധയ഻ൽീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. ീഔഺളഺവ഻ ഺലത്ത഻ൽന഻ന്നഽും ുനീര 

സഺൻഡ്ബഺങ്ക്സ഻ുലക് എന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ രാ ുരക മഺറ്റ്ണും.  

 

 

ുയഺഖും 2.30 നഽ അവസഺന഻ച്ചു 

 സ്തഽത ുയഺഖത്ത഻ൽ  ഭാവഽെമഔള഻ൽ ന഻ന്നഽും തൽ രഔക്ഷ഻ഔള഻ൽന഻ന്നഽും 
ഉയർന്നഽ വന്ന ന഻ർുദശങ്ങൾ അർത്ഥനഺധ഻ഔഺര഻യഺയ ുദശ഻യ  ഺതവ഻ഭഺഖും 
എക്സ഻.എൻജ഻ന഼യർകഽ അയച്ചു ീഔഺെഽത്ത഻രഽന്നഽ. അത഻നഽള്ള 



അഭ഻ ഺയങ്ങൾ 22.01.2021 നഽ ഇീമയ഻ൽ മഽുകന ലഭ഻കഽഔയഽും ീചയ്തഽ. 
ആയതഽ തഺീഴ ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ. 

സ്ഥല ലഭൿത, ഉ ഖഹ ച഻തങ്ങൾ, മഺപ്പുഔൾ എന്ന഻വ  ഠന വ഻ുധയമഺക഻ ഭാമ഻ 
ഏീറ്റ്െഽകല഻ീല സങ്ക഻ർണ്ണത വളീര ഔഽറവ് വരഽന്ന ര഼ത഻യ഻ലഺണ് ന഻ലവ഻ീല 

അൂലൻീമന്് ീതരീഞ്ഞെഽത്ത഻ട്ടുള്ളത്. വ഼െഽഔൾകഽും, വഺണ഻ജൿ 
സ്ഥഺ നങ്ങൾകഽും ന഻ലവ഻ീല ര഼ത഻യ഻ൽ ഔാെഽതൽ ആഗഺതും ഉണ്ടഺകഽന്ന഻ലല. 
ഔാെഺീത ന഻ലവ഻ീല അൂലൻീമന്് ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ീല ൊറ഻േ് 
 ഺധഺനൿമഽള്ള ഇെങ്ങളഺയ ഔഽഞ്ഞഺല഻ മരകഺർ മൿാസ഻യും, സർഗ്ഗഺലയ ഔരഔൗശല 

ുഔരും, സഺൻഡ് ബഺങ്ക്സ് എന്ന഻വീയ ബന്ധ഻പ്പ഻കഽന്ന ര഼ത഻യ഻ലഺണ് വ഻ഭഺവനും 
ീചയ്ത഻ട്ടുള്ളത്. ുദശ഼യ ഺത 66 ീല മാരഺട്  ഺലത്ത഻നഽ സമഺന്തരമഺയ഻ 
ന഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻നഺൽ ഖതഺഖത ഔഽരഽക് ഴ഻വഺകഺനഽും സഺധ഻കഽും. 

ന഻ലവ഻ൽ ലഭൿമഺയ മാന്നഽ അൂലീന്ഩന്റഽഔൾ  ഠന വ഻ുധയമഺക഻യത഻നഽ 
ുശഷമഺണഽ ഇുപ്പഺഴീത്ത അൂലൻീമന്് ീതരീഞ്ഞെഽത്തത്.  

1. ുഔഺട്ടകൽ ഔെവ് - സഺൻഡ് ബഺങ്ക്സ് വശുത്തക് ഫ഻ഷ് ലഺൻഡ഻ുംഗ് 

ീസന്ററ഻ന് മഽഔള഻ലാീെ  

ഇുപ്പഺഴീത്ത അൂലീന്ഩന്റ഻ൽ വല഻യ വളവഽ ഴ഻വഺകഺൻ 

സഺധ഻കഺത്തത഻നഺലഽും, ഫ഻ഷ് ലഺൻഡ഻ുംഗ് ീസന്ററ഻ന്ീറ  വർത്തനീത്ത 

ബഺധ഻കഺൻ സഺധൿത ഉള്ളതഽീഔഺണ്ടഽും തഽെർന്ന്  ര഻ഖണ഻ച്ച഻ലല  

2. സഺൻഡ് ബഺങ്ക്സ഻ൽന഻ന്നഽ ുഔഺട്ടകൽ ഔെവ഻ുലക് ീഔഺളഺവ഻ ഺലും 
ദ഻ശയ഻ൽ  

 ുതൿഔ തരും ആമഔളുീെ  ജനന സ്ഥലമഺയ ഇവ഻െും,  ഺര഻സ്ഥ഻ത഻ഔമഺയ വളീര 

 ഺധഺനൿും അർഹ഻കഽന്ന സ്ഥലമഺണ്. ഔാെഺീത വനും വഔഽപ്പ഻ന്ീറ ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള ആമ 

വളർത്തഽുഔരവഽും ഇവ഻ീെ സ്ഥ഻ത഻ ീചയുന്നഽണ്ട്.  ര഻സ്ഥ഻ത഻ക  ് ുഔഺട്ടും തട്ടുും 
എന്നഽള്ളത഻നഺൽ തഽെർന്ന്  ര഻ഖണ഻ച്ച഻ലല. 

3. ുഔഺട്ടകൽ ഔെവ഻ൽ ന഻ന്ന് സഺൻഡ് ബഺങ്ക്സ഻ുലക്  

ന഻ലവ഻ൽ അുംഖ഼ഔര഻ച്ച഻ര഻കഽന്ന അൂലൻീമന്്  ഔഺരും ഭാമ഻ ഏീറ്റ്െഽകൽ 

ഔഽറവഽും, വ഼െഽഔീളയഽും, വഺണ഻ജൿ സ്ഥഺ നങ്ങീളയഽും ഔഺരൿമഺയ഻ ബഺധ഻കഺീത 

ഔെന്നഽ ു ഺഔഽന്നതഽമഺണ്. ഔാെഺീത, രഽ ഖഺമ഼ണ ുറഺഡഽും ഇത഻ലാീെ ഔെന്നഽ 
ു ഺഔഽന്നഽണ്ട്. 

ആഘഺതങ്ങൾ  

ീതഺഴ഻ല഻നഽണ്ടഺ ഽന്ന ആഘഺതം 
     ുനരീത്ത വൿക്തമഺക഻യതഽു ഺീല, വെഔര തഺലാക഻ീല, വെഔര 
വ഻ുലലജ഻ൽീ ട്ട, അഞ്ചഽ സർുവനപറഽഔള഻ലഺയ഻ ഔ഻െകഽന്ന ഭാമ഻, എട്ട് 



വൿക്ത഻ഔളുീെ ഉെമസ്ഥതയ഻ലഺണ്. അല് ും ഭാമ഻ സർകഺർ ഉെമസ്ഥതയ഻ലഽും. 
തഽണ്ടഽതഽണ്ടഺയ഻ ഔ഻െകഽന്ന ഭാമ഻യ഻ൽ, റ്റ്ീപ്പട്ട ീതങ്ങഽഔൾ മഺതമഺണ് 
ഉള്ളത്. അതഽീഔഺണ്ടഽതീന്ന, ഇത഻ീന ആശയ഻ച്ച ആരഽും തീന്ന ുജഺല഻ 
ീചയുന്ന഻ലല.  
   അതഽു ഺീലതീന്ന, ീഔഺയ഻ലഺണ്ട഻ തഺലാക഻ീല ഇര഻ങ്ങൽ വ഻ുലലജ഻ീല 
ുഔഺട്ടകൽ ഭഺഖത്ത് 24 സർുവനപറഽഔള഻ലഺയ഻ 31 ു രഽീെ ൂഔവശമഺയ഻ 
തഽണ്ടഺയ഻ക഻െകഽന്ന ഭാമ഻യഺണ്. ഈ ഭാമ഻യ഻ലഽും  ലയ഻െത്തഺയ഻ 
ീചറ഻യുതഺത഻ലഽള്ള അനഽഭവങ്ങളഺണ് 
ഉള്ളത്. ഇവീയ മഺതും ആശയ഻ച്ച 
ആരഽും തീന്ന ീതഺഴ഻ല഻ൽ 
ഏർീപ്പട്ട഻ട്ട഻ലല.  
    ഈ  ഽഴീയ ആശയ഻ച്ചു മണൽ 
വഺരൽ ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾ ഉീണ്ടങ്ക഻ലഽും, 
ഇവരഽീെ ീതഺഴ഻ല഻ീന ഈ ഭാമ഻ 
ഏീറ്റ്െഽകൽ ുനര഻ട്ട് ബഺധ഻കഽന്ന഻ലല. 
മഽൻ ഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന മണൽ വഺരൽ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ സഹസുംഗങ്ങൾ 
സജ഼വമലല. ഈ ുമകലയ഻ൽ 
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾ മറ്റ്ു 
ുമകലഔൾ അുനവഷ഻ച്ചു ു ഺഔഽന്നതഺയ഻ അറ഻യഺൻ ഔഴ഻ഞ്ഞഽ. അത഻നഺൽ 
തീന്ന, ഈ ഭാമ഻ ഏീറ്റ്െഽകഽന്നത് ീഔഺണ്ട് ആരഽുെയഽും ീതഺഴ഻ല഻ന് 
ആഗഺതീമഺന്നഽും ഉണ്ടഺഔഽന്ന഻ലല. 
 
വരഽമഺനത്ത഻നഽള്ള ആഘഺതം  
   വെ ര സഺൻഡ്ബഺങ്ക്സ഻ന്ീറ സമ഼ ത്തഺയ഻ട്ടുള്ള ഖഺസ഻ും ഇൻഡസ്
െ഼സ഻ന്ീറ ഉെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള  റപ഻ൽ (182/4) ആീഔയഽള്ളത് 17 
ീതങ്ങഽഔളഺണ്. ഇവയ഻ൽന഻ന്നഽള്ള വരഽമഺനും ഈ ഔപന഻ീയ രഽ 
തരത്ത഻ലഽും ബഺധ഻കഽന്ന഻ലല. 182/1,2,3 എന്ന഼ സർുവ നപർ സ്ഥലത്ത് 
അനാ ഻ന്ുറതഺയ഻ 4 ീതങ്ങഽഔളുണ്ട്. ഔാെഺീത റഹ഼മ഻ന്ുറതഺയ഻ രണ്ടഽ 
ീതങ്ങഽും,  ഭഺഔരന്ുറതഺയ഻ രണ്ടഽ ീതങ്ങഽഔളുും ഉണ്ട്. ഈ ീതങ്ങ഻ൽ 
ന഻ന്നഽള്ള വരഽമഺനും സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻കഽന്നതലല.അതഽു ഺീലതീന്ന 181/2B 
യ഻ലഺയ഻ട്ടുള്ളത്  വർത്ത഻കഺത്ത രഽ ഐസ്ലഺന്റഺണ്. ഇതഽും 
വരഽമഺനീത്ത സവഺധ഼ന഻കഽന്ന഻ലല.  
   ഇര഻ങ്ങൽ ു ഺട്ടകൽ ഭഺഗത്ത്, മഽുന്ന സാച഻പ്പ഻ച്ചതഽു ഺീല 31 ു രഽീെ 
ൂഔവശമഺണ് ഭാമ഻യഽള്ളത്. ഇത഻ൽ വരപ്പുറത്ത് നസ഼മയഽീെ സ്ഥലത്ത് 9 



വല഻യ ീതങ്ങഽഔളുും, ഔെവത്ത് തഺീഴ വ഻ശവനഺഥൻ എന്ന രഺുംദഺസ഻ന്ീറ 
 റപ഻ൽ 10 വല഻യ ീതങ്ങഽഔളുും, ീചറ഻യ ുഖഺ ഺലൻ (ുചഺയ഻ മഔൻ) 
എന്നവരഽീെ  റപ഻ൽ 21 വല഻യ ീതങ്ങഽഔളുും, ഔെവത്തഽ ഔഺട്ട഻ൽ ുചഺയ഻ 
മഔൻ ചരന്ീറ സ്ഥലത്ത് 25 ീതങ്ങഽഔളുും, വെഔരകഺരൻ ഔഽഞ്ഞ഻കണഺരൻ 
മഔൻ ബഺബഽവ഻ന്ീറ സ്ഥലത്ത് 40 ഒളും ീതങ്ങഽഔളുും, ലക്ഷ്മ഻ മഔൾ 
സഽശ഼ലയഽീെ  റപ഻ൽ 15 ീതങ്ങഽഔളുമഺണ് ഉള്ളത്. 31 ു ര഻ൽ 
അല് ീമങ്ക഻ലഽും വരഽമഺനത്ത഻ന് ആഗഺതമഽണ്ടഺഔഽഔ ഈ ആറഽ ു ർക് 
മഺതമഺണ്. ബഺക഻യഽള്ള 26 ു രഽീെ  റപ഻ൽ 2 മഽതൽ 7. വീര 
ീതങ്ങഽഔൾ മഺതമഺണ് ഉള്ളത്. ഇവയ഻ൽ ന഻ന്ന് ഔഺരൿമഺയ വരഽമഺനും ന്നഽും 
ലഭ഻കഽന്ന഻ലല. ീ ഺതഽീവ ുനഺകഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ, ഈ സ്ഥലീമെഽപ്പ് 
വരഽമഺനീത്ത സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻കഽന്ന഻ലല എന്ന് മനസ഻ലഺകഺും. 

പഺര഻സ്ഥ഻ത഻  ആഘഺതം. 
    വെഔര വ഻ുലലജ഻ീല, ത഼രുദശ ുറഺഡ഻നഽും സഺൻഡ് ബഺങ്ക്സ഻നഽും 
സമ഼ ത്തഺയ഻,  ഽഴുയഺട് ുചർന്ന് ഔ഻െകഽന്ന സ്ഥലമഺീണങ്ക഻ലഽും ഇത് ുതഺട്ടും 
വ഻ഭഺഖത്ത഻ൽ ീ െഽന്ന ഭാമ഻യഺണ്.  
അുതു ഺീലതീന്ന ഇര഻ങ്ങൽ വ഻ുലലജ഻ൽ ുഔഺട്ടകൽ ഭഺഖത്തഽള്ള സ്ഥലും 
 ഽഴുയഺര ഭ഻ത്ത഻കഽും ജനവഺസുഔരത്ത഻നഽും ഇെയീപ്പെഽന്ന സ്ഥലമഺണ്. ഈ 
 ുദശത്ത് ചതഽുപ്പഺ, മറ്റ്ു  ഺര഻സ്ഥ഻ത഻ഔമഺയ  ഺധഺനൿമഽള്ള സ്ഥലങ്ങുളഺ 
ന്നഽും തീന്നയ഻ലല. ീഔഺളഺവ഻ ഔെപ്പുറത്തഽള്ള ആമ വളർത്തൽ ുഔരത്ത഻ീന 
ഈ സ്ഥലീമെഽപ്പ് രഽ തരത്ത഻ലഽും ബഺധ഻കഽന്ന഻ലല. അത഻നഺൽത്തീന്ന ഈ 
സ്ഥലീമെഽപ്പ്  ര഻സ്ഥ഻ത഻ഔമഺയഽും യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള ആഗഺതവഽും 
ഉണ്ടഺകഽന്ന഻ലല.  
 
ീപഺതഽ ഇെങ്ങൾകഽളള ആഘഺതം  
      സ്ഥലും ഏീറ്റ്െഽകഽന്നതഽമാലും അല് ും  യഺസമഽണ്ടഺഔഽന്ന രണ്ടഽ 
ീ ഺതഽ ഇെങ്ങളഺണഽള്ളത്. ന്ന് വെഔര ത഼രുദശ ു ഺല഼സ് ുേഷൻ. ുേഷൻ 
മത഻ല഻നഽും ഏഔുദശും 1 മ഼റ്റ്ർ ഉള്ള഻ുലഺട്ടുള്ള സ്ഥലമഺണ് മഺർക് 
ീചയ്ത഻ര഻കഽന്നത്. അതഽു ഺീലതീന്ന സഺൻഡ് ബഺങ്ക഻ന്ീറ മഽന്ന഻ീല 
ുഖറ്റ്഻ന്ീറ ഔ഻ഴകഽ - ീതകഽ ഭഺഖത്തഺയ഻ 1/700 എന്ന് 
അെയഺളീപ്പെഽത്ത഻യ഻ട്ടുള്ള അല് സ്ഥലവഽും ഏീറ്റ്െഽകീപ്പുെണ്ടതഺയ഻ട്ടുണ്ട .് 
ുനരീത്ത സാച഻പ്പ഻ച്ചതഽു ഺീല ൂവദൿഽത഻ ുബഺർഡ഻ൻീറ VB/VP/161  
നപറഺയ 100KVA െഺൻസ്ുഫഺർമർ മഺറ്റ്഻സ്ഥഺ ഻ുകണ്ടതഺയ഻വരഽും. 
ഇീതഺന്നഽും തീന്ന ീ ഺതഽഇെങ്ങൾകഽള്ള സഺരമഺയ 
ആഗഺതത്ത഻ൽീ െഽുത്തണ്ടത഻ലല.  
 



ഈ സഺഹചരൿത്ത഻ൽ, ഒുരഺവർഷവഽും 7% എന്ന ുതഺത഻ൽ വഺഹനസഺരത 
ഔാെ഻, ഔെഽത്ത ഖതഺഖത ഔഽരഽക഻നഽള്ള സഺധൿത ഴ഻വഺക഻, ത഼രുദശൂഹുവ 
ന഻ർമ്മ഻ച്ചു, വ഻ുനഺദയഺതകഺീരകാെ഻ ആഔർഷ഻കഺനഺയ഻ രാ ഔൽ ന 
ീചയ്ത ത഼രുദശ ുറഺഡ഻നഺയ഻ ഔഽഞ്ഞഺല഻മരകഺർ  ഺലത്ത഻നഽ സമ഼ ന 
ുറഺഡ് ന഻ർമ്മ഻കഺനഺയ഻ സ്ഥലും ഏീറ്റ്െഽകഽന്നത് ീഔഺണ്ട് ആരഽീെീയങ്ക഻ലഽും 
ീതഺഴ഻ല഻ുനഺ, സഺരമഺയ ുതഺത഻ൽ വരഽമഺനത്ത഻ുനഺ, ീ ഺതഽഇെങ്ങൾുകഺ 
 ര഻സ്ഥ഻ത഻ുകഺ ആഗഺതമഽണ്ടഺഔഽന്ന഻ലല എന്നറ഻യ഻കഽന്നഽ. ഇര഻ങ്ങൽ ഭഺഖത്ത് 
രണ്ടഽ വ഼െഽഔീള ഴ഻വഺകഽന്നര഼ത഻യ഻ൽ സ്ഥലും ഏീറ്റ്െഽകഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ 
രഽ  യഺസവഽമ഻ലലഺീത  ദ്ധത഻യഽമഺയ഻ മഽുന്നഺട്ട് ു ഺഔഺവഽന്നതഺണ്. 

 

 

23.01.2021                                                                 ീെയർമഺൻ  

                                                                                 സഺമാഹൿഺഘഺത പഠനയാണ഻െ് 
                                       ( യ്ുറഺസ്,  ണ്ണൂർ )    


