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കണ്ണൂർ തഺലാക്ക഻ൽ കണ്ണൂർ 1, കണ്ണൂർ 2  വ഻ുലേജഽകള഻ീല ീതക്ക഻ബസഺർ   

ഫ്ൂളഓവർ ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന് ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കൽ സഺമാഹൿ ആഘഺത പഠനം - 

അന്ത഻മ  റ഻ുപഺർട്ട് 

ഔണ്ണൂർ നഖരത്ത഻ന്ീറ ഹിദയ ഭഺഖമഺയ ീെക്ക഼ബസഺറ഻ൽ, ന഻രദ്നരമഺയ഻ 
അനഽഭവീെടഽന്ന ഖെഺഖെക്കഽരഽക്ക഻ന് പര഻ഹഺരമഺയ഻, രഽ ഫ്ൂളഒവർ 

ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നെ഻ുലക്കഽ ഔണ്ണൂർ  വ഻ുലേജ഻ീല ഔണ്ണൂർ ഔരഺർ ുദശത്ത഻ീല റ഼ സ  818, 

29, 338, 339, 342 എന്ന഻വയ഻ീല 0.0735 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഽും ഔണ്ണൂർ 2 വ഻ുലേജ഻ീല 

ചഺലഺട് ുദശത്ത഻ൽീപടഽന്ന റ഼ സ 527, 533, 534, 535, 542 മഽെൽ 546 വീര 548, 549, 551 

എന്ന഻വയ഻ീല 0.234 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഽും, ഔഺനത്താർ ുദശത്ത഻ീല റ഼ സ 616, 618, 671 

മഽെൽ 689 വീരയഽും, ഔുണ്ണഺത്തഽുംചഺൽ ുദശത്ത഻ീല റ഼ സ 730, 733, 734, 735, 739  മഽെൽ 

745 വീരയഽും 747, 788/2A, 788/2B2, 789, 805 മഽെൽ 812 വീരയഽും 817/2  

എന്ന഻വയ഻ീല 0.2105 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഽും, പഽഴഺെ഻ ുദശത്ത഻ീല  റ഼ സ 750, 
751/1, 751/2, 753, 754, 757 മഽെൽ 760 വീരയഽും, 762, 763 എന്ന഻വയ഻ീല  

0.218 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഽമടക്കും 0.8124 ീഹക്ടർ  ഭാമ഻ 2013 ീല RFCTLARR 
Act പഔഺരും ഏീെടഽക്കഽന്നെ഻ന്ീറ മഽുന്നഺട഻യഺയ഻, സഺമാഹൿ ആഗഺെ 
പഠനും നടത്ത഻ റ഻ുെഺർട്ട് സമർെ഻ക്കഺൻ ചഽമെലീെട്ട് ഔയ്ുറഺസ് ഔണ്ണൂർ, 
പസ്െഽെ പഠനും നടത്ത഻ െയഺറഺക്ക഻യ റ഻ുെഺർട്ട഻ന്ീറ അദ്ന഻മ രാപും. 

ആമഽഖം  

ഔണ്ണൂർ സ഻വ഻ൽ ുേഷന്ീറ സമ഼പത്തഽ ഔാീട ഔടന്നഽ ുപഺഔഽന്ന 
ുദശ഼യപഺെ-66 ൽ വളീരുയീറ പധഺനീെട്ട രഽ വഺണ഻ജൿ ുഔരമഺണ് 
ീെക്ക഼ബസഺർ അീലേങ്ക഻ൽ ഔഺൽീടക്സ് ജുംഗ്ഷൻ. പലവൿഞ്ജനക്കടഔള ും 
ുമഺുട്ടഺർ വർക്ക്ുഷഺെ ഔള ും, വഺഹന ുഷഺറാമഽഔള ും 
ആശഽപെ഻ഔള മടക്കമഽള്ള രഽ ുമകല ഔാട഻യഺണ഻ത്.  

പഔിെ഻ഭുംഖ഻ീഔഺണ്ട് അനഽഖഹ഼െമഺയ ഔണ്ണൂർ ജ഻ലേയഽീട സ഻രഺുഔരമഺയ 
ഔണ്ണൂർ, സുംസ്ഥഺന െലസ്ഥഺനത്തഽന഻ന്ന് 518 ഔ഻.മ഻ വടക്കഽ ഭഺഖത്തഺയ഻ 
സ്ഥ഻െ഻ീചയ്യ ന്ന ുഔരളത്ത഻ീല ഏഔ മഽസ്഻ും രഺജവുംശമഺയ അറക്കൽ 
രഺജവുംശത്ത഻ന്ീറ സ്മരണഔൾ ഉണർത്തഽന്ന മൿാസ഻യും , ുപഺർട്ട ഖ഼സ് 
അധ഻ന഻ുവശത്ത഻ന്ീറ ബഺക്ക഻പെമഺയ഻ ഔണ്ണൂർുഔഺട്ട, പയ്യഺമ്പലും ബ഼ച്ച്, 
ഇദ്നൿയ഻ീല 62 ഔന്ുറഺീെന്റഽഔള഻ൽ ന്നഺയ ഔണ്ണൂർ ഔന്ുറഺൺീമന്്, 
ഡ഻.എസ്.സ഻ ീസന്റർ, 122TA ബെഺല഻യൻ, ആുംുലഺ ഇദ്നൿൻ 
സുംസ്ഔഺരത്ത഻ന്ീറ നഷ്ടസ്മിെ഻ഔൾ അയവ഻റക്കഽന്ന ബർണുേര഻ 
എന്ന഻വഔാടഺീെ, ൂഔത്തറ഻യഽും ീെയ്യങ്ങള ും ഔണ്ണൂര഻ന്ീറ ീപരഽമയഺണ്. 
ഔണ്ണൂർ സ഻വ഻ൽ ുേഷൻ, ീഔ.എസ്.ആർ.ട഻.സ഻. ബസ് േഺൻഡ് , െഺലാക്ക് 
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ഒഫ഼സ്, ൂവദൿഽെ഻ ഭവൻ, മരഺമത്ത് വഔഽെ് ഒഫ഼സഽഔൾ, സബ് ജയ഻ൽ, 
അുശഺഔ ുഹഺസ്പ഻െൽ, ീജ ീജ എസ് ുഹഺസ്പ഻െൽ, ഫഺത്ത഻മ 
ുഹഺസ്പ഻െൽ, മഹഺത്മഺ മര഻ർ എന്ന഻വക്ക് വളീര അടഽത്തഺയ഻ ഔ഻ടക്കഽന്ന 
ഈ ജുംഗ്ഷൻ ഔണ്ണൂര഻ീല ഏെവഽും െ഻രക്കഽപ഻ട഻ച്ച ന്നഺണ്. ഔക്കഺട് ുറഺഡ്, 
മഺർക്കെ് ുറഺഡ്, പഴയ ബസ് േഺൻഡ് ുറഺഡ്, പഽെ഻യ ബസ് േഺൻഡ് 
ുറഺഡ്, ീറയ഻ൽുവ ുേഷൻ ുറഺഡ്, ജ഻ലേഺ ആശഽപെ഻ ുറഺഡ് 
എന്ന഻വീയഺീക്ക ഈ ജുംഗ്ഷന഻ലഺണ് ുചരഽന്നത്. ഏെവഽും ഔാടഽെൽ 
വഺഹനസഺരെയഽള്ള ുദശ഼യപഺെ - 66 ന്ീറ ഭഺഖമഺയ ഈ ജുംഗ്ഷന഻ൽ, 
രഺവ഻ീലയഽും ൂവഔഽുന്നരവഽും അനഽഭവീെടഽന്ന ഖെഺഖെഔഽരഽക്ക് 
വ഻വരണഺെ഼െമഺണ്. വൿഺപഺരുഔരമഺയെ഻നഺൽ െീന്ന ജനബഺഹഽലൿവഽും 

ഏീറ ഔാടഽെലഺണ്.  

ഇവ഻ടഽീത്ത ഖഺന്ധ഻ 
സർക്ക഻ള഻ൽ ഫലപദമഺയ 
ടഺഫ഻ക് സുംവ഻ധഺനും 

ഉീണ്ടങ്ക഻ലഽും, 
ഖെഺഖെഔഽരഽക്ക് 

പര഻ഹര഻ക്കഺൻ ഇത് 
പരൿഺപ്െമലേ. സ഻ഗ്നൽ 

ഔഺത്തഽഔ഻ടക്കഽന്നെ഻നഺൽ 
െീന്ന എഞ്ച഻ൻ 
ഒഫഺക്കഺീെ ഔ഻ടക്കഽന്ന 

വഺഹനങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള പഽഔ അദ്നര഼ക്ഷ മല഻ന഼ഔരണും ഉണ്ടഺക്കഽന്നഽ. 
ഇന്ധന നഷ്ടവഽും സമയനഷ്ടവഽും ഇെ഻നഽ പഽറീമയഺണ്. ജ഻ലേഺ 
ആശഽപെ഻യ഻ുലക്കഽും, എ.ീഔ.ജ഻. ീമുമ്മഺറ഻യൽ, ീഔഺയ഻ല഻ എന്ന഼ 
ആശഽപെ഻ഔള഻ുലക്കഽമഽള്ള ആുംബഽലൻസഽഔൾ ഈ ഔഽരഽക്ക഻ൽീപടഽന്നത് 
സഺധഺരണ ഔഺഴ്ചയഺണ്. ഇെ഻ലാീടയഺണ് മുംഖലഺപഽരും, ുഔഺഴ഻ുക്കഺട് 
ഭഺഖുത്തക്കഽള്ള ടഺങ്കറഽഔൾ അടക്കമഽള്ള ഭഺരവഺഹനങ്ങള ും പഔൽ 
സമയത്തഽുപഺലഽും ഔടന്നഽുപഺഔഽന്നത്. വഺഹനത്ത഻രക്ക് വർദ്ധ഻ക്കഽന്ന 
രഺവ഻ീലയഽും ൂവഔഽുന്നരവഽും വഺഹനന഻ര , വടക്ക് പഽെ഻യീെരഽവീരയഽും, 
ീെക്ക് െഺീഴീചഺവ്വ വീരയഽും ന഼ള ന്നഽ. ഈ ഖെഺഖെ ഔഽരഽക്ക഻ന് രഽ 
ശഺശവെ പര഻ഹഺരും ുവണീമങ്ക഻ൽ ഫലപദമഺയ പഔരുംസുംവ഻ധഺനും 
രഽുക്കണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. ഈീയഺരഽ സഺഹചരൿത്ത഻ലഺണ് 27.09.2016 ീല 
സർക്കഺർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 1324/2016/PWD പഔഺരും RBDCK ീയ 
ീെക്ക഼ബസഺർ ഫ്ൂളഒവറ഻ന്റ ന഻ർവഹണും ചഽമെല KIIFB യഽീട  ഫണ്ട് 
ഉപുയഺഖ഻ച്ച് നൽഔഽഔയഽും ീചയ്െത്. ഈ പദ്ധെ഻ 2016-2017 ീല  ബജെ് 
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പഭഺഷണത്ത഻ൽ ഉൾീെടഽത്തഽഔയഽും ( 134 ആും കണ്ഡ഻ഔയ഻ീല ഔമ നമ്പർ 
3) പദ്ധെ഻യഽീട അൂലീന്ഩന്റ഻ന് 11.07.2017 ീല PWD-D3/472-2017-PWD 
പഔഺരും സർക്കഺർ അനഽമെ഻ നൽഔഽഔയഽും ീചയ്െഽ.  

ഖഺന്ധ഻സർക്ക഻ള഻ന് സമ഼പത്തഽ ഔാീട ഔടന്നഽുപഺഔഽന്ന ന഻ർദ഻ഷ്ട 
ഫ്ൂളഒവറ഻ന് 1.18 ഔ഻ മ഻ ന഼ളത്ത഻ൽ രണ്ടഽവര഻ പഺെയഺണ് വ഻ഭഺവനും 
ീചയ്യ ന്നത്. ഇരഽവശത്തഽും 0.45 മ഼െർ വ഼െ഻യ഻ൽ ഔഺഷ് ബഺര഻യറഽും , 10 
മ഼െർ വ഼െ഻യ഻ലഽള്ള പഺെയഽമഺണ്. ആീഔ വ഼െ഻ 10.90 മ഼െർ ആണ്.  െഺീഴ 
7.50 മ഼െർ വ഼െ഻യ഻ലഽള്ള ുറഺഡഽഔള ും ഒുരഺ മ഼െർ വ഼െ഻യ഻ൽ 
ഒവഽചഺലഽും  മഽഔള഻ലഺയ഻ നടെഺെയഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഽും.  

ഇങ്ങ഻ീന രഽ ഫ്ൂളഒവർ വരഽുമ്പഺൾ പെൿക്ഷമഺയ഻ സമയനഷ്ടവഽും, 
ഇന്ധനനഷ്ടവഽും എന്ന഻വ പര഻ഹര഻ക്കഺനഽും ന഻ർത്ത഻യ഻ടഽന്ന വഺഹനത്ത഻ൽ 
ന഻ന്ന് ബഹ഻ർഖമ഻ക്കഽന്ന ഈയത്ത഻ന്ീറ അുംശും അടങ്ങഽന്ന പഽഔ 
മാലമഽണ്ടഺഔഽന്ന അദ്നര഼ക്ഷ മല഻ന഼ഔരണത്ത഻ൽ ന഻ന്ന് പുരഺക്ഷമഺയഽും 
രക്ഷീപടഺൻ സഺധ഻ക്കഽും.  

ഏീെടഽക്കഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽന്ന ഭാമ഻യഽീട വ഻വരം   

ന഻ർദ഻ഷ്ട ീെക്ക഼ബസഺർ ഫ്ൂളഒവറ഻ന്ീറ ഭഺഖമഺയഽള്ള ുറഺഡഽഔള ീടയഽും 

മെ മഺയ഻ ഔണ്ണൂർ െഺലാക്ക഻ീല ഔണ്ണൂർ 1, ഔണ്ണൂർ 2 വ഻ുലേജഽഔള഻ൽീപടഽന്ന  

ഔണ്ണൂർ ഔരഺർ, ചഺലഺട്, ഔുണ്ണഺത്തഽുംചഺൽ, പഽഴഺെ഻ എന്ന഼ ുദശങ്ങള഻ീല വ഻വ഻ധ 

സർുവ നമ്പറഽഔള഻ൽീപടഽന്ന 0.8124 ീഹക്ടർ സ്ഥലമഺണ് 

ഏീെടഽക്കീപുടണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. അത് സുംബന്ധ഻ച്ച വ഻ശദവ഻വരങ്ങൾ െഺീഴ 

ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

{Ia- 

\-¼À 

kÀtÆ \¼À വ഻ുലേജ് ുദശും വ഻വരണും ഭാ ഉടമസ്ഥർ 
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ഔണ്ണൂർ II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഔണ്ണൂർ II 

ചഺലഺട് 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ുെഺട്ടും, 

സ്ഥ഻രും 

പഽഞ്ച 
 
 
 
 

അമർനഺഥ്,രഺമൻഅുശഺഔൻ
,എും.ീഔ ൂഫസൽ,നസ഼മ, 
സല഻ും, എും.ീഔ. നസ്റ഼ന, 
അബ്ദ ൽ സത്തഺർ, ശഺദ്ന 
മഺധവൻ, റയ഼സ്, യാസഫ്, 
ആസഺദ്, റൗളബ഻, ീഔ.ീഔ. 
ശശ഼രൻ, ഫൗസ഻യ 
മഽസ്െഫ, ഔൿഺമ്പ് ബസഺർ 
ുമഺസ്ക്, . ുസഺമലെ, 
ജഺഫർ 
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പകരം ഭാമ഻ ലഭൿത  

ഔണ്ണൂർ നഖരത്ത഻ന്ീറ ഹിദയ ഭഺഖമഺയ ീെക്ക഼ബസഺറ഻ീല ഖെഺഖെഔഽരഽക്ക് 
അഴ഻ക്കഽന്നെ഻നഺയ  ഻ ന഻ർുദശ഻ക്കീെട്ട ീെക്ക഼ബസഺർ ഫ്ൂളഒവറ഻നഽും 

െഺീഴയഽള്ള ുറഺഡഽഔൾക്കഽമഺയഺണ് സ്ഥലും ഏീെടഽക്കഽഔ. വടക്ക് ഭഺഖത്ത്  
ുഹഺട്ടൽ മലബഺർ മഽെൽ, ീെക്ക് ീടയ഻ന഻ങ് സ്ഔാൾ വീര NH-66 ന്ീറ 
ഇരഽവശത്തഺയ഻ട്ടഺണ് ഏീെടഽക്കീെടഺനഽള്ള സ്ഥലും. ഈ ുറഺഡഽഔൾക്കഺയ഻ 
ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുറഺഡ഻ൻീറ ഇരഽവശത്തഺയ഻ട്ട ള്ള സ്ഥലും മഺെുമ 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

616,618,671,672,674,675,676,67

7,678,679,680,681,682,683,684,

685,686,687,688,689,696,697,6

98,699,714,715,717,718,719,720,

721,722,723,724,725,726,727,7

28,980 

730,733,734,735,739,740,741,7

42,743,744,745,747,788/2A,78

8/3A,788/2B2,789,805,806,

807,808,809,810,811,812,817/2 

 

750,751/1,751/2,753,754,757,7

58,759,760,762,763 

 

 

 

 

 

818,29,338,339,342 

 
 
 
 
 
 
 
 
ഔണ്ണൂർ II 
 
 
 
 
 
 
 
 
ഔണ്ണൂർ II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ഔണ്ണൂർ I 

ഔഺനത്താർ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ഔുണ്ണഺ
ത്തഽുംചഺൽ 
 

 

 

 

 

 

പഽഴഺെ഻ 

 

 

 

 

 

 

കണ്ണൂർ 

കരഺർ 

ുെഺട്ടും, 

സ്ഥ഻രും 

പഽഞ്ച 

 

 

 

 

 

ുെഺട്ടും, 

സ്ഥ഻രും 

പഽഞ്ച, 
പഽറുമ്പഺ
ക്ക് 
 

 

 

 

 

ുെഺട്ടും, 

സ്ഥ഻രും 

പഽഞ്ച 
 
 
 
 
 
 
ുെഺട്ടും, 

സ്ഥ഻രും 

പഽഞ്ച, 
പഽറുമ്പഺ
ക്ക് 

ശ഼ധരൻ, സഽുരഷ് ഇ.ീഔ, 
ഇബഺഹ഻ും,സഽുരരൻ,ഫസ഼
റ,നയ഼ും,വ഻.പ഻.ീഔ.മഽഹമ്മദ് 
ഔഽഞ്ഞ഻, നസഽത്തഽൽഇസ്ഺും 
സഭ, ഇബഺഹ഻ും, ഖഫാർ, 
സഫ഻യത്ത്,ുപമൻ,ആമ഻ന,
ുശകരൻ,പഽരഽുഷഺത്തമൻ, 
രവ഼രൻ,സലഺഹഽദ്ധ഼ൻ 
ഫൗസ഻യ,ഇബഺഹ഻ും,ശഺരദ 
ീഔഺുെര഻,ൂസബഽ,ഔഽഞ്ഞ഻
ക്കണ്ണൻ,KSEB ,KSRTC 
,ഷഫ഼ഖ്,ഔദ഼ജ,സജ഼വൻ,നഺ
രഺയണൻഔഽട്ട഻,ഡഺന഻ഷ് 
വഺഴയ഻ൽ,മുനഺജ്,ജനഺർദ്ദന
ൻ,രത്നഔഽമഺര഻,ീജസ഻ൽ,പ
വ഻െൻ,ീജസ്സ഻യ഻ൽ,െഫ്
ല഼മഽൽ ഉലാുംമദസ്സഔമ്മ഻െ഻, 
ഔൿഺമ്പ്ബസഺർപള്ള഻ക്കമ്മ഻
െ഻  
അബാബക്കർ, പജ഻ഷ 
സെൿൻ,എും.പ഻.ആയ഻ഷ,അ
യാബ്,ഉൂവസ്,ബ഻.പ഻.ഔഽ
ഞ്ഞഺമ഻ന,നജ഼ബ്,മഽഹമ്മദ് 
ഔഽഞ്ഞ഻,സ്.ീഔ.പ഻.മഹ്മാദ്,അ
ബാബക്കർ,അബ്ദ ൽ ഔര഼ും 
,നൗഷഺദവ഻.പ഻,ഫഺഹ഻ദ,പ഻.
സ഻.പ഻.ീമഺയ്ദഽ ഹഺജ഻, 
സഽുജഷ്,സ഼നത്ത്,യാനഽസ് 
 
ഫസൽ,മ഼രശ഼ധർ,ഇക്ബഺൽ 
െക്കര,അബ്ദ ൽ സലഺും, 
ീജറഺടത്ത് ബ഼ബ഻,മഹ്മാദ് 
ുമഺസ്ക്,ന഻സഺർ അഹമ്മദ്, 
ുചുംബർ ഒഫ് ുഔഺുമഴ്
സ്,ീലത്ത഼ഷ്, മഽസമ്മ഻ൽ 
ഹഺജ഻,ബൾക്ക഼സ്,ധനചരൻ,
ശ഼നഺഥ്,മാസ്സ, 



6 
 

ഏീെടഽക്കഺൻ പെൂ. ആരുംഭ സ്ഥലും മഽെൽ അവസഺന഻ക്കഽന്ന സ്ഥലും വീര, 
ുറഺഡ഻ൻീറ ഇരഽവശത്തഽും ഔച്ചവട സ്ഥഺപനങ്ങളഺണ്. ുറഺഡ഻നഺയെഽീഔഺണ്ടഽ 
െീന്ന പഔരും ഭാമ഻ീയക്കഽറ഻ച്ച  ആുലഺച഻ക്കഽഔ പയഺസഔരമഺണ്. 
ഔച്ചവടക്കഺർക്കഽും, ീപഺെഽ സ്ഥഺപനങ്ങൾക്കഽും ഉണ്ടഺഔഺന഻ടയഽള്ള 
പയഺസങ്ങൾ പരമഺവധ഻ ലഗാഔര഻ച്ച  പശ്നപര഻ഹഺരും ഉണ്ടഺക്കണും. 

ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് ീപഺതഽ ആവശൿത്ത഻നഺുണഺ? 

അനഽദ഻നും വ഻ഔസ഻ച്ച വരഽന്ന ഔണ്ണൂർ നഖരത്ത഻ീല, ഏെവഽും ഔാടഽെൽ 
ഖെഺഖെഔഽരഽക്കനഽഭവീെടഽന്ന ീെക്ക഼ബസഺറ഻ൽ, ഈ ഔഽറഽക്കഽ 
അഴ഻ക്കഽന്നെ഻നഽ ഏെവഽും അനഽുയഺജൿീമന്ന ന഻ലയ഻ൽ ഫ്ൂളഒവർ 
ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നെ഻നഺണ് ഔണ്ണൂർ 1, ഔണ്ണൂർ 2 എന്ന഼ വ഻ുലേജഽഔള഻ീല ഔണ്ണൂർ 
ഔരഺർ, ചഺലഺട്, ഔഺനത്താർ , ഔുണ്ണഺത്തഽുംചഺൽ പഽഴഺെ഻ എന്ന഼ ുദശങ്ങള഻ീല 
0.8124 ീഹക്ടർ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് . ഇവ഻ീട ഇത്തരത്ത഻ൽ രഽ ഫ്
ൂളഒവർ മഽുന്ന സാച഻െ഻ച്ചെഽുപഺീല  ഔ഻ഫ്ബ഻ ഫണ്ട് ഉപുയഺഖ഻ച്ച്, 
ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നെ഻ന് RBDCK ീയ സർക്കഺരഺണ് ചഽമെലീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. 
ഇത് 2016-2017 ബജെ് പസുംഖത്ത഻ൽ പരഺമർശ഻ക്കീെട്ടെഽമഺണ്. ഈ 
പദ്ധെ഻ക്ക് ഭാമ഻ ലഭൿമഺക്കഺനഽള്ള അർത്ഥനഺധ഻ഔഺര഻ RBDCK യഽും അെ഻നഽ 
ഫണ്ട് അനഽവദ഻ക്കഽന്നത് ഔ഻ഫ്ബ഻യഽമഺണ്. RBDCK പാർണമഺയഽും സർക്കഺർ 
ഉടമസ്ഥെയ഻ലഽള്ള ുഔഺർപുറഷനഺണ്. 1956 ീല ഔമ്പന഼സ് ആക്ട് പഔഺരും 
1999 ീസപ്െുംബർ 23 നഽ രജ഻േർ ീചയ്യീെട്ട ഈ സ്ഥഺപനും ുറഺഡ് 
പദ്ധെ഻ഔൾ, ീറയ഻ൽുവ ുമൽപഺലും എന്ന഻വ ന഻ർമ്മ഻ച്ച വരഽന്നഽ. ഇത് 
ീപഺെഽമരഺമത്ത് വഔഽെ഻ന്ീറ ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള രഽ ഔമ്പന഻യഺണ്. അെഽുപഺീല 
ഈ പവർത്ത഻ക്ക് ഫണ്ട് ലഭൿമഺക്കഽന്നത് ഔ഻ഫ്ബ഻യഺണ്. ഖെഺഖെും, 
ഔഽട഻ീവള്ളും, ശഽച഻െവും, ഊർജ്ജും വ഻വര സഺുങ്കെ഻ഔും, 
ീടല഻ഔമൿാണ഻ുക്കഷൻ എന്ന഼ ുമകലഔള ീട അട഻സ്ഥഺന സൗഔരൿും 
രഽക്കഽന്നെ഻നഺയ഻ ഫണ്ട് സമഺഹര഻ക്കഽന്നെ഻ന് രാപ഼ഔര഻ക്കീെട്ട രഽ 
സർക്കഺർ സ്ഥഺപനമഺണ് KIIFB (Kerala Infrastucture Investment Fund Board).  

ഈ പദ്ധെ഻യഽീട ഖഽണുഭഺക്തഺക്കൾ ഈ പുദശീത്ത സഺധഺരണക്കഺരഽും 
ുദശ഼യപഺെ-66 ന്ീറ ഔണ്ണൂർ നഖരഭഺഖത്തഽ ഔാീട സഞ്ചര഻ക്കഺൻ 
വ഻ധ഻ക്കീപട്ട ീപഺെഽജനവഽമഺണ്. ഒുരഺ വർഷവഽും വഺഹനീെരഽെും 7% 
ുെഺെ഻ൽ വർധ഻ക്കഺന഻ടയഽീണ്ടന്ന പഠനത്ത഻ന്ീറ ീവള഻ച്ചത്ത഻ൽ  
വരഽുംവർഷങ്ങൾ ഖെഺഖെ ഔഽരഽക്ക഻ൽ വലയഽന്നത് സഺധഺരണക്കഺരഺയ 
ീപഺെഽജനും െീന്നയഺണ്. ഈ പദ്ധെ഻ക്ക് ഭാമ഻ക്കഺയഽള്ള അർത്ഥനഺധ഻ഔഺര഻ 
സർക്കഺർ സുംരുംഭമഺയ RBDCK യഽും . ഫണ്ട് ലഭൿമഺക്കഽന്നത് മീെഺരഽ 
സർക്കഺർ സുംരുംഭമഺയ KIIFB യഽും. ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കല഻ന് ുനെിെവും 
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നൽഔഽന്നത്  ജ഻ലേഺ ഔളക്ടറഽും, ഈ പദ്ധെ഻യഽീട ഖഽണുഭഺക്തഺക്കൾ 
സഺധഺരണക്കഺരഺയ ജനങ്ങള മഺയെ഻നഺൽ ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് ീപഺെഽ 
ആവശൿത്ത഻ന് െീന്നയഺണ്.  

ഭാമ഻യഽീട സവഭഺവം 

ീെക്ക഼ബസഺർ ഫ്ൂളഒവറ഻നഽും, ഇരഽവശത്തഽമഽള്ള ുറഺഡ഻നഽും, സർവ഼സ് 

ുറഺഡഽഔൾക്കഽമഺയ  ഻ ഔണ്ണൂർ 1 വ഻ുലേജ഻ീല, ഔണ്ണൂർ ഔരഺർ ുദശത്ത഻ീല വ഻വ഻ധ 

സർുവ നമ്പറഽഔള഻ലഽള്ള 0.0735 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഽും, ഔണ്ണൂർ 2 വ഻ുലേജ഻ീല ചഺലഺട്, 

ഔഺനത്താർ, ഔുണ്ണഺത്തഽുംചഺൽ, പഽഴഺെ഻ എന്ന഼ ുദശങ്ങള഻ീല വ഻വ഻ധ സർുവ 

നമ്പറഽഔള഻ീല 0.7389 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഽമടക്കും 0.8124 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഺണ് 

ഏീെടഽക്കീപുടണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഇെ഻ൽ സവഔഺരൿ ഭാമ഻യഽും, പഽറുമ്പഺക്കഽും, 

എീലക്ട഻സ഻െ഻, ീഔ.എസ്. ആർ.ട഻.സ഻, ജ഻ലേഺപഞ്ചഺയത്ത് എന്ന഻വരഽീട 

അധ഼നെയ഻ലഽള്ള ഭാമ഻യഽും ഉൾീെടഽന്നഽ. ുരകഔള഻ൽ സ്ഥ഻രും പഽഞ്ച, ുെഺട്ടും എന്ന഼ 
വ഻ഭഺഖങ്ങള഻ലഺയഺണ് ഉൾീപട്ട഻ട്ട ള്ളത് എങ്ക഻ലഽും, ഈ പുദശും മഽഴഽവൻ 

പറമ്പഺണ്. NH - 66 ന്ീറ ഭഺഖമഺയ ീെക്ക഼ബസഺർ ുറഺഡ഻ൻീറ ഇരഽവശത്തഽമഺയഺണ് 

ഈ സ്ഥലമഽള്ളത്. ഇെ഻ൽ അല്പും ച഻ല സവഔഺരൿ വൿക്ത഻ഔള ീട വ഼ടഽഔള ും, 

ആശഽപെ഻യഽും ആരഺധനഺലയങ്ങള ും ബഺക്ക഻ മഽഴഽവൻ 

വൿഺപഺരസ്ഥഺപനങ്ങള മഺണ്. 

ഭാമ഻യഽീട ഉടമസ്ഥർ 

{Ia- 

\-¼À 

kÀtÆ \¼À വ഻ുലേജ് ുദശും വ഻വരണും ഭാ ഉടമസ്ഥർ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

do.k527,533,534,535,542,543

,544,545,546,548,549,551 

 

 

 

 

616,618,671,672,674,675,676,67

7,678,679,680,681,682,683,684,

685,686,687,688,689,696,697,6

ഔണ്ണൂർ II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഔണ്ണൂർ II 
 
 
 
 
 

ചഺലഺട് 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ഔഺനത്താർ 
 
 
 
 

ുെഺട്ടും, 

സ്ഥ഻രും 

പഽഞ്ച 
 
 
 
 
ുെഺട്ടും, 

സ്ഥ഻രും 

പഽഞ്ച 

 

 

അമർനഺഥ്,രഺമൻഅുശഺഔൻ
,എും.ീഔ ൂഫസൽ,നസ഼മ, 
സല഻ും, എും.ീഔ. നസ്റ഼ന, 
അബ്ദ ൽ സത്തഺർ, ശഺദ്ന 
മഺധവൻ, റയ഼സ്, യാസഫ്, 
ആസഺദ്, റൗളബ഻, ീഔ.ീഔ. 
ശശ഼രൻ, ഫൗസ഻യ 
മഽസ്െഫ, ഔൿഺമ്പ് ബസഺർ 
ുമഺസ്ക്, . ുസഺമലെ, 
ജഺഫർ 
ശ഼ധരൻ, സഽുരഷ് ഇ.ീഔ, 
ഇബഺഹ഻ും,സഽുരരൻ,ഫസ഼
റ,നയ഼ും,വ഻.പ഻.ീഔ.മഽഹമ്മദ് 
ഔഽഞ്ഞ഻, നസഽത്തഽൽഇസ്ഺും 
സഭ, ഇബഺഹ഻ും, ഖഫാർ, 
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കിഷ഻കൾ 

ീെക്ക഼ബസഺർ ഫ്ൂളഒവറ഻നഽും, ുറഺഡ഻നഽും സർവ഼സ് ുറഺഡഽഔൾക്കഽമഺണ് 

ന഻ലവ഻ലഽള്ള NH-66 നഽ സമഺദ്നരമഺയ഻ വടക്ക് ഭഺഖത്ത് മലബഺർ ുഹഺട്ടൽ മഽെൽ 

ീെക്ക് ീടയ഻ന഻ങ് സ്ഔാൾ വീര ഇരഽവശത്തഽമഽള്ള സ്ഥലും 

ഏീെടഽുക്കണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്.  ുനരീത്ത സാച഻െ഻ച്ചെഽ ുപഺീല, ഇത് രഽ 
വൿഺപഺര ുമകലയഺണ്. അെ഻നഺൽ െീന്ന ഇവ഻ീട രഽ െരത്ത഻ലഽള്ള ഔിഷ഻യഽമ഻ലേ. 
ുറഺഡ഻നഽ പട഻ഞ്ഞഺറഽ വശത്തഺയ഻ നഺല് വ഼ട്ട പറമ്പഽഔള഻ലഺയ഻ 5 ീെങ്ങഽഔള ും രഽ 
മഺവഽും രണ്ടഽ പ഻ലഺവഽും ഉണ്ട്. അത്ുപഺീല ുറഺഡ഻ൻീറ ഔ഻ഴക്കഽഭഺഖത്തഽള്ള 

പറമ്പ഻ൽ രഽ ീെങ്ങഽും മാന്നഽ മഺവഽഔള ും ഉണ്ട്.ഇവീയഺീക്ക ഔഺയ്
ഫലമഽള്ളെഺീണങ്ക഻ലഽും ഔിഷ഻ വ഻ഭഺഖത്ത഻ൽ ീപടഽത്തഺവഽന്നെലേ.  

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

98,699,714,715,717,718,719,720,

721,722,723,724,725,726,727,7

28,980 

730,733,734,735,739,740,741,7

42,743,744,745,747,788/2A,78

8/3A,788/2B2,789,805,806,

807,808,809,810,811,812,817/2 

 

750,751/1,751/2,753,754,757,7

58,759,760,762,763 

 

 

 

 

 

818,29,338,339,342 

 
 
 
ഔണ്ണൂർ II 
 
 
 
 
 
 
 
 
ഔണ്ണൂർ II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ഔണ്ണൂർ I 

 
 
 
 

ഔുണ്ണഺ
ത്തഽുംചഺൽ 
 

 

 

 

 

 

പഽഴഺെ഻ 

 

 

 

 

 

 

കണ്ണൂർ 

കരഺർ 

 

 

 

ുെഺട്ടും, 

സ്ഥ഻രും 

പഽഞ്ച, 
പഽറുമ്പഺ
ക്ക് 
 

 

 

 

 

ുെഺട്ടും, 

സ്ഥ഻രും 

പഽഞ്ച 
 
 
 
 
 
 
ുെഺട്ടും, 

സ്ഥ഻രും 

പഽഞ്ച, 
പഽറുമ്പഺ
ക്ക് 

സഫ഻യത്ത്,ുപമൻ,ആമ഻ന,
ുശകരൻ,പഽരഽുഷഺത്തമൻ, 
രവ഼രൻ,സലഺഹഽദ്ധ഼ൻ 
ഫൗസ഻യ,ഇബഺഹ഻ും,ശഺരദ 
ീഔഺുെര഻,ൂസബഽ,ഔഽഞ്ഞ഻
ക്കണ്ണൻ,KSEB ,KSRTC 
,ഷഫ഼ഖ്,ഔദ഼ജ,സജ഼വൻ,നഺ
രഺയണൻഔഽട്ട഻,ഡഺന഻ഷ് 
വഺഴയ഻ൽ,മുനഺജ്,ജനഺർദ്ദന
ൻ,രത്നഔഽമഺര഻,ീജസ഻ൽ,പ
വ഻െൻ,ീജസ്സ഻യ഻ൽ,െഫ്
ല഼മഽൽ ഉലാുംമദസ്സഔമ്മ഻െ഻, 
ഔൿഺമ്പ്ബസഺർപള്ള഻ക്കമ്മ഻
െ഻  
അബാബക്കർ, പജ഻ഷ 
സെൿൻ,എും.പ഻.ആയ഻ഷ,അ
യാബ്,ഉൂവസ്,ബ഻.പ഻.ഔഽ
ഞ്ഞഺമ഻ന,നജ഼ബ്,മഽഹമ്മദ് 
ഔഽഞ്ഞ഻,സ്.ീഔ.പ഻.മഹ്മാദ്,അ
ബാബക്കർ,അബ്ദ ൽ ഔര഼ും 
,നൗഷഺദവ഻.പ഻,ഫഺഹ഻ദ,പ഻.
സ഻.പ഻.ീമഺയ്ദഽ ഹഺജ഻, 
സഽുജഷ്,സ഼നത്ത്,യാനഽസ് 
 
ഫസൽ,മ഼രശ഼ധർ,ഇക്ബഺൽ 
െക്കര,അബ്ദ ൽ സലഺും, 
ീജറഺടത്ത് ബ഼ബ഻,മഹ്മാദ് 
ുമഺസ്ക്,ന഻സഺർ അഹമ്മദ്, 
ുചുംബർ ഒഫ് ുഔഺുമഴ്
സ്,ീലത്ത഼ഷ്, മഽസമ്മ഻ൽ 
ഹഺജ഻,ബൾക്ക഼സ്,ധനചരൻ,
ശ഼നഺഥ്,മാസ്സ, 
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സ്ഥഺപനങ്ങൾ  

ീെക്ക഼ബസഺർ ഫ്ൂളഒവറ഻നഽും അനഽബന്ധ ുറഺഡഽഔൾക്കഽും സർവ഼സ് 

ുറഺഡ഻നഽമഺയ഻ ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുദശ഼യപഺെയഽീട ഇരഽവശത്തഽമഺയഺണ് സ്ഥലും 

ഏീെടഽുക്കണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്.  ഇെ഻ൽ ൂഹുവയഽീട ഔ഻ഴക്കഽഭഺഖത്ത്, വടക്ക് 
ന഻ന്ന് മലബഺർ ുഹഺട്ടൽ മഽെൽ ീെക്ക് ീടയ഻ന഻ങ് സ്ഔാൾ പര഻സരുംവീരയഺണ഻ത്. 

ഈ ഭഺഖത്ത് ീപഺെഽീവ ുനഺക്കഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ 98 സ്ഥഺപനങ്ങൾ ആണഽള്ളത്. 

ഇവയ഻ൽ പലെ഻നഽും മഽൻഭഺഖമഺണ് നഷ്ടീെടഽഔ. എന്നഺൽ സഺരമഺയ നഺശനഷ്ടങ്ങൾ 

അനഽഭവ഻ക്കഺന഻ടയഽള്ളവ െഺീഴ ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

മലബഺർ ുഹഺട്ടല഻നഽ ീെക്കഽ ഭഺഖത്തഺയ഻ട്ട ള്ള ുബക്ക് എൻ  ുഔക്ക് , പ്ലഺനെ് ഔർട്ടൻ, 

ുഹഺട്ടൽ സൽക്കഺര എന്ന഻വയഽീട മഽൻഭഺഖീത്ത പഺർക്ക഻ുംഗ് ുമകലീയ സഺരമഺയ഻ 
ബഺധ഻ക്കഽും. െറഭഺഖുത്തഺട് ുചർന്നഺണ് മഺർക്ക് ീചയ്െ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഈ 

ീഔട്ട഻ടത്ത഻ന്ീറ ന്നഺും ന഻ലയ഻ൽ പവർത്ത഻ക്കഽന്ന ൂമെ഻ മഺുരജ് ബൿഽുറഺ, 

മഽത്താസ് ുഹഺും നഴ്സ഻ുംഗ് ീസന്റർ, യഽൂണെഡ് ഇദ്നൿ ഇൻഷഽറൻസ഻ന്ീറ 

ുപഺള഻സ഻ സർവ഼സ് ീസന്റർ എന്ന഻വീയയഽും ബഺധ഻ക്കഽും. 

ആർ.സ഻.എീലക്ടട഻ക്കൽസ് , എസ്. എസ്. ീബയറ഻ങ് 

ഈ സ്ഥഺപനങ്ങള ീട െറുയഺട് ുചർന്ന ഭഺഖും മഺർക്ക് ീചയ്െ഻ട്ട ണ്ട്. അെ഻നഺൽ 

െീന്ന ഇവയഽീട മഽൻഭഺഖും ുറഺഡ഻നഺയ഻ ഏീെടഽക്കീപടഽും. പഺർക്ക഻ുംഗ് 

ുമകലീയയഽും സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറ 

വൿഺപഺരീത്തയഽും പെ഻ഔാലമഺയ  ഻

ബഺധ഻ക്കഽും. 

യാണ഻യൻ ുകഺംപ്ലക്ടസ്  

മഽത്താെ് ച഻ട്ട഻ഫണ്ട഻ന്ീറ ഒഫ഼സ് 

എും.എ.എസ് പ്ലഺേ഻ക്സ്, ുഫഺണ഻ക്സ് 

അക്ീസസ്സറ഻സ്, യാണ഻യൻ പവർ ടാൾസ്, 

ുഫഺക്കസ് ഔുംപൿാുട്ടഴ്സ്, എ.പ഻.എും 

ഒുട്ടഺ, സഺജ് ഫർണ഻ച്ചർ അടക്കും 

പവർത്ത഻ക്കഽന്ന സ്ഥഺപനമഺണ഻ത്. 

ഇെ഻ന്ീറ മഽൻഭഺഖും നഷ്ടീപടഺന഻ടയഽണ്ട .് 

അത് ീഔട്ട഻ടീത്ത ീമഺത്തമഺയ഻ 
ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. 
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ലഺവ഼സ് ുബഺട്ട഻ക്ട  

 പഴയ രഽ വ഼ട് ഇുെഺൾ രഽ ുബഺട്ട഻ക്കഺയ഻ രാപമഺെും ീചയ്െഽ രണ്ടഽ വർഷമഺയ഻ 
നടത്ത഻വരഽന്നഽ. ഉടമയഽും രണ്ടഽ ീെഺഴ഻ലഺള഻ഔള ും ുജഺല഻ ീചയ്യ ന്നഽ. വ഼ട഻ീന രഽ 
ആധഽന഻ഔ ര഼െ഻യ഻ലഽള്ള ുബഺട്ട഻ക് ആയ഻ മഺെ഻യെ഻ൽ വല഻യ െഽഔ 

ച഻ലവഴ഻ക്കീെട്ടെഺയ഻ ഔഺണഺൻ സഺധ഻ക്കഽന്നഽ. ഈ സ്ഥഺപനും 

ഏീെടഽക്കീപടഽന്നുെഺീട ഇന്റ഼ര഻യർ ഡ഻ൂസന഻ങ്ങ഻നഺയ  ഻ മഽടക്ക഻യ െഽഔ 

നഷ്ടമഺഔഽന്നഽ. 

ീക.എൽ.സൺസ്/ ീക.എൽ സത്തഺർ  

ഇത് വളീര പഴയ രഽ ൂപ്ലവഽഡ് സ്ഥഺപനമഺണ്. ഖിുഹഺപഔരണങ്ങൾ 

ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്ന സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറ ഉള്ള഻ലഺയ഻ 10.54 മ഼െർ 

അടയഺളീെടഽത്ത഻യ഻ട്ട ണ്ട .് ഏീറ ീെഺഴ഻ലഺള഻ഔൾ ുജഺല഻ ീചയ്യ ന്ന സ്ഥഺപനും. 

മക്കഺന഻ (സഹദഽീളഷഺ ഹജഽൽ ഹറൂമന഻ദർഗ )  

ീെക്ക഼ബസഺറ഻ീല വളീര 

പഺധഺനൿമഽള്ള രഽ 
സ്ഥഺപനമഺണ഻ത്. വ഻വ഻ധ 

മെവ഻ശവഺസ഻ഔൾ 

സരർശ഻ക്കഽന്ന ഔബറ഻ടമഺണ഻ത്. 

600 മഽെൽ 800 വർഷo വീര 

പഴക്കമഽീണ്ടന്ന  ്

വ഻ശവസ഻ക്കീെടഽന്ന ഔബറ഻ടും. 

ഇസ്ഺും മെ പചഺരഔനഺയ 

മഺല഻ക് ദ഼നഺറ഻ുനഺീടഺെും 

മലബഺറ഻ീലത്ത഻ീയന്നഽ 
വ഻ശവസ഻ക്കീെടഽന്ന 

സഹദഽളളഷഺയഽീടയഽും സഹദ് 

ഷഺയഽീടയഽമഺയ഻ രണ്ട് മകഺും ഇവ഻ീടയഽണ്ട്. ഈ പറമ്പ഻ൽ ഏഔുദശും 5 മ഼െർ 

അഔത്തഺയ഻ ഔഽെ഻യട഻ക്കീെട്ട഻ട്ട ണ്ട .് ഈ ഔഽെ഻ഔൾക്കഽള്ള഻ലഺയ  ഻ വടക്ക് ഭഺഖത്ത് 
മക്കഺന഻ ുഹഺട്ട് ആൻഡ് ഔാൾ എന്ന രഽ ീപട്ട഻ക്കടയഽണ്ട്. അെഽുപഺീല 

ീെക്കഽഭഺഖത്ത് മക്കഺന഻ ുേഺർ എന്ന മീെഺരഽ ീപട്ട഻ക്കടയഽമഽണ്ട  ് . ഇത് രണ്ടഽും 

ഇലേഺെഺഔഽും. 
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ജയരഺജ് ബ഻ൽഡ഻ങ്  

ഈ ബ഻ൽഡ഻ങ്ങ഻ൽ പധഺനമഺയഽും ീജ.ീഔ.ടയർ, ഔഺനന്നാർ ടയർസ്, അൂലൻ 

ുവൾഡ് െഽടങ്ങ഻യ സ്ഥഺപനങ്ങൾ പവർത്ത഻ക്കഽന്നഽ. ഈ ീഔട്ട഻ടത്ത഻ന്ീറ ന്നഺും 

ന഻ലയ഻ലഽും മാന്നഽ സ്ഥഺപനങ്ങൾ പവർത്ത഻ച്ച വരഽന്നഽ. ഈ ബ഻ൽഡ഻ങ് 

പാർണമഺയഽും ഇലേഺെഺഔഽന്നഽ.  

എ.ബ഻.എസ് ീറസ്റ്ററന്്   

പണ഻ പാർത്ത഻യഺയ഻ വരഽന്ന  രഽ 3 േഺർ ന഻ലവഺരത്ത഻ലഽള്ള രഽ ുഹഺട്ടലഺണ് 

ഇത്. ഇെ഻ന്ീറ മഽൻഭഺഖത്തഺയ഻ 
മഺർക്ക് ീചയ്െ഻ര഻ക്കഽന്ന 

പഺർക്ക഻ുംഗ് സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ 

അട഻യ഻ലഺയ഻ ഔ഻ണറഽണ്ട്. ഇെ഻നഽ 
ുനീര െഺീഴയഺയ഻ട്ട ള്ള ുലഺറ഻ൽ 

ജനുറെർ ടഺൻസ്ുഫഺർമർ ുബസ്
ീമന്്, ഇലക്ട഻ക്ക് പഺനൽ റാും, 

ല഻ഫ്െ് എന്ന഻വയഽും 

പവർത്ത഻ക്കഽന്നഽ. ഈ 

സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറ മഽന്ന഻ലഽള്ള 

പഺർക്ക഻ുംഗ് ഏര഻യ ഇലേഺെഺഔഽന്നുെഺീട, സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറ പവർത്തനീത്തയഽും 

പാർണമഺയഽും ബഺധ഻ക്കഽും. ജയരഺജ് ബ഻ൽഡ഻ങ്ങ഻ന്ീറയഽും ീറേറന്് 
മഽന്ന഻ലഺയ഻ മഺർക്ക് ീചയ്െ഻ര഻ക്കഽന്നത് ബസ്ുബക്ക് ആീണന്ന് ഔരഽെഽന്നഽ.  

എ.ബ഻.എസ് ീറേറന്്  മഽെൽ ഔക്കഺട് ുറഺഡ് ജുംഗ്ഷൻ വീര ുറഺഡ഻ുനഺട് 

ുചർന്ന് ഔ഻ടക്കഽന്ന എലേഺ സ്ഥഺപനങ്ങള ീടയഽും മഽൻവശീത്ത സഺരമഺയ഻ 

ബഺധ഻ക്കഽന്നഽണ്ട .് ഔക്കഺട് ജുംഗ്ഷന്ീറ ീെഺട്ടടഽത്തഺയ഻ പവർത്ത഻ച്ച വരഽന്ന മാന്നഽ 
റാമ഻ൽ മ഻ൽമ ബാത്തഽഔള ും, അെൂസ് ഫഺേ് ഫഽഡ്, ശ഼ലക്ഷ്മ഻ ടയർ 

എന്ന഻വീരയഽും ഭഺഖ഻ഔമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. ഈ ജുംഗ്ഷന഻ലഽള്ള ഔഺത്ത഻ര഻െ  ്

ുഔരവഽും ഇലേഺെഺഔഽും  

ുഔരള ഔൗമഽദ഻ ുറഺഡഽമഽെൽ ഔയർീഫഡ് ുഷഺറാും വീരയഽള്ള സ്ഥഺപനങ്ങൾ 

ഏെവഽും പധഺനമഺയ഻ട്ട ള്ളത് ൂവദൿഽെ഻ ഭവൻ ീഔട്ട഻ടമഺണ്. ഇെ഻ൽ വ഻വ഻ധ 

ഒഫ഼സഽഔൾ പവർത്ത഻ക്കഽന്നഽണ്ട .് ഈ ഒഫ഼സ഻ൽ ീഔട്ട഻ടത്ത഻ൽ മെ഻ല഻നഽ 
ഉള്ള഻ലഺയ഻ട്ടഺണ് മഺർക്ക് ീചയ്െ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ന഻ലവ഻ൽ സ്ഥലും ഏീെടഽക്കൽ 

ീഔട്ട഻ടീത്ത ുനര഻ട്ട് ബഺധ഻ക്ക഻ീലേങ്ക഻ലഽും, ഒഫ഼സ഻ീലയഽും മെ  ആവശൿഺർഥും 

ഒഫ഻സ഻ൽ എത്തഽന്നവരഽീടയഽും വഺഹനങ്ങൾ പഺർക്ക് ീചയ്യ ന്ന സ്ഥലമഺണ് 

അടയഺളത്ത഻നഽള്ള഻ലഺയ഻ട്ട ള്ളത്. ഇെ഻നഽ മഽന്ന഻ലഺയ഻ട്ട ള്ള െ഻രഽെെ  ഻ ുലഺട്ടറ഻ 
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ീപട്ട഻ക്കടയഽും, എും.ആർ.എസ് ുലഺട്ടറ഻ േഺള ും പാർണമഺയഽും ഇലേഺെഺഔഽന്നഽ. 
അെഽുപഺീല അുശഺഔ ആശഽപെ഻ ുറഺഡ് ജുംഗ്ഷന഻ലഽള്ള അുയഺദ്ധൿ, ുറഺയൽ 

ലഽക്ക് ീഹയർ ൂേൽ എന്ന഻വീയയഽും സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്നഽണ്ട .്  

അെഽുപഺീല ഹുരഔിഷ്ണ ുലഺട്ടറ഻ േഺള഻ീനയഽും  ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. അുശഺഔ 
ആശഽപെ഻ ുറഺഡ഻ൻീറ പട഻ഞ്ഞഺ് വശത്തഽള്ള സഽരര഻ ഫാട്ട് േഺൾ, നൿാ 
ലക്ക഻ ുലഺട്ടറ഻ എന്ന഻വ പാർണമഺയഽും ഇലേഺെഺഔഽും.  

സ഻െ഻ ൂലെ് ുഹഺട്ടല഻ന്ീറയഽും ഖ഼െ ുബക്കറ഻യഽീടയഽും മഽൻവശത്തഽള്ള ശ഼ 
ഹഺഷ഻മ഻ന്ീറ ീപട്ട഻ക്കടയഽും, സന്ന഻ധഺൻ ബഺർുഹഺട്ടല഻ുലക്കഽള്ള ുറഺഡ഻ൻീറ 

സമ഼പത്തഽള്ള മ഻ൽമ ബാത്തഽും 
ഇലേഺെഺഔഽന്നഽ   

െഽടർന്ന് ീഔ.എസ്.ആർ.ട഻.സ഻ ബസ് 

േഺൻഡ഻ന്ീറ  ീെക്ക് പട഻ഞ്ഞഺ് ഭഺഖത്ത് 
ുറഺഡ഻നഭ഻മഽകമഺയ഻ട്ട ള്ള അല഻ ഫഽഡ് 

ുഔഺർട്ട഻ന്ീറ മഽൻഭഺഖത്തഺയ഻ ഏഔുദശും 3 

മ഼െുറഺളും ഉള്ള഻ലഺയഽും, ീെക്ക് ഭഺഖത്ത് 
േഺൻഡ഻ന്ീറ ഉൾഭഺഖുത്തക്കഽള്ള 

ുറഺഡ഻ൻീറ ഭഺഖത്തഺയ഻ 5  മ഼െർ 

ഉള്ള഻ലഽമഺണ് അടയഺളീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്.  

ഇത് ഔഴ഻ഞ്ഞഽ നഺഷണൽ ീമഡ഻ക്കൽസ഻ൽ ന഻ന്ന് ആരുംഭ഻ച്ച്, രജ഻സ്ടഺർ 
ഒഫ഼സ഻ുലക്കഽള്ള ുറഺഡഽവീര സവ഼െ് ുഔഺർണർ ുഷഺെ വീരയഽള്ള 
ീഔട്ട഻ടങ്ങളഺണ്. ഇെ഻ൽ നഺഷണൽ ീമഡ഻ക്കൽസ഻ന്ീറ റാമ഻ുനഺട് ുചർന്നഺണ് 
ഔഽെ഻യട഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഈ ീഔട്ട഻ടത്ത഻ന്ീറ ന്നഺും ന഻ലയ഻ൽ 
ീഔ.എസ്.ആർ.ട഻.സ഻.എുംുപ്ലഺയ഼സ് ുഔഺ ഒെുറെ഻വ് ീസഺൂസെ഻ 
പവർത്ത഻ച്ച  വരഽന്നഽണ്ട്. ഇെ഻നഽ ീെഺട്ടടഽത്തഺയ഻ട്ട ള്ള ഖഺർഡൻ ഫഷ് 
ീവജ഻െബ഻ൾ ആൻഡ് ുബക്കറ഻, നൿാ ീവജ഻െബ഻ൾ േഺൾ (പഴയ ഔഽട്ട഻ 
ഒുട്ടഺസ്ീപയർ ഔട), െസഺജ് ുഹഺട്ട് ആൻഡ് ഔാൾ, സ഻ീമന്് ീഔഺണ്ട് 
ഖഺർഹ഼ഔ ആവശൿങ്ങൾക്കഺയഽള്ള സഺധന സഺമഖ഻ഔൾ ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്ന േ഼ൽ 
സ഻ൻഡ഻ുഔെ്, സബഺ േ഼ല഻ന്ീറ ീേെ഻ന് ഔണക്കഺയഽും ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ.  

ുമഺുഡൺ ഐ.ട഻.ഐ  

ുഔര സർക്കഺര഻ന്ീറ NCVT (National Council for Vocational Training) ന്ീറ 
സ്ഥ഻രഅുംഖ഼ഔഺരുത്തഺീട പവർത്ത഻ച്ച വരഽന്ന ഈ സ്ഥഺപനത്ത഻ന് വ഻വ഻ധ 
ീഔട്ട഻ടങ്ങള ീട ഔിെൿമഺയ അളവഽഔൾ ഔഺണ഻ക്കഽന്ന പ്ലഺൻ ഡൽഹ഻യ഻ീല 
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NCVTക്ക് അയച്ച  ീഔഺടഽത്തഽ പര഻ുശഺധന നടത്ത഻യ ുശഷമഺണ് അുംഖ഼ഔഺരും 
ലഭ഻ക്കഽന്നത്. പെ഻വർഷും 400 ഔഽട്ട഻ഔൾ വ഻വ഻ധ ുഖഡഽഔള഻ലഺയ഻ ഇവ഻ീട 
ന഻ന്നഽും പഠ഻ച്ച഻റങ്ങഽന്നഽണ്ട .് ന഻ലവ഻ീല അടയഺളത്ത഻നനഽസര഻ച്ച് ീഔട്ട഻ടും 
ീപഺള഻ച്ച  ന഼ക്കീെടഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ മെ  മഽറ഻ഔള഻ുലക്ക് ഔടന്നഽ ുപഺഔഺനഽള്ള 
ുഖഺവണ഻ ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന് അുംഖ഼ഔഺരും ലഭ഻ക്കീെട്ടഺൽ രഽ പര഻ധ഻വീര 
പശ്നങ്ങൾ പര഻ഹര഻ക്കീെടഽും. ഇെ഻നഽ സമ഼പത്തഺയ഻ മഺുേഴ്സ് ഇുംല഼ഷ് 
അക്കഺദമ഻ പവർത്ത഻ച്ച  വരഽന്നഽണ്ട്. ഇത് സ്ുപഺക്കൺ ഇുംല഼ഷ് പഠന 
ുഔരമഺണ്. ഔഴ഻ഞ്ഞ 13 വർഷമഺയ഻ സഽുരഷഺണ് പ഻.ീഔ നടത്ത഻വരഽന്ന 
സ്ഥഺപനമഺണ്.ഇെ഻നഽ ീെക്ക് വശത്തഺയ഻  ഔഺനന്നാർ ുമഺുട്ടഺർ ഔമ്പന഻ 
ഒഫ഼സ഻ന്ീറ സമ഼പത്ത് ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്ന് ഔ഻ടക്കഽന്ന സ്ഥഺപനങ്ങൾ 
െഺീഴ ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

 

അഞ്ജനും ുേഷനറ഻  

അുമസ് ബഺെറ഻ ഇൻീവർീട്ടർസ് 

ീചമ്പ ഡ഼ീസൽസ് (ഡ഼സൽ പമ്പ് റ഻െയർ ീസന്റർ) 

ീസൻഒുട്ടഺഎീലക്ട഻ക്കൽസ്  

പസ്സ഻ുനഺ ുഹഺട്ട് ആൻഡ് ഔാൾ  

അജ഻ൽ ടുവഴ്സ്  

മസ്സ഻ൽ ആൻഡ് ുജഺയ഻ന്് ീപയ഻ൻ  

ആഔഺശ് ുലഺട്ടറ഻  
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ീപഺെഽവഺൾ ആൻഡ് സൺസ് ീമെൽസ്  

ഔഺയ ഇലക്ുടഺ ല഻നക്സ് ബഺെറ഻ 
ഹൗസ്  

െ഻രഽുവഺണും മഺട഻ുമഺണ഻  

ൂടും ഹൗസ്  

മഞ്ജഽ ുഫഺുട്ടഺേഺെ്  

ട഻ വ഻ ുടുഡഴ്സ് ആൻഡ് ബഺെറ഻  

രഺഹഽൽ ുടുഡഴ്സ് (ൂപ്ലവഽഡ് )  

ൂബെ് ല഻ങ്ക്  

സവ഼െ് ുഔഺർണർ   

എന്ന഼ സ്ഥഺപനങ്ങളഺണ് ഉള്ളത്. ഇവ മഽഴഽവനഺയഽും ഏീെടഽക്കീപടഽന്നവയ഻ൽ 

ഉൾീെടഽന്നഽ.  

ീെഺട്ടടഽത്തഺയഽള്ള ീറജ഻സ്ടർ ഒഫ഼സ് ുറഺഡ഻ൻീറ ീെക്കഽ ഭഺഖത്തഺയ഻ ജ഻ലേഺ 

പഞ്ചഺയത്ത഻ന്ീറ ഔവഺള഻െ഻ ഔുണ്ടഺൾ ലഺബ്, സയൻസ് പഺർക്ക് , എ.ഇ.ഒ ഒഫ഼സ് 

എന്ന഻വയഽും ഉണ്ട്. ഇെ഻ൽ ആദൿീത്ത ഒഫ഼സഺയ ലഺബ഻ന്ീറ പഺർക്ക഻ുംഗ് ഏര഻യ 

പാർണമഺയഽും ഇലേഺെഺഔഽന്നഽ.  

ഇന഻യഽള്ളത് ുദശ഻യ പഺെക്ക് സമഺദ്നരമഺയ഻ പട഻ഞ്ഞഺറഽവശത്തഽള്ള 

സ്ഥഺപനങ്ങളഺണ്.  

മഹമാദ് ുമഺസ്ക്ട  

ീെക്ക് ഭഺഖത്ത് ന഻ലവ഻ീല 

മെ഻ല഻ൽ ന഻ന്ന് 1 മ഼െറഽും  

വടക്കഽ ഭഺഖത്ത്  3 മ഼െറഽമഺണ് 

അടയഺളീെടഽത്ത഻യ഻ട്ട ള്ളത്. 

പള്ള഻യഽീട പവർത്തനീത്ത 

ബഺധ഻ക്ക഻ലേ.   

ഔഺനറഺ ബഺങ്ക഻ീനയഽും വഽഡ് 
ലഺൻഡ്സ് ുഷഺറാമ഻ീനയഽും 

സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലേ 
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എങ്ക഻ലഽും ഇെ഻ന്ീറ 

ഖൗണ്ടീലീവല഻ൽ അടക്കും 

പവർത്ത഻ക്കഽന്ന റമ഼സ് 

ുലഺഡ്ജ഻ന്ീറ ഔഽീറ ഭഺഖങ്ങീള 

ുനര഻ട്ട് ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. ഇദ്നൿൻ 

ുപഺേൽ വഔഽെ഻ന്ീറ രഽ െപഺൽ 

ീപട്ട഻യഽണ്ട്. ഇത് ഇവ഻ീട ന഻ന്നഽും 

മഺുെണ്ടെഺയ഻ വരഽും. ഇെ഻ന്ീറ 

സമ഼പത്തഺയഽള്ള രഞ്ജ഻ത്ത് ുഹഺട്ടല഻ന്ീറ 5 മ഼െർ ഉള്ള഻ലഺയ഻ മഺർക്ക് 
ീചയ്െ഻ട്ട ണ്ട്. ഇെ഻ന്ീറ പവർത്തനീത്ത ബഺധ഻ക്കഽും.  

 

ഇവഔാടഺീെ ീെഺട്ടടഽത്ത് െീന്നയഽള്ള  

എൻ.ീഔ.എസ് ച഻ക്കൻ  

ീഡയ഻ല഻ ഫഷ് ച഻ക്കൻ  

ക്ലച്ച് ീസന്റർ  

ഡസ്സ് ുഔഺഡ്  

മഺരഽെ഻ ൂഡവ഻ുംഗ് സ്ഔാൾ  

ഇദ്നൿൻ ബഺെറ഻ ഹൗസ്  

എന്ന഻വീയയഽും ഈ സ്ഥലും 

ഏീെടഽക്കൽ ബഺധ഻ക്കഽും  

ുദശ഼യപഺെയ഻ൽന഻ന്നഽള്ള െഺയീത്തരഽ ജുംഗ്ഷന഻ീല  

ഔഺൽീടക്സ് അഔവഺഫ഻ഷറ഻സ്  

എ.ീഔ. ുബഺുെഴ്സ് പുംബ്സ് 

എൂലെ് ഏജൻസ഻സ് 

എയർീടൽ ുലഺട്ടറ഻ + ീപട്ട഻ക്കട  

എച്ച്. പ഻ ലാബ഻ക്കന്്സ്  
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ഔൿഽ പ഻ക്സ് എീലക്ട഻ക്കൽസ്  എന്ന഻വീയയഽും സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. 
എന്നഺൽ ശര഼ഫ ടഺവൽ സർവ഻സ഻ന്ീറ ീെക്ക് ഭഺഖത്തഽള്ള മഽറ഻ മഺെുമ 

നഷ്ടീപടഽന്നഽള്ള  

ഔഺൽീടക്സ് - യാത്ത് ീസന്റർ ുറഺഡ് 

ജുംഗ്ഷന഻ീല റ഼ചഺർജ് ീമഺൂബൽ 

ുഷഺപ്, മ഻ൽമ ബാത്ത് എന്ന഻വ 

പാർണമഺയഽും ഇലേഺെഺഔഽന്നഽ. ഇെ഻നഽ 
ീെഺട്ടടഽത്തഺയഽള്ള  

ലാഔർ നൿാ പവർ ഹൗസ്  

ജ഻ .ബ഻ എഡൿാുക്കഷൻ  

ജ഻ുയഺ ഡ഻ജ഻െൽ  

ദ഻ മഺസ്ക്  

എന്ന഼ സ്ഥഺപനങ്ങള ീട ഉള്ള഻ലഺയ഻ 
ഏഔുദശും 7 മ഼െർ ഉള്ള഻ൽവീര മഺർക്ക് ീചയ്യീെട്ട഻ട്ട ണ്ട്. ഇത് 

ഇലേഺെഺഔഽന്നുെഺീട, ന്നഺും ന഻ലയ഻ൽ 

പവർത്ത഻ക്കഽന്ന ുഡഺ.എസ്. വ഻ .എും 

ഹഺര഻ഷ഻ന്ീറ റഷ഼ദ ക്ല഻ന഻ക്കഽും 

ഇലേഺെഺഔഽന്നഽ. 

ഇവ഻ീട മഽെൽ ുഔഺഫ഻ഹൗസ് വീര 

ുദശ഼യപഺെയഽീട പട഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഖത്ത് 
സഺരമഺയ നഺശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടഺഔഽന്ന഻ലേ. 

ീെക്ക഼ബസഺർ ുഔഺഫ഻ഹൗസ഻ന്ീറ 

വടക്കഽ ഭഺഖത്തഺയഽള്ള ുലഺട്ടറ഻ േഺൾ, 

നയന ച഻പ്സ്, ഷഺർ ീമഺൂബൽ 

വർക്സ്, മലബഺർ ുലഺട്ടറ഻, സ്പ഼ഡ് 

മണ഻യഺയ഻ ടഺൻസ്ഫർ, ുഫഺുട്ടഺേഺ് 

േ ഡ഻ുയഺ എന്ന഻വരഽീട ചഽമര഻ുനഺട് ുചർന്ന് ഏഔുദശും 5 മ഼െർ ഉള്ള഻ലഺയഺണ് 

മഺർക്ക് ീചയ്െ഻ര഻ക്കഽന്നത്. അെ഻നഺൽ ുമൽ സാച഻െ഻ച്ച എലേഺ ഔടഔള ും 

ഇലേഺെഺഔഽന്നഽ.  

NH-66 സബ് ജയ഻ൽ ുറഺഡ഻ൻീറ ജുംഗ്ഷന഻ൽ ന഻ന്ന് ുദശ഼യ പഺെക്ക് 
സമഺദ്നരമഺയ഻ട്ട ള്ള ുഹഺട്ടൽ ജയ, ന഻ഥ഻ൽ ഷാ, സ഻െ഻ ുഹഺട്ടൽ എന്ന഻വയ഻ൽ 
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വടക്കഽ ഭഺഖത്ത് റാമ഻ുനഺട് ുചർന്നഺണ് 

ഔഽെ഻യഽള്ളത്. എന്നഺൽ ീെക്കഽ ഭഺഖത്ത് 
അല്പും ീചര഻ഞ്ഞഽ, 3 മ഼െുറഺളും 

ഉള്ള഻ലഺയ഻ട്ടഺണ് വര഻ഔ. അെ഻നഺൽ 

െീന്ന ഏെവഽും ഔാടഽെൽ ബഺധ഻ക്കഽഔ 

ുഹഺട്ടൽ ജയീയ ആണ്. മാന്നഽ 
സ്ഥഺപനങ്ങീളയഽും ീപഺെഽവഺയ഻ 
ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. ീെഺട്ടടഽത്തഺയ഻ വടക്കഽ 
ഭഺഖത്തഺയ഻ട്ട ള്ള പഺും ഔാൾ, സ഻.ീഔ. 

ൂടുലഴ്സ്, എും.സ഻.എസ് ഫാട്സ് 

എന്ന഻വീയയഽും സഺരമഺയ഻ െീന്ന 

ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ.  

ീെഺട്ടടഽത്തഺയ഻ട്ട ള്ള ലക്ഷ്മ഻ ഹയർ ഖഽഡ്സ് ീെഺട്ട് എരഽമീത്തരഽ ുറഺഡ് 

വീരയഽള്ള സ്ഥഺപനങ്ങള ീട ല഻േ് െഺീഴ 

ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

ലക്ഷ്മ഻ ഹയർ ഖഽഡ്സ് 

ുഹഺട്ടൽ മഽത്തെൻ  

സൺ ൂഷൻ  

വ഻.പ഻.ീഔ.ുേഺർ 

ുലഺബൽ ീമഺൂബൽസ്  

അന്നപാർുണശവര഻ ുലഺട്ടറ഻  

അച്ച  ീഹയർ ീഡീസ്സർസ്  

മറ഼ന മൿാസ഻ക്കൽസ്  

നസറത്തഽൽ ഇസ്ഺും സഭ പള്ള഻  

ീഔ.വ഻.ുേഺർ  

സ഻.ീഔ.ജ഻.ദഺസൻ ീവജ് ുേഺർ  
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എന്ന഻വയ഻ൽ ീെക്കഽ ഭഺഖത്ത് മഽറ഻ുയഺട് ുചർന്നഺണ് 

അടയഺളീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത് എങ്ക഻ലഽും വടക്കഽ ഭഺഖത്ത് ീവജ഻െബ഻ൾ ുേഺർ 

ഭഺഖത്ത് എത്തഽുമ്പഺുഴക്കഽും രഽ മ഼െുറഺളും സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറ ഉള്ള഻ലഺയ഻ വരഽും.  

എരഽമീത്തരഽ ുറഺഡ഻ൽന഻ന്ന് വടക്കഽ ഭഺഖുത്തക്ക്, ുറഺഡ഻നഽ സമഺദ്നരമഺയ഻ട്ട ള്ള 

സ്ഥഺപനങ്ങൾ െഺീഴ ഔഺണ഻ക്കഽന്നഽ.  

മഽഹമ്മദ് ഔഽഞ്ഞ഻ ുേഺർ  

സ഻യെ്/ വഺസവ ടയർ  

ഐഡ഻യ 3 ജ഻  

ഔൗസലൿ ഫഽട്ീവയർ  

മ഻ഥ഻ല ഫഽഡ്  

രഺഖും മൿാസ഻ക്കൽസ്  

ുഹഺട്ടൽ അുയഺദ്ധൿ  

നൿാ ഐശവരൿ ുബക്കറ഻  

ഒഷ഻യഺന഻ക് സർവ഼സ് ീസന്റർ  

ുഹഺട്ടൽ സാരൿ  

ഫഷ് ജൿാസ് ീസന്റർ  

എച്ച്. എസ് ുടുഡഴ്സ്  

ുഹഺണ്ട വർക്ക് ുഷഺപ്  

ട഻ ൂടും  

ഡ഻ൂസൻ േ഻ക്കർ  

ുഖഺപഺൽ സൺസ് ഒുട്ടഺസ്ീപുയഴ്സ്  

ഖഽഡ് ലക്ക് ീമഺൂബൽ 

സ്ൂമൽ േ ഡ഻ുയഺ  

സച്ച഻ ബ഻ൽഡ഻ങ് ീമെ഼ര഻യൽസ്  
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യാണ഼ക് ഒുട്ടഺീമഺൂബൽസ് 

ൂബക്ക് ുവൾഡ്  

സാരൿ ഒുട്ടഺസ്ീപുയഴ്സ്  

ഈ സ്ഥഺപനങ്ങള഻ൽ, ആദൿമഺയ഻ പരഺമർശ഻ക്കീെട്ട മഽഹമ്മദ് ഔഽഞ്ഞ഻ ുേഺർ 

ഭഺഖത്ത്, ഔടയഽീട ഉള്ള഻ലഺയ഻ 1 മ഼െറഺണ് അടയഺളീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്, ഇത് 

ഔുമണ 2 മ഼െർ ആയ഻, അവസഺനമഺയ഻ പരഺമർശ഻ച്ച സാരൿ ഒുട്ടഺസ്
ീപയറ഻ീലത്തഽുമ്പഺൾ അഞ്ചഽ മ഼െുറഺളും ഉള്ള഻ലഺയ഻ മഺർക്ക് ീചയ്െ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 
ഇെ഻ൽ സ഻യെ് / വഺസവ ടയറ഻ന്ീറയഽും ുഹഺണ്ട വർക് ുഷഺെ഻ന്ീറയഽും 

പവർത്തനീത്ത ബഺധ഻ക്ക഻ലേ. 
ഔഺരണും അവ ഔഽറച്ച ഔാട  ഻

ഉള്ള഻ലഺയഺണ് 

സ്ഥ഻െ഻ീചയ്യ ന്നത്. 

ബഺക്ക഻യഽള്ള മഽഴഽവൻ 

സ്ഥഺപനങ്ങീളയഽും 

ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. 

ീെഺട്ട് വടക്കഽഭഺഖത്തഽള്ള 

ുഔഺുംപ്ലക്സ഻ൽ ഏഔുദശും 

നഺല് മ഼െർ ഉള്ള഻ലഺയഺണ് 

മഺർക്ക് ീചയ്െ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ന്നഺും ന഻ലയ഻ൽ പവർത്ത഻ക്കഽന്ന ഔ഻ുംസ് ടൿാഷൻ 

ീസന്റർ, TIME, Britco & Bridco എന്ന഼ സ്ഥഺപനങ്ങീള ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. െഺീഴ 

അടഞ്ഞഽഔ഻ടക്കഽന്ന മഽറ഻ഔീളയഽും ബഺധ഻ക്കഽും. ഔ഻ുംസ് ടൿാഷൻ ീസന്ററ഻ന്ീറ 

ൂബക്ക് 
പഺർക്ക഻ുംഗ് 

ീസന്ററഽും 

പാർണമഺയഽും    

നഷ്ടീപടഽന്നെ഻ൽ
ീപടഽന്നഽ. സ്഼പ്
ീവൽ  മഺടസ് 

ുഷഺറാും മഽൻഭഺഖും 

പാർണമഺയഽും 

നഷ്ടീപടഺന഻ടയഽ
ണ്ട്.  
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അെഽുപഺീലെീന്ന നഺല്പുെഺളും 

ജ഼വനക്കഺർ ുസവനമനഽഷ്ഠ഻ച്ച വരഽന്ന 

ല഻ുയഺ ക്ല഻ന഻ക്കൽ ഡയുഗ്നഺേ഻ക്സ് 

ീസന്ററ഻ന്ീറ മഽന്ന഻ലഽള്ള പഺർക്ക഻ുംഗ് 

ഏര഻യ ഔാടഺീെ രണ്ടഽമ഼െുറഺളും 

നഷ്ടീപടഺന഻ടയഽണ്ട്. ഏഔുദശും 

ന്നരവർഷമഺയ഻ പവർത്ത഻ച്ച വരഽന്ന ഈ 

സ്ഥഺപനത്ത഻ൽ ഓട്ുപഷൿന്് വ഻ഭഺഖവഽും 

പവർത്ത഻ച്ച വരഽന്നഽ.   

ീക.ട഻.പ഻.ടവർ  

ഇെ഻ന്ീറ െഺഴീത്ത ന഻ലയ഻ൽ എക്ൂസഡ് ടയർ ുഷഺറാും, ന്നഺും ന഻ലയ഻ൽ 

സ്ൂമല഻ ീഡന്റൽ ക്ല഻ന഻ക്, രണ്ടഺുംന഻ലയ഻ൽ ആദ഻െൿ ബ഻ർള ഔൿഺപ഻െലഽും 

പവർത്ത഻ച്ച  വരഽന്നഽണ്ട്. ഇവയഽീട പഺർക്ക഻ുംഗ് ഏര഻യയഽും മഽൻഭഺഖവഽും 

നഷ്ടീെടഽന്നഽ. 

ുബബ഻ ീകയർ  

ഈ െഽണ഻ക്കട നഺലഽന഻ലഔള ള്ള രഽ ീഔട്ട഻ടത്ത഻ലഺണ് പവർത്ത഻ച്ച വരഽന്നത്. ഈ 

സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറ മഽൻഭഺഖീത്ത പാർണമഺയഽും ബഺധ഻ക്കഽന്നഽണ്ട .്  

വ഻ൻുഡഺസ്  

ഇീെഺരഽ നഺലഽന഻ലീഔട്ട഻ടമഺണ്. ഇെ഻ൽ വ഻ൻുഡഺസ്, ീഡക്കർ എന്ന഼ ുഹഺും 

ഇന്റ഼ര഻യർ വസ്െഽക്കൾ വ഻ൽക്കഽന്ന സ്ഥപനമഺണ്. ഇവീയ സരമഺയ഻ത്തീന്ന 

ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. ഇെ഻ുനഺട് ുചർന്നഽള്ള ീറയ്സൺ എീലക്ട഻ക്കൽസ് ആൻഡ് 

പ്ലുംബ഻ുംഗ് എന്ന സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറ 10 മ഼െുറഺളും ഉള്ള഻ലഺയഺണ് 

അടയഺളീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. അെ഻നഺൽ െീന്ന സ്ഥഺപനും പാർണമഺയ഻ 
ഇലേഺെഺഔഽന്നഽ. ീെഺട്ടടഽത്തഽള്ള MyJio എന്ന ജ഻ുയഺ ഡ഻ജ഻െൽ സ്ഥഺപനീത്തയഽും 

സഺരമഺയ഻ത്തീന്ന ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. 

മനഺൽ 

ഈ ീഔട്ട഻ടത്ത഻ൽ മഹ഼ര ഇരഽചഔവഺഹന ുഷഺറാും പവർത്ത഻ക്കഽന്നഽ. െഺഴീത്ത 

ന഻ലയ഻ലഺണ് വർക് ുഷഺപ്  മഹ഼രയഽീട ീെഺട്ട  മഽഔള഻ലഽള്ള ന഻ലഔള഻ൽ 

ട഻.എൻ.എും ജവഺദ് അക്കഺദമ഻യഽും പവർത്ത഻ച്ച വരഽന്നഽ. ഈ ീഔട്ട഻ടീത്ത 

സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽും.  
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ീജ.ീജ.എസ് ുഹഺസ്പ഻െൽ  

ഔഴ഻ഞ്ഞ 60 വർഷമഺയ഻ ീെക്ക഼ബസഺറ഻ൽ പവർത്ത഻ച്ച വരഽന്ന രഽ 
സ്ഥഺപനമഺണ഻ത്. 25 ീബഡഽഔൾ ഉള്ള ഈ ആശഽപെ഻യ഻ൽ ഔ഻ടത്ത഻ ച഻ഔ഻ത്സഺ 

ഔാടഺീെ പെ഻ദ഻നും 250 ഒളും ുപർ ഓട്ുപഷൿന്റഺയ഻ ച഻ഔ഻ത്സക്കഺയ഻ എത്തഽന്നഽ. 
ുഡഺക്ടർമഺരഽും നഴ്സഽമഺരഽമടക്കും 35 ുപർ ുജഺല഻ീചയ്െഽവരഽന്നഽ. ുഡഺ. 

ശഺദ്നഺമഺധവന്ീറ ഈ ആശഽപെ഻യ഻ൽ 

ഇുെഺൾ ഔഽട്ട഻ഔൾ/ ഡയീബെ഻ക്സ്/ സ്ഔ഻ൻ 

എന്ന഻വയ഻ൽ പഺമഽകൿും നൽഔഽന്ന ഈ 

സ്ഥഺപനും പസവശഽശാഷയ്ക്ക  ് ഏീറ 

പശസ്െമഺയ഻രഽന്നഽ. ഇവ഻ീട ഏഔുദശും 10 

മ഼െറ഻ലധ഻ഔും ഉള്ള഻ലഺയഺണ് മഺർക്ക് 
ീചയ്െ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഇെ഻ന്ീറ 

ീെക്കഽഭഺഖത്തഺയ഻ ുഔഺമ്പൗണ്ട഻നഽള്ള഻ൽ 

െീന്ന രഽ മ഻ൽമ ബാത്തഽും പവർത്ത഻ക്കഽന്നഽ. 
ഇെഽും പാർണമഺയഽും ഇലേഺെഺഔഽും. 

ീക.എൽ.സത്തഺർ  

ീെക്ക഼ബസഺറ഻ീല വളീര പശസ്െമഺയ 

സ്ഥഺപന ശിുംകലഔള഻ൽ ന്നഺണ഻ത്. ൂപ്ലവഽഡ്, പ്ലുംബ഻ുംഗ് ആൻഡ് 

എീലക്ട഻ക്കൽസ്, ഫ്ുളഺറ഻ങ് സഺധന സഺമഖ഻ഔൾ വ഻ൽക്കഽന്ന രഽ സ്ഥഺപനമഺണ്. 

ഏഔുദശും 5 മ഼െർ ഉള്ള഻ലഺയ഻ട്ടഺണ് അടയഺളീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഈ  

സ്ഥഺപനീത്ത ഇത് സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. 20 ൽ അധ഻ഔും ീെഺഴ഻ലഺള഻ഔൾ 

ഇവ഻ീട ുജഺല഻ ീചയ്യ ന്നഽ .ുദശ഼യ പഺെയ഻ൽ ന഻ന്ന് പഴയ ബസ് േഺൻഡ് ുറഺഡ഻ീന 

ബന്ധ഻െ഻ക്കഽന്ന ീപഺട്ടയൻ ുശകരൻ ുറഺഡ഻ൻീറ വടക്കഺയ഻ സ്ഥ഻െ഻ീചയ്യ ന്ന 

ഹ഻രഽസ്ഥഺൻ ബഺെറ഻, സഫയർ ീറുേഺറന്്, ഹഺർഔഺർസ്, അെ഻ന്ീറ ന്നഺും 

ന഻ലയ഻ലഽള്ള മഺരഽെ഻ ൂഡവ഻ുംഗ് സ്ഔാൾ, എക്സ഻ും ഡ഻സ്ഔൗണ്ട് ീസന്റർ , 

അെ഻ന്ീറ ന്നഺും ന഻ലയ഻ലഽള്ള ുഔരള ബഺങ്ക് എന്ന഻വീയ സഺരമഺയ഻ 
ബഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലേ എന്നറ഻യ഻ക്കഽന്നഽ.  

വ഼ടഽകൾ 

NH-66 ന്ീറ പട഻ഞ്ഞഺറഽ വശത്ത്, വടക്ക് മഽെൽ അമർമഺയ, അർമഺൽ ഹൗസ്, മഫ്
ീേഡ്, ജഺനഔ഻ ന഻ലയും എന്ന഼ വ഼ടഽഔള ും സ്ഥ഻െ഻ീചയ്യ ന്നഽ. ഇെ഻ൽ അമർമഺയ 

എന്ന പറമ്പ഻ീല വ഼ട഻ുനഺടഽ ുചർന്ന് 5 അട഻ ഉയരത്ത഻ൽ ഏഔുദശും 15 
മ഼െുറഺളും ന഼ളത്ത഻ലഽള്ള മെ഻ലഽും ഔഽട഻ീവള്ള ുസഺെസ്സഺയ ഔ഻ണറഽും 
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ഉൾീെടഽന്നഽ. വ഼ട഻ീന സ്ഥലീമടഽെ് സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലേ. പറമ്പ഻ൽ ഔഺയ്
ഫലമഽള്ള 2 ീെങ്ങഽഔള മഽണ്ട്. 

സഽസഽഔ഻ ുഷഺറാമ഻ുനഺട് ുചർന്ന് ഔ഻ടക്കഽന്ന വ഼ടഺണ് അർമഺൻ. 5 അട഻ 
ഉയരത്ത഻ൽ ഏഔുദശും 10 മ഼െർ ന഼ളത്ത഻ലഽള്ള മെ഻ൽ ീഔട്ട഻യ പറമ്പ഻ന്ീറ 
ഉള്ള഻ൽ രണ്ടഽ ീെങ്ങഽഔള മഽണ്ട .് 

ീജ.ീജ.എസ് ആശഽപെ഻ക്കഽ സമ഼പമഺയ഻ സ്ഥ഻െ഻ീചയ്യ ന്ന മഫ്ീേഡ് ഹൗസ് 

ുപ്ലഺട്ട഻ന്ീറ ഉള്ള഻ൽ ആദൿും 6 അട഻യഺണ് മഺർക്ക് ീചയ്െ഻രഽന്നത്. പ഻ന്ന഼ട് 
അത് 15 അട഻യഺയ഻ ഉള്ള഻ുലക്ക് 
മഺറ഻യ഻ട്ട ണ്ട്. 4 മ഼െർ ഉയരവഽും 15 മ഼െർ 
ന഼ളവഽമഽള്ള ഈ വ഼ട്ട പറമ്പ഻നഽള്ള഻ൽ 2 
ീെങ്ങഽഔള ും രഽ മഺവഽും ഉണ്ട്. മഫ്ീേഡ് 

ഹൗസ് ുപ്ലഺട്ട഻ന്ീറ ീെക്കഽവശത്തഺയ  ഻ VI എന്ന 

ീവഺഡഺുഫഺൺ-ഐഡ഻യ മ഻ന഻ ുേഺറഽും, വ഼നസ് 

വസ്ഔൿാലർ ക്ല഻ന഻ക്കഽും നൿാ ഇദ്നൿ 

ഇൻഷഽറൻസ഻ന്ീറ രഽ മഽറ഻യഽും ഉണ്ട്. ഔാടഺീെ 

ഇുെ പറമ്പ഻ന്ീറ വടക്കഽ ഭഺഖത്തഺയഽള്ള 

യാണ഻െ഻ ുഔഺുംപ്ലക്സ഻ൽ രഽ വർക്ക്ുഷഺെ ും, ൂഷൻ ുടുഡഴ്സഽും, പവ഼ൺ 

ഒുട്ടഺസ്ീപുയഴ്സഽും, മുംഖലൿ ഒുട്ടഺസ്ീപുയഴ്സഽും പവർത്ത഻ക്കഽന്നഽ. ഈ 

സാച഻െ഻ച്ച സ്ഥഺപനങ്ങള഻ൽ മുംഖലൿ ഒുട്ടഺ സ്ീപുയഴ്സ് ഴ഻ീഔ ബഺക്ക഻ീയലേഺും 

ഇലേഺെഺഔഽന്നഽ. മുംഖലൿയഽീട ചഽമർ വീരയഺണ് ൂഷൻ ുടുഡഴ്സ്. അെ഻നഺൽ അത് 

ീപഺള഻ക്കീപടഽുമ്പഺൾ മുംഖലൿീയയഽും ബഺധ഻ക്കഽും.  

Britco & Bridco ീഔട്ട഻ടങ്ങൾക്കഽ വടക്കഽ ഭഺഖത്തഺയ഻ ജഺനഔ഻ ന഻വഺസ഻ന്ീറ 
ീേെ഻ന് ഔണക്കഺയ഻ട്ടഺണ് അടയഺളീെടഽത്ത഻യ഻ട്ട ള്ളത്. ഈ പറമ്പ഻ൽ 
െഺമസ഻ക്കഽന്നവരഽും അവഔഺശ഻ഔള ും െമ്മ഻ലഽള്ള െർക്കും ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്. ഈ 
പറമ്പ഻ൽ രണ്ടഽ പ഻ലഺവഽും ഉണ്ട് 

ശ഼ രഺജരഺുജശവര഻ പ്ലുംബ഻ുംഗ് സ്ഥഺപനത്ത഻ന് സമ഼പത്തഽള്ള രണ്ടഽ 
വ഼ടഽഔള഻ൽ ന്നഺയ അനഽജയയ഻ൽ വിദ്ധ ദമ്പെ഻ഔൾ െഺമസ഻ക്കഽന്നഽ. 
ഇവരഽീട 5 അട഻ ീപഺക്കത്ത഻ൽ 5 മ഼െുറഺളും ന഼ളത്ത഻ലഽള്ള മെ഻ലഽും 
അല്പും സ്ഥലവഽും ന്ടഷ്ടീപടഺൻ ഇടയഽണ്ട്. വ഼ട഻ീന ബഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലേ. 
ീെഺട്ടടഽത്തഽള്ള അടഞ്ഞഽ ഔ഻ടക്കഽന്ന വ഼ട഻ന്ീറ ഏഔുദശും 10 മ഼െർ ന഼ളവഽും 
5 അട഻ ഉയരത്ത഻ലഽമഽള്ള മെ഻ലഽും അൽപസ്ഥലവഽും മഺെുമ നഷ്ടീപടഽന്നഽള്ള . 

സഺമാഹൿ ആഘഺത പഠന യാണ഻െ഻ന്ീറ ഘടന  



23 
 

ഔണ്ണൂർ െഺലാക്ക഻ീല ഔണ്ണൂർ 1, ഔണ്ണൂർ 2, എന്ന഼ വ഻ുലേജഽഔള഻ീല ഔണ്ണൂർ 

ഔരഺർ, ചഺലഺട്, ഔഺനത്താർ, ഔുണ്ണഺത്തഽുംചഺൽ, പഽഴഺെ഻ എന്ന഼ ുദശങ്ങള഻ീല, 

ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യ വ഻വ഻ധ നമ്പറഽഔള഻ൽീപട്ട 0.8124 ീഹക്ടർ ഭാമ഻, 
ീെക്ക഼ബസഺർ ഫ്ൂളഒവറ഻നഽും അനഽബന്ധ ുറഺഡഽഔൾക്കഽമഺയ഻ 2013 ീല ഭാമ഻ 
ഏീെടഽക്കല഻ൽ നൿഺയമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽും സഽെഺരൿെയ്ക്കഽും, 
പഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽും, പഽനഃസ്ഥഺപനത്ത഻നഽമഽള്ള അവഔഺശ ന഻യമത്ത഻ീല 

വൿവസ്ഥഔൾക്ക് അനഽസിെമഺയ഻ സഺമാഹൿഺഗഺെങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ച  പഠനും നടത്ത഻ 
റ഻ുെഺർട്ട് സമർെ഻ക്കഽന്നെ഻നഺയ഻ ന഻ുയഺഖ഻ക്കീെട്ട഻ര഻ക്കഽന്നെഽ ഔണ്ണൂർ 

ബർണുേര഻ ആസ്ഥഺനമഺയ഻ ഔഴ഻ഞ്ഞ 20 വർഷമഺയ഻ പവർത്ത഻ച്ച വരഽന്ന Track 

A NGOആയ ഔയ്ുറഺസ് (Kannur Association for Integrated  Rural Organization 

and Support) ഔണ്ണൂര഻ീനയഺണ്. ഈ ചഽമെല നല്ഔീെട്ട഻ര഻ക്കഽന്നെഽ ഔണ്ണൂർ 

ജ഻ലേഺ ഔളക്ടറഽീട 11/2020 ീല DCKNR/12929/2019 C8 നടപട഻ഔമപഔഺരമഺണ്. 

ഇത് സുംബന്ധ഻ച്ച ഓുദൿഺഖ഻ഔ വ഻ജ്ഞഺപനും 25/11/2020 െ഼യ്യെ഻യ഻ീല 2884 നമ്പർ 
അസഺധഺരണ ഖസെ഻ൽ പസ഻ദ്ധീെടഽത്തഽഔയഽും ീചയ്െ഻ട്ട ണ്ട്. പഠന 

യാണ഻െ഻ന്ീറ ഗടന െഺീഴ ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  
 

കമ നമ്പർ    ുപര്  പദവ഻ 

1  ഫഺ.ൂഷജഽ പ഼െർ (ുസഺുഷൿഺളജ഻സ്്) ീചയർമഺൻ 

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

3 ശ഼മെ഻. ീജസ഻ റജ഻ (ഡ഻.ട഻.പ഻. ഒെുറെർ )  അുംഖും 

4 ശ഼.റ഻ബ഻ൻ ( ഒഫ഻സ് അസ഻േന്് )  OA 

 

പഠുനഺപഺധ഻കൾ 

ഏീെടഽക്കീെടഺനഽുദ്ദശ഻ക്കഽന്ന ഭാമ഻ ഔണ്ണൂര഻ന്ീറ വൿഺപഺര ുഔരമഺയ 

ീെക്ക഼ബസഺറ഻ലാീട ഔടന്നഽുപഺഔഽന്ന NH-66 ന്ീറ ഇരഽവശത്തഽമഺയഺണ്. ുനരീത്ത 

വൿക്തമഺക്ക഻യെഽുപഺീല, ഏീറ െ഻രക്കഽപ഻ട഻ച്ച ഈ ുദശ഼യപഺെയഽീട 

ഇരഽവശത്തഽും ഔച്ചവട സ്ഥഺപനങ്ങള ും, വർക്ക് ുഷഺെ ഔള ും, വ഻ദൿഺഭൿഺസ 

സ്ഥഺപനങ്ങള ും, ആശഽപെ഻ഔള ും പവർത്ത഻ക്കഽന്നഽ. ഏഔുദശും 235 ഒളും 

സ്ഥഺപനങ്ങള ും 70 ഒളും സ്ഥലും ഉടമഔള ും ഉണ്ട്. അെഽീഔഺണ്ടഽെീന്ന Collection of data, 

Stake holder analysis, Participatory Rural Appraisal, Need assessment, Environment evaluation എന്ന഼ 
പഠുനഺപഺധ഻ഔളഺണ് പധഺനമഺയഽും അവലുംബ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. 
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ീപഺതഽഅവകഺശവഺദം ുകൾക്കൽ  

ഏീെടഽക്കഽന്നത് സുംബന്ധ഻ച്ച  ് ബന്ധീെട്ട ന഻യമത്ത഻ലഽും ചട്ടങ്ങള഻ലഽും 

അനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന ര഼െ഻യ഻ൽ, ഭാവഽടമഔള ീടയഽും, അവ഻ീട വ഻വ഻ധ സ്ഥഺപനങ്ങൾ 

നടത്തഽന്നവരഽീടയഽും മെ  െല്പരഔക്ഷ഻ഔള ീടയഽും രഽ ീപഺെഽുഔൾക്കൽ ുയഺഖും 

28/12/2020 നഽ െ഻ങ്കളഺഴ്ച ഔഺലത്ത് 11 മണ഻ക്ക് ുഔഺവ഻ഡ് ുപഺുട്ടഺുഔഺൾ 

പഺല഻ച്ച ീഔഺണ്ട് ഔണ്ണൂർ മഹഺത്മഺ മര഻രത്ത഻ൽവച്ച് ുചർന്നഽ. ുയഺഖത്ത഻ൽ 
ീഡപൿാട്ട഻ ഔളക്ടർ ശ഼ അന഻ൽ, ൂസെ് എഞ്ച഻ന഼യർ ശ഼ അനദ്നഽ, 
ീഡപൿാട്ട഻  െഹസ഻ൽദഺർ എൽ.എ ഔ഻ഫ്ബ഻ ശ഼ ഷന഻ജ്, െഽറമഽക മൿാസ഻യും 
വഔഽെ് മദ്ന഻യഽീട 
അഡ഻ഷണൽ ൂപവെ് 
ീസഔട്ടറ഻ ശ഼ വ഻.എും. 
സജ഼വൻ, ജ഻.ട഻.ട഻.ഐ 
പ഻ൻസ഻െൽ ശ഼ 
ഹര഻ദഺസൻ ീഔ.വ഻, 
ഡ഻.ട഻.ഒ ശ഼ പദ഼പ്,  
ീവൽുഫർ ഒഫ഼സർ 
ശ഼ വ഻.വ഻ുനഺദ് 
ഔഽമഺർ, 
ീഔ.എസ്.ഇ.ബ഻. 
സ഼ന഻യർ മഺുനജർ എന്ന഻വരഽും  പഠന യാണ഻െ് അുംഖും ശ഼ ീഔ.വ഻. ചരൻ,  
ീപഺജക്െ് അസ഻േന്് ശ഼മെ഻ ലക്ഷ്മ഻ രഺുജഷ് എന്ന഻വർ അടക്കും  
ഇരഽന്നാെ഻ ഇരഽപത്ത഻ മാന്നഽുപർ പീങ്കടഽത്തഽ. 

 

ുയഺഖത്ത഻ൽ ഹഺജരഺയവീര സവഺഖെും ീചയ്െഽീഔഺണ്ട്, ുയഺഖത്ത഻ന്ീറ 
ഉുദ്ദശ ലക്ഷൿങ്ങൾ വ഻ശദമഺക്ക഻, പഠനയാണ഻െ്  അുംഖും ശ഼ ീഔ.വ഻ ചരൻ 

സുംസഺര഻ച്ച . െഽടർന്ന് RBDCK ീപഺജക്െ് എഞ്ച഻ന഼യർ ശ഼ അനദ്നഽ പദ്ധെ഻ീയ 

ഔഽറ഻ച്ച് വ഻ശദമഺക്ക഻. െഽടർന്ന് ഹഺജരഺയ ഭാവഽടമഔീളയഽും 
െല്പരഔക്ഷ഻ഔീളയഽും അഭ഻പഺയും ഉന്നയ഻ക്കഽന്നെ഻നഺയ഻ ക്ഷണ഻ച്ച . 
ുയഺഖത്ത഻ൽ ഉയർന്നഽവന്ന ന഻ർുദശങ്ങൾ അർത്ഥനഺധ഻ഔഺര഻യഺയ RBDCK ക്ക് 
അഭ഻പഺയത്ത഻നഺയ഻ സമർെ഻ക്കഽഔയഽും ീചയ്െ഻രഽന്നഽ. അവ െഺീഴ 
ഔഺണ഻ക്കഽന്നഽ. 
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1. ശ഼ ജയപകഺശ് (ജയരഺജ് ബ഻ൽഡ഻ംഗ് ഉടമ) 
സഺധഺരണയഺയ഻ ുറഺഡ഻നഺയ഻ രണ്ടഽ ഭഺഖത്തഽും െഽലൿമഺയ഻ട്ടഺണ് സ്ഥലും 
ഏീെടഽക്കഽഔ. പീക്ഷ ഇവ഻ീട രഽ വശത്ത് മഺെും ഔാടഽെൽ മഺർക്ക് 
ീചയ്െെഺയ഻ ഔഺണഽന്നഽ. െന്ീറ ീഔട്ട഻ടത്ത഻ൽ 7 ുപർ സ്ഥഺപനും നടത്തഽന്നഽ. 
ഈ ീഔട്ട഻ടും ചഺവുേര഻ െ഼ീവെ് ുഔസ഻ൽ, ടഺൻസ്ുപഺർട്ട് ബസ് 

യഺെക്കഺരനഺയ഻രഽന്ന, മരണീെട്ട ുജൿഷ്ഠൻ ജയരഺജ഻ന്ീറ 

സ്മരണഺർത്ഥമഽള്ളെഺണ്. ഇവ഻ീട വ഻വ഻ധ സ്ഥഺപനങ്ങള഻ലഺയ഻ 20 ുപർ ുജഺല഻ 

ീചയ്യ ന്നഽ. ബസ് ുബ ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നെ഻ന് എന്ീറ ീഔട്ട഻ടത്ത഻ന്ീറ ഉള്ള഻ലഺണ് 

മഺർക്ക് ീചയ്െ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ീഔട്ട഻ടും പാർണമഺയഽും ീപഺള഻യഽും. ഈ സ്ഥഺപനങ്ങീള 

മഺെും ആശയ഻ച്ച  ഔഴ഻യഽന്ന 7 ഉടമഔള ീടയഽും 20 ഒളും ീെഺഴ഻ലഺള഻ഔള ീടയഽും 

ഔഽടഽുംബും വഴ഻യഺധഺരമഺഔഽും. നഷ്ടപര഻ഹഺരും ീഔഺണ്ടഽമഺെും പര഻ഹര഻ക്കീെടഽന്ന 

പശ്നങ്ങളലേ. അുെസമയും ഈ ബസ് ുബ സ഻വ഻ൽ ുേഷന്ീറ ഭഺഖുത്തക്ക് 
(ഔക്കഺട് ുറഺഡ് ജുംഗ്ഷൻ) സ്ഥഺപ഻ക്കഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ ഔഽീറുയീറ ഔഽടഽുംബങ്ങൾ 

രക്ഷീെടഽും. യഽക്തമഺയ നടപട഻ഔൾ സവ഼ഔര഻ക്കീെടണും. ഇത് സർക്കഺര഻ന് ഏീറ 

സഺമ്പത്ത഻ഔ ലഺഭും ഉണ്ടഺക്കഽും. വ഻ഔസനത്ത഻ന് എെ഻രലേ. ഔച്ചവടക്കഺരഽീട 
പശ്നങ്ങൾ, അവരഽീട ഔഽടഽുംബത്ത഻നഽണ്ടഺഔഽന്ന  പെ഻സന്ധ഻ഔൾ ഇീെഺീക്ക 

പര഻ഹര഻ക്കീെടണും. ഇെയഽും വ഼െ഻ ആവശൿമഽുണ്ടഺ? എലേഺ വഺഹനങ്ങള ും 
ഇെഽവഴ഻ വരഽന്നെ഻നഺലഺണ് ഇവ഻ീട ഇെമഺെും ുലഺക്കഽണ്ടഺഔഽന്നത്. ഏീറ 
ുറഺഡഽഔൾ ന഻ലവ഻ലഽണ്ട്. വഺഹനങ്ങീള വ഻വ഻ധ ുറഺഡഽഔള഻ലാീട 
െ഻ര഻ച്ച വ഻ടഽന്ന രഽ സ്ഥ഻രും സുംവ഻ധഺനും ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ ഇുെഺഴഽള്ള 

ഖെഺഖെഔഽരഽക്ക് പര഻ഹര഻ക്കീെടഺവഽന്നുെയഽള്ള . 

 

2. ശ഼ ീക.ട഻.ീക കഽട്ട഻കിഷ്ണൻ (ീജ.ീജ.എസ്.ുഹഺസ്പ഻െൽ ) 

വ഻ഔസനത്ത഻ന് എെ഻രലേ. ആദൿും രഽ 
ഔഽെ഻ അട഻ച്ച  . അത് 

ഔഽറച്ചഔീലയഺയ഻രഽന്നഽ. ആശഽപെ഻ീയ 

ബഺധ഻ക്ക഻ലേ. പ഻ന്ന഼ട് സ്ഥഺപ഻ച്ച ഔഽെ഻ 
10 മ഼െർ ഉള്ള഻ലഺയ഻ട്ടഺണ്. ഇത് 

ആശഽപെ഻ീയ ബഺധ഻ക്കഽും. 
ുറഺഡ഻ൻീറ രഽ ഭഺഖത്തഽ ന഻ന്ന് 
മഺെമഺയ഻ എടഽക്കഺീെ ുറഺഡ഻ൻീറ 
ഇരഽവശത്തഽന഻ന്നഽും െഽലൿമഺയ഻ 
എടഽുക്കണ്ടെഺയ഻രഽന്നഽ. മഺധവൻ 

ുഡഺക്ടറഽീട സ്മരണ 

ന഻ലന഻ർത്തഺനഺയ഻ട്ട ള്ള ആശഽപെ഻ക്ക് യഺീെഺരഽ പയഺസവഽും ഉണ്ടഺഔരഽത്. ഔലേ് 
അവ഻ീടന഻ന്നഽും മഺെണും. ഇത്തരത്ത഻ലഽള്ള അക്കവ഻സ഻ഷൻ ഴ഻വഺക്കണും. 
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3. ശ഼ അല഻ (എ.ീക.ബുദഴ്സ്, 

കഺൽീടക്ടസ്)   

130 ുഔഺട഻ അടങ്കലഽള്ള രഽ 
പദ്ധെ഻യഺീണന്നഽ അറ഻യഽന്നഽ. ഈ 

പദ്ധെ഻യഽീട ഖൗരവസവഭഺവും 
വൿക്തമഺക്കഽന്ന ര഼െ഻യ഻ൽ 

ുപഺീജക്ട഻ീനക്കഽറ഻ച്ച  
വൿക്തമഺുക്കണ്ട഻യ഻രഽന്നഽ. ഇെയഽും രാപ 

മഽടക്ക഻യഺൽ അെ഻നനഽസര഻ച്ച ള്ള 

ഫ഻നഺൻഷൿൽ ഫ഼സ഻ബ഻ല഻െ഻ ഉണ്ടഺഔഽുമഺ 
എന്ന് വൿക്തമഺക്കണും. 80% വണ്ട഻ഔള ും 
ഔണ്ണൂർ നഖരത്ത഻ലാീട ുപഺഔഺൻ 

ആഖഹമ഻ലേഺത്തവയഺണ്. ഇവ ുഔഺഴ഻ുക്കഺട് - മുംഖലഺപഽരും ുപഺഔഽന്നവയഺണ്. 

ഈ വഴ഻ക്കഽ പഔരമഺയ഻ അവർക്ക് മെ  മഺർഗ്ഗങ്ങൾ അവലുംബ഻ക്കഺൻ 

നടപട഻ഔൾ ഉണ്ടഺക്കഺവഽന്നെഺണ്. വളപട്ടണും - മഽഴെ഻ലങ്ങഺട് ൂബപഺസ്സ഻ന് 

മഽൻഖണന ീഔഺടഽത്തഺൽ മെ഻യഺവഽന്നെഺണ്. ഫ്ൂളഒവറഺുണഺ, വളപട്ടണും 
ൂബപഺസ്സഺുണഺ ഏീറ പുയഺജനഔരും  എന്ന് വൿക്തമഺക്കീെടണും (ഔലൿഺുേര഻ 
ുമഺഡൽ ുപഺള഻ീടക്ന഻ക് വീര എത്തഽന്ന ൂബപഺസ്) 

4. ശ഼ മഽസമ്മ഻ൽ ീക (ീകട്ട഻ടം ഉടമ) 

ുചുംബർ ഹഺള഻നഽ അടഽത്തഽള്ള രണ്ടഽ ീഔട്ട഻ടമഺണ്. ഇെ഻ൽ ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്നഽള്ള 

ീഔട്ട഻ടമഺണ് ീപഺള഻ക്കീപടഽഔ. അങ്ങ഻ീന ീപഺള഻ക്കീപടഽുമ്പഺൾ ുചർന്നഽ 
ഔ഻ടക്കഽന്ന എന്ീറ ീഔട്ട഻ടത്ത഻ന് നഺശനഷ്ടങ്ങൾ സുംഭവ഻ക്കഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ 

നഷ്ടപര഻ഹഺരും െരഽുമഺ? 

5. ശ഼ പഺറക്കണ്ട഻ അബ്ദുൽ വഺഹ഻ദ് (ീകട്ട഻ടം ഉടമ) 

െഺയീത്തരഽ ുറഺഡ് ജുംഗ്ഷന഻ൽ വടക്കഽ ഭഺഖത്തഺയ഻ നഺലഽന഻ല ീഔട്ട഻ടും എടഽത്തഽ 
ഔഴ഻ഞ്ഞഽ. ഇുെഺൾ രണ്ടഽ മ഼െർ ഉള്ള഻ലഺണ് ഔഽെ഻ അട഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. ുബസ്
ീമന്റ഻ുലക്കഽ ുപഺഔഺൻ ഔഴ഻യ഻ലേ, ഇുെഺൾ അട഻ച്ച ഔഽെ഻യ഻ൽന഻ന്നഽ ന്നര മ഼െർ 

പഽറുത്തക്ക് അട഻ക്കഺൻ പെ ുമഺ?  

6. ശ഼ മഺഹ഻ൻ (വഽഡ്ലഺൻഡ്) 

സ്ഥഺപനും നഷ്ടീപടഽന്ന സഺഹചരൿത്ത഻ൽ, ന഻ലവ഻ൽ ുജഺല഻ ീചയ്െഽവരഽന്ന 

ീെഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക്ക് ീെഺഴ഻ൽ നഷ്ടീെടഽഔയഽും, ുഔഺവ഻ഡ് സഺഹചരൿത്ത഻ൽ, 
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പഽെ഻യ ീെഺഴ഻ൽ ഔീണ്ടത്തഺൻ സഺധ഻ക്കഺത്ത സഺഹചരൿും ഉണ്ടഺഔഽും 

ീെഺഴ഻ലഺള഻ഔള ീടയഽും ഔഽടഽുംബത്ത഻ന്ീറയഽും അവസ്ഥ പര഻െഺപഔരമഺഔഽും. 

7. ശ഼ ഗഫാർ എം.ട഻ (ഗഽഡ് ലഽക്ക്) 

എന്ീറ ുഷഺപ് ഞഺൻ വഺടഔക്ക് ീഔഺടഽത്തെഺണ്. ഔച്ചവടും നടത്തഽന്നവർ ബഺക് 

വഺയ്പ എടഽത്ത് ഔച്ചവടും നടത്തഽന്നവരഺണ്. അവർ പയഺസത്ത഻ലഺഔഽും. 

മഽഔള഻ലീത്ത ന഻ലയ഻ൽ രഽ വക്ക഼ലഺഫ഼സഽമഺണ്. 

8. ശ഼ സഽുബഺധ് (വഺസവ ടയർ ) 

ന഻ലവ഻ൽ ൂബപഺസ് ുറഺഡ് പവർത്ത഻ നടന്നഽവരഽന്നഽണ്ട .് അത് 

പാർത്ത഻യഺഔഽന്നുെഺീട, ഈ വഴ഻യ഻ലാീട ുപഺഔഽന്ന വഺഹനങ്ങള഻ൽ 

ഭാര഻ഭഺഖവഽും ൂബപഺസ്സ഻ീന ആശയ഻ക്കഽും.ഈ സഺഹചരൿത്ത഻ൽ 

ീെക്ക഼ബസഺറ഻ൽ ഇന്ന് ഔഺണഽന്ന ഖെഺഖെഔഽരഽക്ക  ് ഉണ്ടഺഔഺന഻ടയ഻ലേ. 
അെഽീഔഺണ്ടഽ ൂബപഺസ് ന഻ലവ഻ൽ വന്നെ഻നഽ ുശഷും ഫ്ൂളഒവർ ന഻ർമ്മ഻ച്ചഺൽ 

ുപഺീര? 

9. ശ഼ പുമഺദ് കഽമഺർ (വൿഺപഺര഻വൿവസഺയ സമ഻ത഻) 

വ഻ഔസനത്ത഻ന് എെ഻രലേ. പീക്ഷ വൿഺപഺര഻ഔീളയഽും വൿവസഺയ഻ഔീളയഽും 

ുദഺഹ഻ച്ച ീഔഺണ്ടഽ , വൿഺപഺരുംീചയ്യ ന്നെ഻നഽ െടസ്സമഽണ്ടഺക്കഽന്ന ര഼െ഻യ഻ലഽള്ള 

അൂലൻീമന്് മഺെണും. ുറഺഡ് വ഻ഔസനത്ത഻ന്ീറ ഭഺഖമഺയ഻ ഴ഻െ഻ക്കീെടഽന്ന 

വൿഺപഺര഻ഔൾക്ക ,് ഉടമസ്ഥർക്ക് നൽഔഽന്ന നഷ്ടപര഻ഹഺരത്തഽഔയഽീട 50% എങ്ക഻ലഽും 

നൽഔഽന്ന ര഼െ഻യ഻ലഽള്ള പഺുക്കജ് ഉണ്ടഺഔണും. 

10. ശ഼ പവ഻തൻ (ീസൻ ഓുട്ടഺഇീലക്ടട഻ക്കൽസ്) 

ുറഺഡ഻ൻീറ മധൿഭഺഖത്തഽന഻ന്നഽും രണ്ടഽവശുത്തക്കഽും െഽലൿമഺയ഻ട്ടഺണ് 

സഺധഺരണയഺയ഻ സ്ഥലും ഏീെടഽക്കീെടഽഔ. ഇവ഻ീട രഽ ഭഺഖും മഽഴഽവൻ 

(ബ഻ൽഡ഻ുംഗ്) ഏീെടഽക്കീപടഽന്നഽ. അവസഺനഭഺഖത്ത് വ഼െ഻ഔഽറച്ച് ന഻ലവ഻ലഽള്ള 

ുറഺഡ഻നഽ സമഺനമഺയ഻ട്ടഺണ് ഔഽെ഻യട഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഫ്ൂളഒവർ ുനീര 

ുപഺഔഽന്നെ഻നഽ പഔരും പല ഭഺഖത്തഽും വളവഽും െ഻ര഻വഽും  ഔഺണഽന്നഽ. രഽ 
ുഔഺുംപ്ലക്സ് ീമഺത്തമഺയ഻ ീപഺള഻ുക്കണ്ട഻വരഽും  

11. ശ഼ വ഻ുനഺദ് എം/ ൂബജഽ പ഻.വ഻.(ഉത്തമം ബ഻ൽഡ഻ംഗ് ) 

ഫ്ൂളഒവർ ന഻ർുദശും വരഽന്നെ഻നഽ എെുയഺ മഽുന്നെീന്ന മഽഴെ഻ലങ്ങഺട്- 

വളപട്ടണും - ഔലൿഺുേര഻ ൂബപഺസ് ുറഺഡ് ന഻ർുദശും വന്നെ഻നഺൽ, ൂബപഺസ് 

ുറഺഡ് ന഻ർമ്മഺണമഺണ് ആദൿും പാർത്ത഻യഺുക്കണ്ടത്. അെ഻നഽുശഷമഽള്ള ടഺഫ഻ക് 
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പര഻ഖണ഻ച്ച ുവണും ഫ്ൂളഒവർ പര഻ഖണ഻ുക്കണ്ടത്. അെഽവീര 

ഫ്ൂളഒവറ഻ന്ീറ പണ഻ ന഻ർത്ത഻ീവക്കണും. ബസ് ുബ എവ഻ീടയഺീണന്ന് 
മഽൻഔാട്ട഻ പറയണും. (ീെക്ക഼ബസഺറ഻ൽ ആയ഻ര഻ക്കഽന്നെഺണ് ഉത്തമും). 

അൂലീന്ഩന്റ഻ൽ പല അപഺഔെഔള ും ഉണ്ട്. ന഻യമഺനഽസിെമഺയ  ഻ ുറഺഡ഻ൻീറ 

മധൿഭഺഖത്തഽന഻ന്നഽും ഇരഽവശുത്തക്കഽും രഽുപഺീല സ്ഥലും ഏീെടഽക്കഽഔയഺണുലേഺ 

ുവണ്ടത്. ഇവ഻ീട ദ഼ർഗവ഼ക്ഷണുത്തഺീടയഽള്ള പദ്ധെ഻യഺണ് ആസാെണും 

ീചയ്െഽ നടെ഻ലഺുക്കണ്ടത്. െഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ഻ട്ട ള്ള മഽട്ട ശഺദ്ന഻യലേ ുവണ്ടത്. 

12.  അബാബക്കർ പ഻.വ഻(എ.ബ഻.എസ് ീറസ്റ്ററന്്  )  

ഔണ്ണൂർ വ഻ുലേജ഻ീല 751/14 ൽ സ്ഥ഻െ഻ീചയ്യ ന്ന, ീെക്ക഼ബസഺറ഻ീല മക്കഺന഻ക്കഽ 
സമ഼പമഽള്ള സ്ഥലത്ത് 3 േഺർ െലത്ത഻ലഽള്ള 

രഽ ുഹഺട്ടൽ ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ലഺണ് 

ഞഺനഽള്ളത്. ബസ് ുബയഽീട 

ആവശൿത്ത഻ുലക്കഺണ് എന്ീറ സ്ഥലും 

ഏീെടഽക്കഺൻ മഺർക്ക് ീചയ്െ഻ര഻ക്കഽന്നത്. 

ന഼ണ്ട നഺൽപെഽ വർഷീത്ത പവഺസ 

ജ഼വ഻െത്ത഻ന്ീറ  ബഺക്ക഻ പെമഺയ ഈ 

വസ്െഽവ഻ീല ന഻ർമ്മഺണും പാർത്ത഻യഺയ഻ 
വര഻ഔയഺണ്. എന്ീറ ീഔട്ട഻ടത്ത഻ൽ 

മഽൻഭഺഖീത്ത പഺർക്ക഻ുംഗ് ഏര഻യയഽീട 

അട഻യ഻ലഺയഽള്ള ഔ഻ണറഽും െഺീഴ 

മഽറ഻യ഻ലഽള്ള ജനുറെർ, ടഺൻസ്ുഫഺർമർ, 

പഺനൽ എന്ന഻വീയയഽും ബഺധ഻ക്കഽും. ബസ് 

ുബ വന്നഺൽ ഇെ഻ന്ീറ പവർത്തനും 

പാർണമഺയഽും ന഻ലച്ച ുപഺഔഽും. ഞഺൻ 

ആത്മഹെൿ ീചുയ്യണ്ട഻ വരഽും. അെ഻നഺൽ 

അൂലൻീമന്്  മഺെ഻  എന്ീറ ബ഻ൽഡ഻ങ്ങ഻നഽ  ുഔഺട്ടും വരഺത്തര഼െ഻യ഻ൽ 

ീചയ്യണും  

13. ശ഼ സ഻. നഺരഺയണൻകഽട്ട഻ (കഺൽീടക്ടസ് കഽട്ട഻ുഷഺപ്) 

രഽ ഭഺഖത്തഽ ന഻ന്നഽമഺെും സ്ഥലും ഏീെടഽക്കഽന്നെ഻ൽ പരഺെ഻യഽണ്ട്.ന഻ർദ഻ഷ്ട 

ൂബപഺസ് പാർത്ത഻യഺക്ക഻യെ഻നഽ ുശഷും, ുലഺക്ക് ഉുണ്ടഺ എന്ന് പഠനും നടത്ത഻യ 

ുശഷും ഫ്ൂളഒവർ പണ഻ നടത്ത഻യഺൽ ുപഺീര?  

14.  ശ഼ ജനഺർേനൻ പ഻/ രത്നകഽമഺര഻ (എീലക്ടുടഺല഻ങ്ക്്സ് ബഺെറ഻ ) 
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ആ് വർഷും മഽൻപ് ീഔട്ട഻ടും ന഻ർമ്മ഻ച്ചത് ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുറഺഡ഻ൽന഻ന്ന് 5 മ഼െർ 

വ഻ട്ട഻ട്ടഺണ്. ബ഻ൽഡ഻ങ്ങ഻ന്ീറ ഔഽീറ ഭഺഖും സുംരക്ഷ഻ക്കീെടണും. അെ഻നഽള്ള 

സൗഔരൿും ീചയ്െഽ െരണും. അൂലീന്ഩന്റ഻ൽ മഺെും വരഽത്തണും ആീഔ മാന്ന് 
ീസന്് സ്ഥലമഺണ്. ഇെ഻ൽ 2 ീസന്് നഷ്ടീെടഽും. മാന്ന് ന഻ല ീഔട്ട഻ടമഺണ്. ഇെ഻ന്ീറ 

മഽൻവശും 1 ½  മ഼െർ ീപഺള഻ുക്കണ്ട഻വരഽും ഇത് ഔഽറച്ച  ഴ഻വഺക്ക഻ െന്നഽ 
ഫഽട്പഺത്ത഻ുലക്കഽ െള്ള഻ ന഻ൽക്കഽന്ന െരത്ത഻ൽ ഴ഻വഺക്ക഻ െരണും. 65 വയസ്സഺയ 

ഞങ്ങൾക്ക് ുവീറ മഺർഗ്ഗമ഻ലേ. അുപക്ഷ പര഻ഖണ഻ക്കണും 

15.  ശ഼ ഹഺഷ഻ം (ഹഺർഡ്ീവയർ) 

ഞഺൻ രഽ പവഺസ഻യഺയ഻രഽന്നഽ. 2007 ൽ െ഻ര഻ച്ച വന്നഽ. എന്ീറ സ്ഥഺപനും 

വഺടഔക്ക് നൽഔ഻ ആ വഺടഔ ീഔഺണ്ട് ജ഼വ഻ക്കഽന്നഽ 2 ½  മ഼െർ ഉള്ള഻ലഺയ഻ 
അടയഺളീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. എന്ീറ സ്ഥഺപനത്ത഻ൽ മാന്നഽ ീെഺഴ഻ലഺള഻ഔള ും 

ഉണ്ട്. ീെഺഴ഻ലഺള഻ഔൾക്കഽും എന഻ക്കഽും പയഺസമഽണ്ടഺഔഽും. 

16.  ശ഼ സവഺമ഻നഺഥൻ (എുലേഺറ എഞ്ച഻ന഼യറ഻ംഗ് ) 

1995 ൽ വഺയ്പീയടഽത്ത് വഺങ്ങ഻യ ീഔട്ട഻ടമഺണ്. എീന്ന ഔാടഺീെ രണ്ടഽ 
ീെഺഴ഻ലഺള഻ഔള ും ുജഺല഻ീചയ്െഽ വരഽന്നഽ. ഇത് പാർണമഺയഽും ഇലേഺെഺഔഽും. രണ്ടഽ 
ീപൺഔഽട്ട഻ഔൾ അടങ്ങഽന്ന എന്ീറ ഔഽടഽുംബും ഇത് ീഔഺണ്ടഺണ് ജ഼വ഻ക്കഽന്നത്. 

എന്ീറ ജ഼വ഻െ മഺർഗ്ഗും ഇലേഺെഺഔഽും. 

17.  ീഡപൿാട്ട഻ െ഼ഫ് എഞ്ച഻ന഼യർ, എീലക്ടട഻ക്കൽ സർക്ക഻ൾ , കണ്ണൂർ  

ഔണ്ണൂർ 2 വ഻ല്ുളജ഻ൽീപട്ട ഔുണ്ണഺത്തഽുംചഺൽ ുദശത്ത് സ്ഥ഻െ഻ ീചയ്യ ന്ന സുംസ്ഥഺന 

ൂവദൿഽെ഻ ുബഺർഡ഻ൻീറ ഔണ്ണൂർ ൂവദൿഽെ഻ ഭവനവഽും ഔണ്ണൂർ എീലക്ട഻ക്കൽ 

സബ്ഡ഻വ഻ഷനഽും സ്ഥ഻െ഻ീചയ്യ ന്ന സ്ഥലും ഇെ഻ൽ ീപടഽന്നഽ. ഔണ്ണൂർ ൂവദൿഽെ഻ 
ഭവന഻ൽ KSEB Ltd ന്ീറ 16 ഒളും വ഻വ഻ധ ഒഫ഼സഽഔളഺണ് ന഻ലവ഻ൽ 

പവർത്ത഻ച്ച വരഽന്നത്. ഔണ്ണൂർ ഇീലക്ട഻ക്കൽ ീസക്ഷനഽും സബ് ഡ഻വ഻ഷനഽമഽള്ള 

ീഔട്ട഻ടും ീപഺള഻ക്കഽന്ന അവസ്ഥയഽും ൂവദൿഽെഭവൻ ീഔട്ട഻ടുത്തഺട് െ഼ീര അഔലും 

പഺല഻ക്കഺീെയഽള്ള ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കൽ പവർത്ത഻ ഖഽരഽെര സഺഹചരൿമഺയ഻ട്ടഺണ് 

ഔഺണഽന്നത്. ഈ ീഔട്ട഻ടങ്ങള ീട സഽരക്ഷീയ ബഺധ഻ക്കഺത്ത ര഼െ഻യ഻ൽ 

ഔമ഼ഔര഻ക്കണും. ന഻ലവ഻ൽ ുറഺഡ഻നഽ അഭ഻മഽകമഺയ഻ ന഻ൽക്കഽന്ന ൂവദൿഽെ഻ ഭവൻ 

ീഔട്ട഻ടത്ത഻ന്ീറ മഽൻഭഺഖീത്ത യഺർഡ഻ലഺണ് ഒഫ഼സ് ുമധഺവ഻ഔള ീടയഽും മെ  

ഓുദൿഺഖ഻ഔ ആവശൿങ്ങൾക്കഽമഽള്ള വഺഹനങ്ങള ും, ജ഼വനക്കഺരഽീട 

വഺഹനങ്ങള ും പഺർക്ക് ീചയ്യ ന്നത്. പസ്െഽെ പഺർക്ക഻ുംഗ് സൗഔരൿും ഇലേഺയ്മ 

ീചയ്യ ന്ന ര഼െ഻യ഻ലഽള്ള ഏീെടഽക്കൽ പവിത്ത഻ ഒഫ഼സഽഔള ീട പവർത്തനീത്ത 
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ബഽദ്ധ഻മഽട്ടഺക്കഽന്ന െരത്ത഻ലഽള്ളെഺീണന്നഽും, ഇത് ഴ഻വഺക്കഽന്ന ര഼െ഻യ഻ൽ രഽ 
പര഻ഹഺരും ഉണ്ടഺക്ക഻ െരണും.  

18.  ശ഼മത഻ സജ഻ത ീക.ീക. (ുഡഺള഻/പവ഻തൻ/പദ്മ/പഭ ) 

ഞങ്ങള ുടെഺയ഻ 2 ¾  ീസന്റഽും ബ഻ൽഡ഻ങ്ങഽമഺണഽള്ളത്. ബ഻ൽഡ഻ുംഗ് 

ീപഺള഻ക്കീപടഽീന്നങ്ക഻ൽ മഽഴഽവനഺയഽും ഏീെടഽക്കണും. ഇന്നീത്ത മഺർക്കെ് 
വ഻ല ലഭ഻ക്കണും. ഞങ്ങൾ വ഻ഔസനത്ത഻ന് എെ഻രലേ  

19.  സൗത്ത് ബസഺർ മക്കഺന഻ മഽതൽ - ുെംബർ ഓഫ് ീകഺുമഴ്സ് വീര ഭഺഗത്തഽ 
ുദശ഼യപഺതയര഻ക഻ൽ പവർത്ത഻ക്കഽന്ന 115 വൿഺപഺര഻കൾ (1. 

വ഻.പ഻.നൗഷഺദ് മഽതൽ 115.  മുനഺജ് എ വീര) 

ഔണ്ണൂർ നഖരും മഽഴഽവനഺയഽും ഴ഻വഺക്ക഻ സമ഼പ ഭഺവ഻യ഻ൽ വളപട്ടണും മഽെൽ 

െലുേര഻ ഭഺഖുത്തക്ക് പഽെ഻യെഺയ  ഻ രഽ ആ് വര഻ പഺെ വരഽന്ന വ഻വരും 

ഞങ്ങൾക്കഽും ീപഺെഽ ജനങ്ങൾക്കഽും അറ഻യഽന്ന ഔഺരൿമഺണ്. അപഔഺരും ഔണ്ണൂർ 

നഖരീത്ത മഽഴഽവൻ ഴ഻വഺക്ക഻ അത്തരീമഺരഽ പഺെ വരഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ ുഔഺട഻ 

ഔണക്ക഻ന് രാപ ീപഺെഽ കജനഺവ഻ൽന഻ന്നഽ ച഻ലവഴ഻ച്ച് ഔണ്ണൂർ നഖരത്ത഻ലാീട രഽ 
ഫ്ൂളഒവർ ുവുണഺ എന്നത് പഠന വ഻ഷയമഺുക്കണ്ടെഺണ്.  

ചഺല ൂബപഺസ് വന്നത് മഽെൽ ുെഺട്ടട ുദശ഼യപഺെ വഺണ഻ജൿപരമഺയ  ഻

ഇലേഺെഺയ഻, അെഽുപഺീല പഽെ഻യ ഫ്ൂളഒവർ വരഽന്നുെഺീട എലേഺ ബ഻സ഻നസ് 

സ്ഥഺപനങ്ങള ും ഫ്ൂളഒവറ഻നഽ അട഻യ഻ലഺഔഽഔയഽും ബ഻സ഻നസ് ഔുമണ 

ഇലേഺെഺയ഻ പാട്ട ഔയഽും ീചുയ്യണ്ട അവസ്ഥ വരഽും. ഫ്ൂളഒവറ഻നഽ പഔരും 

ന഻ലവ഻ലഽള്ള ുദശ഼യപഺെ ഔാടഽെൽ വ഻ഔസ഻െ഻ച്ച  ന഻ലവ഻ലഽള്ള ഖെഺഖെ െടസ്സും 

ഴ഻വഺക്കഺനഽും സഺധ഻ക്കഽും. ുമൽ സാച഻െ഻ച്ചെഽ ുപഺീല പഽെ഻യ ആ് വഺര഻ പഺെ 

വര഻ഔയഺീണങ്ക഻ൽ ഫ്ൂളഒവറ഻ലാീട യഺെ ീചുയ്യണ്ട ആവശൿും െീന്ന 

ഇലേഺെഺവഽഔയഽും വഺഹനങ്ങള ീട എണ്ണും വളീര ഔഽറവഽമഺയ഻ര഻ക്കഽും. ഈ 

ഔഺരൿങ്ങൾഔാട  ഻ ീപഺെഽ കജനഺവ഻ീല പണും ഉപുയഺഖ഻ച്ച് പഽെ഻യ പവർത്ത഻ 
നടത്തഽുമ്പഺൾ ആുലഺച഻ുക്കണ്ടെഽണ്ട .് എന്നഺൽ ുമൽ പഔഺരും വസ്െഽ വഔഔൾ 

ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺൾ യഺീെഺരഽ വ഻ധ ശഺസ്െ഼യ പഠനവഽും ഇലേഺീെയഺണ് ഔണ്ണൂർ 

നഖരത്ത഻ന്ീറ ന഻ലവ഻ലഽള്ള ഗടനീയക്കഽറ഻ച്ച  പഠ഻ക്കഺീെ െ഻ഔച്ച ും 

ഏഔപക്ഷ഼യമഺയഺണ് സ്ഥലും ഏീെടഽക്കൽ പകൿഺപ഻ച്ച഻ട്ട ള്ളത്.  

യഺീെഺരഽ വ഻ധ പഠനുമഺ ചർച്ചഔുളഺ ഇലേഺീെ വസ്െഽവഹഔൾ 

ഏീെടഽക്കഽന്നെ഻ലാീട വർഷങ്ങളഺയ഻ പസ്െഽെ വസ്െഽ വഹഔള഻ൽ ഔച്ചവടും 

ീചയ്െഽവരഽന്ന ഞങ്ങീളയഽും ആയ഻രഔണക്ക഻ന് ീെഺഴ഻ലഺള഻ഔീളയഽും 

വഴ഻യഺധഺരമഺക്കഽന്ന നടപട഻യഺണ് ഖവീെന്് നടത്ത഻വരഽന്നത്. ുഔഺവ഻ഡ് 19 

മാലും ഔച്ചവടും െ഼ർത്തഽും ഇലേഺെഺയ഻ ജ഼വ഻െും വഴ഻മഽട്ട഻ ന഻ൽക്കഽന്ന ഈ 
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ഔഺലഗട്ടത്ത഻ൽ യഺീെഺരഽ വ഻ധ പഠനവഽമ഻ലേഺീെ ഇത്തരത്ത഻ൽ ഭാമ഻ 
ഏീെടഽക്കലഽമഺയ഻ മഽുന്നഺട്ട  ുപഺഔഽന്നത് ഞങ്ങീള ആത്മഹെൿയ഻ുലക്കഽ 
നയ഻ക്കഽന്നെ഻ന് സമമഺണ്.  

അെ഻നഺൽ സ്ഥലുമീെടഽെ് വ഻ജ്ഞഺപനും പ഻ൻവല഻ക്കണീമന്നഽും നടപട഻ഔൾ 

എെയഽും ീപീട്ടന്ന് ന഻ർത്ത഻ീവക്കണീമന്നഽും വൿഺപഺര഻ സമാഹീത്തയഽും 

ീെഺഴ഻ലഺള഻ഔീളയഽും ഔഽടഽുംബഺുംഖങ്ങീളയഽും സുംരക്ഷ഻ക്കണീമന്നഽും 

ആവശൿീപടഽന്നഽ. 

20.  ശ഼ ലത഼ഷ്കഽമഺർ എം.സ഻  

ഏീെടഽക്കീപടഺൻ ഉുദ്ദശ഻ക്കഽന്ന ഭാമ഻ (റ഼.സ29) എന഻ക്കഽും 

സുഹഺദരസുഹഺദര഻മഺർക്കഽും ഔാട്ടഺയ഻ അവഔഺശീപട്ടെഽും 

ഔാട്ട ൂഔവശവഽമഺണ്. ഇെ഻ൽ ഖൗണ്ട഻ൽ 7 മഽറ഻ഔള ും മഽഔൾ ഭഺഖത്ത് 5 മഽറ഻ഔള ും 

ഉണ്ട്. അവഔൾ ഭഺഖ഻ഔമഺയ഻ അഔവയർ ീചയ്യീെടഽന്നഽ. പസ്െഽെ എടഽെ ഔള ീട 

വഺടഔ ീഔഺണ്ടഺണ് ഞങ്ങൾ ഉപജ഼വനും ഔഴ഻ച്ച  വരഽന്നത്. അഔവയർ 

ീചയ്യ ന്നുെഺീട ഞങ്ങള ീട ഉപജ഼വന മഺർഗ്ഗും െടയീെടഽന്നെഺണ്. രണ്ടഽ ഭഺഖത്തഽ 
ന഻ന്നഽും വന്നഽ െഽലൿമഺയ഻ അക്കവയർ ീചയ്യഺീെ എന്ീറ വസ്െഽ മഺെും അക്കവയർ 

ീചയ്യ ന്നത് ശര഻യലേ. ഞങ്ങൾക്ക് അവഔഺശീെട്ട എടഽെ ഔൾ ഴ഻വഺക്ക഻ െരണും. 

ുറഺഡ഻ൻീറ വ഼െ഻ ചഽരഽക്ക഻ സ്ഥലും അഔവയർ ീചയ്യണും.  

21.  ശ഼ സഽുബഺധ് ട഻.ീക (ഗഽഡ് ലഽക്ട , ീതക്ക഻ബസഺർ ) 

ന഻ലവ഻ൽ ഖഽഡ് ലഽക് ീടക്സ്ൂടൽസ് നടത്ത഻വരഽന്നഽ. ബ഻സ഻നസ് 

ആരുംഭ഻ക്കഺനഺയ഻ ുഷഺെ഻ന് 22 ലക്ഷും രാപ ച഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ട ണ്ട .് പെ഻മഺസ വഺടഔ 

7500 ഔ യഺണ്. ുേെ് ബഺങ്ക് ഒഫ് ഇദ്നൿയഽീട ീചഺവ്വ ശഺകയ഻ൽന഻ന്നഽും െഺവക്കര 

അർബൻ ബഺങ്ക഻ൽന഻ന്നഽും 14 ലക്ഷും രാപ വഺയ്പീയടഽത്ത഻ട്ട ണ്ട .് ഇെയഽും ഞഺൻ 

ുഷഺെ഻നഺയ഻ ച഻ലവഴ഻ച്ച഻ട്ട ള്ളെഺണ്. എന്ീറ രണ്ടഽ ീപൺഔഽട്ട഻ഔള ും പഫഷണൽ 

ുഔഺഴ്സ് പഠ഻ച്ച ീഔഺണ്ട഻ര഻ക്കഽഔയഺണ്. ഈ ുഷഺപ് അലേഺീെ എന഻ക്ക് ുവീറ 

ജ഼വ഻െ മഺർഗ്ഗമ഻ലേ. എീദ്നങ്ക഻ലഽും പശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടഺഔഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ അത് 

പര഻ഹര഻ക്കണും.  

22.    ശ഼മത഻ മ഻ന഻ ീസബഺസ്റ്റയൻ (സഺജ് ഫർണ഻ച്ചർ & ുഹഺം ീസന്റർ ) 

1997 ൽ 3 ½  ലക്ഷും രാപ മഺനഽഷും ീഔഺടഽത്തഽ െഽടങ്ങ഻യ സ്ഥഺപനമഺണ്. ഞഺനഽും 

ഭർത്തഺവഽും ുചർന്ന് നടത്തഽന്നഽ. ഞങ്ങള ീട ഔഽടഽുംബത്ത഻ന്ീറ ഏഔ വരഽമഺന 

മഺർഗ്ഗമഺണ്. 2 മക്കൾ വ഻ദൿഺർത്ഥ഻ഔളഺണ്. ുമൽപഺലും ന഻ർമഺണത്ത഻നഺയ  ഻

അളന്നെ഻ൽ ഞങ്ങള ീട സ്ഥഺപനവഽും നഷ്ടീെടഽീമന്ന് അറ഻യഺൻ ഔഴ഻ഞ്ഞഽ. 
വ഻ട്ട ീഔഺടഽുക്കണ്ട഻വന്നഺൽ മഽുന്നഺട്ട ള്ള ഉപജ഼വനമഺർഗ്ഗും നഷ്ടീെടഽീമന്ന് 
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ആശങ്കീെടഽന്നഽ. ബഺങ്ക഻ൽന഻ന്ന് വല഻യ െഽഔ ഔടീമടഽത്തഺണ് ഇത് നടത്ത഻വരഽന്നത്. 

മഔള ീട പഠനത്ത഻ന് ുവണ്ട഻ എടഽത്ത ബഺധൿെയഽമഽണ്ട .് ീഔഺുറഺണഔഺലീത്ത 

അധ഻ഔ നഷ്ടവഽും ബഺധൿെഔള ും ുവീറയഽും. ഞങ്ങള ീട പയഺസങ്ങൾ 

ഔണക്ക഻ീലടഽത്തഽ മഽുന്നഺട്ട് രഽ ീെഺഴ഻ൽ ീചയ്െഽ ജ഼വ഻ക്കഺനഽള്ള 

പഽനഃസ്ഥഺപനത്ത഻നഽള്ള സൗഔരൿും രഽക്ക഻ െരണും. ീഔട്ട഻ടും നഷ്ടീപടഽന്നെ഻നഺൽ 

ഉടമ ഞങ്ങീള  ൂഔ ഴ഻യഽഔയഽും ീചയ്യ ും. ഈ പെ഻സന്ധ഻ പര഻ഹര഻ക്കീെടണും.  

23.  ശ഼ പവ഼ൺ കഽമഺർ (പവ഼ൺ ഓുട്ടഺസ്ീപുയഴ്സ് ) യാണ഻െ഻ ബ഻ൽഡ഻ംഗ്  

25 വർഷമഺയ഻ ഇവ഻ീട ബ഻സ഻നസ് ീചയ്െഽവരഽന്നഽ. ുഷഺപ് എടഽക്കഽുമ്പഺൾ 4 

ലക്ഷത്ത഻ലധ഻ഔും െഽഔ മഺനഽഷമഺയ഻ നൽഔ഻യ഻രഽന്നഽ. ഭഺരൿയഽും ഔഽട്ട഻യഽമടങ്ങഽന്ന 

ഔഽടഽുംബമഽണ്ട .് പരസ്പരും ജഺമൿുംന഻ന്നഽ ുലഺൺ എടഽത്തെ഻നഺൽ വല഻യ 

ഔടബഺധൿെയഽണ്ട .്ഇങ്ങ഻ീന ബഽദ്ധ഻മഽട്ട ുമ്പഺഴഺണ് ുമൽപഺലീമന്ന ന഻ർുദ്ദശും 

വരഽന്നത്. എന്ീറ ുഷഺെ഻ന്ീറ മഽൻവശും ഇെ഻ൽ ഉൾീപടഽന്നെഺയ഻ അറ഻യഽന്നഽ. 
വ഻ഔസനത്ത഻ന് എെ഻രലേ. ഔണ്ണൂർ നഖരും ീെഺടഺീെ ൂബപഺസ് വരഽുമ്പഺൾ 70% 

വഺഹനത്ത഻രക്കഽും ഇലേഺെഺഔഽും. എന്ീറ ന്നഽരണ്ടഽ ുഷഺെ ഔള ീട മഽൻഭഺഖും 

ഇലേഺെഺയഺൽ , ബഺക്ക഻സ്ഥലങ്ങൾ ന഻ലന഻ർത്ത഻ ഇുെഺൾ ീചയ്യ ന്ന പവിത്ത഻ 
െഽടരഺനഽള്ള അനഽമെ഻യഽും അവഔഺശവഽും ശര഻യഺക്ക഻ െരണും. ഇുെഺഴഽള്ള 

ീെക്ക഼ബസഺറ഻ന്ീറ പൗഡ഻ ന഻ലന഻ർത്തത്തക്കവ഻ധും ുറഺഡ് പരമഺവധ഻ 
വലഽെഺക്ക  ഻ ഡ഻ൂവഡറഽഔൾ ഇലേഺെഺക്ക഻, അനഺവശൿ പഺർക്ക഻ുംഗ്, എലേഺ 

സ്ഥലത്തഽും ഔൿഺമറ വച്ച്, അത് ുപഺല഼സ് ുേഷനഽമഺയ഻ ബന്ധ഻െ഻ച്ച  എെയഽും 

ീപീട്ടന്ന് ൂബപഺസ് ശര഻യഺക്കഺനഽള്ള മഺർഗ്ഗും ുെടണും. നവ഼ഔരണത്ത഻ന്ീറ 

ഭഺഖമഺയ഻ ുഷഺപ് ഏീെടഽുക്കണ്ട഻വന്നഺൽ നൿഺയമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരും െരണും.  

24.  ശ഼ സ഻. മുനഺുമഺഹനൻ (മംഗലൿ ഓുട്ടഺസ്ീപുയഴ്സ് ) 

എന഻ക്ക് 56 വയസ്സ ണ്ട്. 1987 ഏപ഻ൽ 24 മഽെൽ മുംഖലൿ ഒുട്ടഺ സ്ീപുയഴ്സ് എന്ന 

സ്ഥഺപനും നടത്ത഻വരഽന്നഽ. വയസ്സഺയ അമ്മയഽും ഭഺരൿയഽും  പഠനും 

നടത്ത഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന മക്കള ും അടങ്ങഽന്ന ഔഽടഽുംബത്ത഻ന്ീറ ഏഔ ആശയും ഈ 

ുഷഺെ഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള വരഽമഺനമഺണ്. െഺമസ഻ക്കഽന്ന വ഼ട് പണയീെടഽത്ത  ഻

ഔടീമടഽത്തഺണ് ഇത് നടത്തഽന്നത്. െ഻ര഻ച്ചടവ് െഺമസ഻ച്ചഺൽ ബഺങ്ക് 
ജപ്െ഻ുനഺട്ട഼സയക്കഽും. 5 ുഷഺപ് അടങ്ങഽന്ന ീഔട്ട഻ടത്ത഻ൽ (യാണ഻െ഻ ബ഻ൽഡ഻ുംഗ് ) 

ആർക്കഽ ുഷഺപ് നഷ്ടീെട്ടഺലഽും ഞങ്ങീള ബഺധ഻ക്കഽും ുഷഺെ ഔൾ ീപഺള഻ക്കഽന്ന 

അവസ്ഥ വര഻ഔയഺീണങ്ക഻ൽ, ബഺക്ക഻ സ്ഥലും ഇുെ ആള ഔൾക്ക് 
ഖീവർീന്ഩന്റ഻ന്ീറ അനഽമെ഻ുയഺീട ന഻ലന഻ർത്തഺനഺവശൿമഺയ സ്ഥ഻െ഻ 
ഉണ്ടഺഔണും. എന്ീറ ീഔട്ട഻ടും ഉടമ എും.ീഔ.ൂഫസൽ, ബ഻ൽഡ഻ങ്ങ഻ന്ീറ പഽറീഔ 

െഺമസ഻ക്കഽന്നഽ. ബഺക്ക഻റാമഽഔൾ ഇുദ്ദഹത്ത഻ന്ീറ സുഹഺദരന്ഩഺരഽുടെഺണ്. 
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ഔഺലെഴക്കും പറഞ്ഞഽ ീമഺത്തമഺയ഻ ീപഺള഻ക്കഺൻ ശമങ്ങൾ നടന്നഽ വരഽന്നഽ. 
ഞങ്ങൾ വ഻ഔസനത്ത഻ന് എെ഻രലേ. ഔഽുറുപരഽീട ജ഼വ഻െും െഔർത്ത്,  പധഺനസ്ഥലും 

ന഻ശ്ചലമഺക്ക഻ീക്കഺണ്ടഽള്ള വ഻ഔസനീത്ത എെ഻ർക്കഽന്നഽ.  

വഺഹനബഺഖഽലൿും പര഻ഹര഻ക്കഺൻ - ൂബപഺസ് പണ഻ എെയഽും ുവഖും 

പാർത്ത഻യഺക്കഽന്ന എലേഺ ുറഺഡഽഔള ും 5 ഔ഻ മ഻ക്കഽള്ള഻ൽ ൂലൻ മഺർക്ക് ീചയ്െഽ 
രണ്ടഽവശവഽും മഞ്ഞ വര മഺർക്കഽീചയ്െഺൽ അനധ഻ഔിെ പഺർക്ക഻ുംഗ് 

ഴ഻വഺക്കഺും. ുബഺധവൽക്കരണവഽും ൂഫൻ ഈടഺക്കലഽമഺഔഽുമ്പഺൾ പഺർക്ക഻ുംഗ് 

ഴ഻വഺക്കഺും. ഴ഻ഞ്ഞഽ ഔ഻ടക്കഽന്ന ുഔഺർപുറഷൻ സ്ഥലത്തഽ ീഔഺുട്ടഷൻ 

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ പഺർക്ക഻ുംഗ് ഫ഼സഺക്കഺും. NKBT ീപുടഺൾ പമ്പ഻ന് പ഻ന്ന഻ലഽള്ള 

സവഔഺരൿ സ്ഥലും ുപപഺർക്ക഻ുംഗ്  ആക്കഺും. ീഔ.ീഔ.ബസ് േഺൻഡ്  ുപഺീല 

ീചയ്യഺവഽന്നെഺണ്.  

ുറഺഡ഻ുലക്ക് െള്ള഻ന഻ൽക്കഽന്ന ഡ഻ൂവഡറഽഔൾ ന഼ക്കും ീചയ്യണും റ഻ലക്ടറഽഔൾ 

സ്ഥഺപ഻ക്കണും പഺർക്ക഻ുംഗ് സ്ഥലും ുബഺർഡഽഔൾ  വഴ഻ ജനങ്ങീള അറ഻യ഻ക്കണും 

25.  ശ഼ സാരജ് ീക.എം (റ഼.സ 551) 

ജഺനഔ഻ ന഻വഺസ഻ന്ീറ രഽ അവഔഺശ഻യഺണ് ഞഺൻ. എന്ീറ അമ്മഺവൻ ീഔ.ീഔ. 

ശശ഻ധരനഺണ് ുനഺട്ട഼സ് ൂഔപെ഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഔഽടഽുംബസവത്തഺണ്. അവഔഺശ 

െർക്കും ന഻ലന഻ൽക്കഽന്നഽ. ഇെ഻ീല ുറഺഡ഻ുനഺട് ുചർന്നഽള്ള 6.5 ീസന്് ഭാമ഻ 
വ഻ട്ട നൽഔഺൻ െയഺറഺണ്. എന്നഺൽ നഖരത്ത഻ീല ഹിദയഭാമ഻ ആയെ഻നഺൽ രഽ 
ീസന്റ഻ന് 40 ലക്ഷും രാപീയങ്ക഻ലഽും ലഭ഻ക്കണും. ഇെ഻ന്ീറ അവഔഺശും പുരെരഺയ 

ീഔ.ീഔ.ജനഺർദ്ദനൻ, ീഔ.ീഔ.ശ഼ന഻വഺസൻ, ീഔ.ീഔ.ചരുശകരൻ, 

ീഔ.ീഔ.ശ഻വദഺസ് എന്ന഻വരഽീട അനദ്നരഺവഔഺശ഻ഔളഺയ 14 ുപർക്കഽള്ളെഺണ്. 

26.  ശ഼ ൂശുലഷ് (ൂഷൻ ുടുഡഴ്സ് ), യാണ഻െ഻ ബ഻ൽഡ഻ംഗ്  

ഈ ീഔട്ട഻ടത്ത഻ീല 3- )o നമ്പർ ുഷഺെ഻ൽ ഔഴ഻ഞ്ഞ 22 വർഷമഺയ഻ ബ഻സ഻നസ് 

ീചയ്യ ന്നഽ. 3 ലക്ഷും മഺനഽഷും ീഔഺടഽത്ത഻രഽന്നഽ. ഇത് െ഻ര഻ച്ച ഔ഻ട്ട഻ലേ. പരസ്പരും 

വഺയ്പീയടഽത്തഺണ് ഔച്ചവടും. ഏീറ ബഺധൿെയഽണ്ട്. പഺയമഺയ അമ്മയഽണ്ട്. ഈ 

രഽ വരഽമഺനും മഺെുമ ഉള്ള . ഔട ഏീെടഽക്കഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ നൿഺയമഺയ 

നഷ്ടപര഻ഹഺരും ലഭ഻ക്കണും. അലേഺത്ത പക്ഷും ബഺക്ക഻ സ്ഥലും 

ന഻ലന഻ർത്തഺനഺവശൿമഺയ ഔഺരൿങ്ങൾ ശര഻യഺക്ക഻ െരണും വ഻ഔസനത്ത഻ന് 

എെ഻രലേ. ുമൽപഺലും നടെഺക്കഽന്നത് ശര഻യഺയ ര഼െ഻യ഻ലഺുണഺ എന്ന് 
പര഻ുശഺധ഻ക്കണും. ൂബപഺസ് വന്നഺൽ െ഼രഽന്ന വഺഹനീെരഽെുമ ഇവ഻ീടയഽള്ള . 

അനഺവശൿ പഺർക്ക഻ുംഗ് ഴ഻വഺക്ക഻ ുറഺഡ് വലഽെഺക്ക഻, മെ  ഔടഔൾ 
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ന഻ലന഻ർത്ത഻ീക്കഺണ്ടഽ, ുഔഺർപുറഷൻ മഽുകന പഺർക്ക഻ുംഗ് സൗഔരൿങ്ങൾ 

ശര഻യഺക്ക഻യഺൽ െ഼രഽന്ന പശ്നുമയഽള്ള . 

27.  ശ഼ എം.ീക സല഼ം (ുമഫ്ീസ്റ്റഡ്)  

റ഼ . സ 535 ീല വ഼ട്ട പറമ്പഽും അെ഻ലഽള്ള ുഷഺെ ഔള ും സ്ഥലുമീെടഽെ഻ൽ 

ബഺധ഻ക്കഺന഻ടയഽണ്ട .് ഇത് ഞഺനഽും രണ്ടഽ സുഹഺദരന്ഩഺരഽും രഽ സുഹഺദര഻ക്കഽും 

ഔാട്ടവഔഺശമഽള്ളെഺണ്. പധഺന പഺെയഽീട പട഻ഞ്ഞഺറഽ വശമഺണ്. ഇെ഻നഽ 
ീെഺട്ടടഽത്തഺണ് ീജ.ീജ.എസ് ആശഽപെ഻. ഔ഻ഴക്കഽ ഭഺഖത്തഺയ഻ വകഫ഻ന്ീറയഽും 

പള്ള഻യഽീടയഽും സ്ഥലമഺണ്.  

ആദൿും ുറഺഡ഻ൻീറ ഇരഽവശത്തഽമഺയ  ഻ െഽലൿമഺയ഻ ഭാമ഻ എടഽക്കഺനഺണ് 

ന഻ർുദശമഽണ്ടഺയ഻രഽന്നത്. വകഫ഻ന്ീറയഽും പള്ള഻യഽീടയഽും സവഺധ഼നത്തഺൽ ഇത് 

മഺറ഻വരഽന്നഽ. ഇുെഺൾ ഔ഻ഴക്കഽ ഭഺഖത്തഽ ന഻ന്നഽും വളീര ഔഽറച്ച ും, പട഻ഞ്ഞഺറഽ 
ഭഺഖത്തഽ ന഻ന്നഽും വളീര ഔാടഽെലഽും എടഽക്കഺനഽും ന഻ർുദശും. ഇത് വ഻ുവചനമഺണ്. 

വകഫ഻ന്ീറുയഺ പള്ള഻യഽീടുയഺ  ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നെ഻ന് യഺീെഺരഽ 
ന഻യമെടസ്സവഽമ഻ലേ എന്ന് ശദ്ധയ഻ൽീപടഽത്തഽന്നഽ. ഇുെഺഴീത്ത ന഻ർുദശും 

ഞങ്ങൾക്കഽും ീജ.ീജ.എസ് ആശഽപെ഻ക്കഽും ആത്മഹെൿഺപരമഺണഽ. അെ഻നഺൽ 

ആദൿ ന഻ർുദശും െീന്ന സവ഼ഔര഻ക്കണീമന്ന് അഭൿർത്ഥ഻ക്കഽന്നഽ.  

28.  മഺുനജർ, ുമഺുഡൺ ഐ.ട഻.ഐ  

ുഔര സർക്കഺര഻ന്ീറ NCVT (National Council for Vocational Training) ന്ീറ 

അുംഖ഼ഔഺരുത്തഺീട പവർത്ത഻ക്കഽന്ന സ്ഥഺപനമഺണ്. ീമയ഻ൻ ഒഫ഼സ്, 

പ഻ൻസ഻െല഻ന്ീറ ഒഫ഼സ്, ൂലബറ഻, ുേഺർ, ക്ലഺസ്സ്മഽറ഻ഔൾ, ുലഡ഼സ് ൂടലറ഻ങ്, 

ജൻ്സ് ുടഺയ്ലെ്, റേ് റാും, റ഼ഡ഻ങ് റാും, പഺക്ട഻ക്കൽ ഹഺൾ മഽറ഻ഔൾ, ഔമ്പൿാട്ടർ 

ലഺബ് എന്ന഻വയഽീട ഔിെൿമഺയ അളവഽഔൾ ഔഺണ഻ക്കഽന്ന പ്ലഺന഻ന്ീറ 14 

ുഔഺെ഻ഔൾ ഡൽഹ഻യ഻ീല NCVT ഒഫ഼സ഻ൽ സമർെ഻ച്ച  പര഻ുശഺധനയ്ക്കഽ 
വ഻ുധയമഺയ ുശഷും സ്ഥ഻രഅുംഖ഼ഔഺരും ഔ഻ട്ട഻ പവർത്ത഻ക്കഽന്ന സ്ഥഺപനമഺണ്. ഈ 

ീഔട്ട഻ടത്ത഻ൽ പവർത്ത഻ക്കഽന്ന മെ  സ്ഥഺപനങ്ങീള ുപഺീല മീെഺരഽ 
ീഔട്ട഻ടത്ത഻ുലക്ക് മഺെ വഺുനഺ, അുംഖ഼ഔിെ അളവ഻ൽ ഔഽറവഽവരഽത്തഺുനഺ പെ഻ലേ. 
മഽൻപ് ഈ ീഔട്ട഻ടും രഺള ീട ൂഔവശമഺയ഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽും പ഻ന്ന഼ട് പലർക്കഽും 

ൂഔമഺെീെട്ട . മഽൻഭഺഖീത്ത 8 മഽറ഻ഔള ീടയഽും ുമൽമഺടങ്ങള ീടയഽും വടുക്ക 

അെ഻ർത്ത഻യഺയ ചഽമര഻ുനഺട് ുചർന്നഺണ് ഞങ്ങള ീട സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറ 

പഺക്ട഻ക്കൽ ഹഺള ഔള ും ക്ലഺസ്സ്മഽറ഻ഔള ും പവർത്ത഻ക്കഽന്നത്. മഺർക്ക് ീചയ്െ 

അീെ അളവ഻ൽ ീപഺള഻ച്ച  ന഼ക്കീെട്ടഺൽ, ബഺക്ക഻ ഭഺഖുത്തഺട് ഔാട്ട഻ുച്ചർക്കഺൻ 

അെ഻ർത്ത഻ച്ച മഺർ ന഼ക്ക഻യഺൽ മെ഻യഺഔഽന്നെഺണ്. ഇങ്ങ഻ീനവന്നഺൽ, നഷ്ടീപടഽന്ന 

ഒഫ഼സഽും റാമഽും ഔമ഼ഔര഻ക്കഺനഽും അുംഖ഼ഔഺരും നഷ്ടീെടഺീെ  
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സുംരക്ഷ഻ക്കഺവഽന്നെഽമഺണ്. ഇെ഻നഽള്ള ഉത്തരവഺദ഻െവവഽും ച഻ലവഽും സ്ഥഺപന 

മഺുനജ്മന്് ഏീെടഽക്കഽന്നെഺണ്.  

ീഔട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണസമയത്ത  ് ന഻യമഺനഽസിെ പഺർക്ക഻ുംഗ് ഏര഻യക്കഽ സ്ഥലും 

വ഻ട്ട഻രഽന്നഽ. ആ സ്ഥലും ഒവഽചഺല഻നഽും ഫഽട്പഺത്ത഻നഽമഺയ  ഻വ഻ന഻ുയഺഖ഻ച്ചുെഺൾ 

പഺർക്ക഻ുംഗ് ഏര഻യ ഏീറ ഔഽറഞ്ഞഽ. അെ഻നഺൽ ന഻യമഺനഽസിെ പഺർക്ക഻ുംഗ് 

ഏര഻യ ന഻ബന്ധനയ഻ൽന഻ന്നഽ ഴ഻വഺക്ക഻ െരണും. പ഻ൻഭഺഖീത്ത നഺല് 

ീഔട്ട഻ടങ്ങള഻ൽന഻ന്നഽും അപഔടസമയത്ത  ്രക്ഷീപടഺനഺയ഻ ഫയർ എസ്ുഔെ഻നഺയ  ഻

മഽൻഭഺഖത്ത് ഉണ്ടഺക്ക഻യ രണ്ടഺമീത്ത ുഖഺവണ഻ ീപഺള഻ക്കീപടഽുമ്പഺൾ, ീപഺള഻ച്ച  

ന഼ക്ക഻യ സ്ഥലത്ത് ഫയർ എസ്ുഔെ഻നഽള്ള ഏണ഻െട഻ ഉണ്ടഺക്കഺനഽള്ള അനഽമെ഻ 
െരണും. 

29. ീക.എസ്.ആർ.ട഻.സ഻. 
ഔണ്ണൂർ ഡ഻ുെഺവ഻ന്ീറ ീെക്കഽഭഺഖത്തഺയ഻ട്ടഺണ് അടയഺളീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. 

ഇവ഻ീടയഽള്ള അല഻ ഫഽഡ് ുഔഺർട്ട഻ന്ീറ സമ഼പത്ത് 3 മ഼െർ ഉള്ള഻ലഺയഽും ഏെവഽും 

ീെക്കഽ ഭഺഖത്ത് 5 മ഼െർ ഉള്ള഻ലഺയഺണ്. ഏഔുദശും 5 ീസന്ുറഺളും 
വഺണ഻ജൿപഺധഺനൿമഽള്ള ഔണ്ണഺയ ഭാമ഻യഺണ഻ത്. ഇത് ഴ഻വഺക്കീെടണും 

 

ുയഺഖും  2  മണ഻ക്ക് അവസഺന഻ച്ച   

പസ്െഽെ ുയഺഖത്ത഻ൽ  ഭാവഽടമഔള഻ൽ ന഻ന്നഽും െൽപരഔക്ഷ഻ഔള഻ൽന഻ന്നഽും 
ഉയർന്നഽ വന്ന ന഻ർുദശങ്ങൾ അർത്ഥനഺധ഻ഔഺര഻യഺയ മഺുനജ഻ങ് ഡയറക്ടർ 
RBDCK ക്കഽ അയച്ച  ീഔഺടഽത്ത഻രഽന്നഽ. അെ഻നഽള്ള അഭ഻പഺയങ്ങൾ 27.01.2021 
(27/01/20121- 14:30hours) നഽ ഇീമയ഻ൽ മഽുകന ലഭ഻ക്കഽഔയഽും ീചയ്െഽ. 
ആയെഽ െഺീഴ ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

1. പരഺത഻കൾ - 1,2,3,8,9,10,11,12,13,15,19,20,23,26 

വ഻ശദമഺയ ടഺഫ഻ക് പഠനത്ത഻ന്ീറയഽും ശഺസ്െ഼യമഺയ വ഻ലയ഻രഽത്തല഻ന്ീറയഽും 

അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ IRC മഺനദണ്ഡപഔഺരും ഔ഻ഫ്ബ഻യഽീട അുംഖ഼ഔഺരുത്തഺീടയഺണ് 

ഫ്ൂളഒവറ഻ന്ീറ അൂലൻീമന്് ന഻ശ്ചയ഻ച്ച഻ട്ട ള്ളത്. പല പരഺെ഻ഔള഻ലഽും 

അൂലീന്ഩന്റ഻ൽ മഺെും വരഽത്തഽന്നെ഻നഺണ് ആവശൿീെട്ട഻ട്ട ള്ളത്. 

അൂലീന്ഩന്റ഻ൽ മഺെും വരഽത്തഽന്നത് ന഻ലവ഻ൽ പുയഺഖ഻ഔമലേഺത്തെഽും ആയത് IRC 

മഺനദണ്ഡങ്ങള ീട ലുംഗനമഺഔഽന്നെഽമഺണ്.  
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2. പരഺത഻കൾ - 6,7,9,14,15,19,21,22,23,24,25,26,27,29  

ഏീെടഽക്കഽന്ന വസ്െഽവ഻നഽും അെ഻ൽ ഉൾീെടഽന്ന ീഔട്ട഻ടങ്ങൾക്കഽും മെ  

ചമയങ്ങൾക്കഽും RFCTLARR Act 2013 പഔഺരവഽും സർക്കഺര഻ന്ീറ 29.12.2017 

െ഼യ്യെ഻യ഻ീല G.O.(MS)448/17/RD നും. ഉത്തരവ് പഔഺരവഽും നൿഺയമഺയ 

നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽും പഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽും അർഹെയഽണ്ട്. ആയത് പഔഺരും 

നഷ്ടീപടഽന്ന ഒുരഺ വൿക്ത഻യഽീടയഽും വസ്െഽ ുനര഻ട്ട് പര഻ുശഺധ഻ച്ച  ് അവർക്ക് 
അർഹെീെട്ട നഷ്ടപര഻ഹഺരും  നൽഔഽന്നെഺയ഻ര഻ക്കഽും.  

വഺടഔയ്ക്ക് ഔച്ചവടും നടത്തഽന്നവർക്കഽും ന഻യമഺനഽസിെും ീെഺഴ഻ൽ 

ീചയ്യ ന്നവർക്കഽും ുമൽ ന഻യമപഔഺരവഽും സർക്കഺർ ഉത്തരവ് പഔഺരവഽും 

നഷ്ടപര഻ഹഺരും ലഭ഻ക്കഽന്നെഺണ്. 

3. പരഺത഻ - 4  

ഏീെടഽക്കഽന്ന വസ്െഽവ഻ീല ീഔട്ട഻ടും ീപഺള഻ക്കഽുമ്പഺൾ ബഺക്ക഻ ഭഺഖും 

ന഻ലന഻ർത്തഽന്നത് സുംബന്ധ഻ച്ച  ീപഺെഽമരഺമത്ത  ് വഔഽെ഻ീല ബന്ധീപട്ട  

എഞ്ച഻ന഼യർമഺർ പര഻ുശഺധ഻ച്ച  ് െ഼രഽമഺനീമടഽക്കഽന്നെഺയ഻ര഻ക്കഽും. സവദ്നും 

ന഻ലയ്ക്ക് ീഔട്ട഻ടും ീപഺള഻ക്കഽന്നെ഻നഽ െഺല്പരൿും ഉള്ളവർക്ക് 
ആർ.ബ഻.ഡ഻.സ഻.ീഔ.ന഻ശ്ചയ഻ക്കഽന്ന െഽഔ ടഽക്ക഻യഺൽ അനഽവഺദും നൽഔഽന്നെഺണ്. 

4. പരഺത഻ - 28 

സ്ഥലവഽും ീഔട്ട഻ടവഽും ഭഺഖ഻ഔമഺയ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നെ഻നഺൽ ബഺക്ക഻ വരഽന്ന ഭഺഖും 

ആവശൿമഺയ മഺെങ്ങൾ വരഽത്ത഻ പഽനഃഔമ഼ഔര഻ക്കഽന്നെ഻ന് ബന്ധീെട്ട 

ുഔഺർപുറഷൻ ീസഔട്ടറ഻ മഽൻപഺീഔ അുപക്ഷ഻ക്കഽഔയഽും ആവശൿമഺയ 

അുംഖ഼ഔഺരും ലഭ഻ക്കഺവഽന്നെഽമഺണ്. 

ആഘഺതങ്ങൾ 

ീതഺഴ഻ല഻നഽണ്ടഺകഽന്ന ആഘഺതം  

ഔണ്ണൂർ െഺലാക്ക഻ീല, ഔണ്ണൂർ 1, ഔണ്ണൂർ 2 എന്ന഼ വ഻ുലേജഽഔള഻ൽ വ഻വ഻ധ സർുവ്വ 

നമ്പറഽഔള഻ലഺയ഻ക്ക഻ടക്കഽന്നെഽും, ുദശ഼യപഺെ 66 ന്ീറ ഇരഽവശങ്ങള഻ലഽമഺയ഻ട്ട ള്ള 

ഭാമ഻, ീെക്ക഼ബസഺറ഻ീല ഏെവഽും െ഻രക്കഽപ഻ട഻ച്ച വൿഺപഺരുമകലയഺണ്. ഔണ്ണൂർ 1 

വ഻ുലേജ഻ീല ചഺലഺട് അുംശത്ത഻ൽീപടഽന്ന റ഼ സ 527 മഽെൽ ഔണ്ണൂർ ഔരഺർ 

ുദശത്ത഻ീല റ഼ സ 342 വീരയഽള്ള ുറഺഡ഻ൻീറ പട഻ഞ്ഞഺറഽഭഺഖത്തഽള്ള  സ്ഥലവഽും 

പഽഴഺെ഻ ുദശത്ത഻ീല റ഼ സ 763 മഽെൽ ഔണ്ണൂർ ഔുണ്ണഺത്തഽുംചഺൽ ുദശത്ത഻ീല 817/2 

വീരയഽമഽള്ള ഔ഻ഴക്കഽ വശീത്ത ഭാമ഻യ഻ലഽമഺയ  ഻ ീജ.ീജ.എസ് ആശഽപെ഻, 
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ീഔ.ൽ.സത്തഺർ ുഷഺപ് സമഽച്ചയങ്ങൾ, വ഻വ഻ധ വഺഹന ുഷഺറാമഽഔൾ, വർക് 

ുഷഺെ ഔൾ, െയ്യൽ പര഻ശ഼ലനുഔരും, ടൿാഷൻ ീസന്റർ, ുമഺുഡൺ ഐ.ട഻.സ഻ 

എന്ന഻വയടക്കും 250 ഒളും സ്ഥഺപനങ്ങള഻ലഺയ഻ 800 ൽ  അധ഻ഔും ീെഺഴ഻ലഺള഻ഔള ും 

235 ഒളും ഔട വഺടഔക്ക് നടത്തഽന്നവരഽും അടക്കും ആയ഻രുത്തഺളും ുപര് ുജഺല഻ 

ീചയ്െഽ വരഽന്നഽണ്ട്. ഇവരഽീട ീെഺഴ഻ൽ പാർണമഺയഽും ഇലേഺെഺവഽന്നുെഺീട, 

ഇവീര ആശയ഻ച്ച  ജ഼വ഻ക്കഽന്ന ഔഽടഽുംബങ്ങൾക്കഽും സഺരമഺയ ആഗഺെും 

ഉണ്ടഺഔഽന്നഽ. ുഔഺവ഻ഡ഻ന്ീറ പശ്ചഺത്തലത്ത഻ൽ ഏീറ പയഺസുത്തഺീട സ്ഥഺപനും 

നടത്തഽന്നവരഽും, ഇവ഻ീട ുജഺല഻ ീചയ്യ ന്നവരഽും , സഺവധഺനും സഺധഺരണ 

ന഻ലയ഻ുലക്ക് എത്ത഻ുച്ചരഺനഽള്ള ീവമ്പല഻ലഺണ്. ഈ സമയത്തഺണ് ഔാന഻ുന്ഩൽ 

ഔഽരഽുപഺീല ഫ്ൂളഒവറ഻നഺയഽള്ള സ്ഥലുമീെടഽെ്. 

വരഽമഺനത്ത഻നഽള്ള ആഘഺതം  

a) ീെഺഴ഻ല഻നഽള്ള ആഗഺെത്ത഻ൽ ആയ഻രുത്തഺളും ുപർക്ക് ീെഺഴ഻ൽ 
നഷ്ടീെടഽന്നെഺയ഻ സാച഻െ഻ച്ച഻ട്ട ണ്ടുലേഺ. ഇവർക്ക് ീെഺഴ഻ൽ 
നഷ്ടീപടഽന്നുെഺീട അവരഽീട വരഽമഺനും ഇലേഺെഺഔഽന്നഽ. ഇവീര മഺെും 
ആശയ഻ച്ച് ജ഼വ഻ക്കഽന്ന ഔഽടഽുംബങ്ങൾ പെ഻സന്ധ഻യ഻ലഺഔഽന്നഽ. ഇങ്ങ഻ീന 
ീെഺഴ഻ൽ നഷ്ടീപടഽന്നവർ ഭാര഻ഭഺഖവഽും അവരഽീട നലേ പഺയും 
ഔഴ഻ഞ്ഞവരഺണ് (45 വയസ്സ഻നഽുമൽ പഺയമഽള്ളവർ) 
അെഽീഔഺണ്ടഽെീന്ന പഽെ഻യ ുമകലയ഻ുലക്ക് ീെഺഴ഻ലുനവഷ഻ച്ച  
ുപഺഔഺൻ സഺധ഻ക്കഺത്തവരഺണ്.  

b) ഇത് ഔാടഺീെ മഽഔള഻ൽ സാച഻െ഻ച്ചെഽുപഺീല 235 ഒളും സ്ഥഺപനങ്ങൾ 
വഺടഔക്ക് ഏീെടഽത്തഽ നടത്തഽന്ന ഔച്ചവടക്കഺരഽും ഉണ്ട്. ബഺങ്ക് 
വഺയ്പയഽും മെ ും എടഽത്ത്, സ്ഥഺപനും വഺടഔക്ക് ഔ഻ട്ട ന്നെ഻നഺയ഻ മഽൻ
ഔാർ െഽഔ നൽഔ഻യഽും മെ ും ഔച്ചവടും നടത്തഽന്ന വൿഺപഺര഻ഔീള ഏീറ 
സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ. വർഷങ്ങളഺയ഻ ഔച്ചവടും നടത്ത഻ ഉപജ഼വനും 
ഔഴ഻ക്കഽന്നവർ ീപരഽവഴ഻യ഻ലഺഔഽന്ന അവസ്ഥയഺണ് സുംജഺെമഺഔഽഔ. 
ഇവീര ആശയ഻ച്ച  ജ഼വ഻ക്കഽന്ന ഔഽടഽുംബങ്ങള ും ഇുെ പയഺസും 
അനഽഭവ഻ുക്കണ്ട഻വരഽന്നഽ. ഔടയഽടമഔള഻ൽ ഏറ഻യ പങ്ക് 60 നഽ 
മഽഔള഻ൽ, ഏഔുദശും 70 വയസ്സ വീര പഺയമഽള്ളവരഺണ്. പഽെ഻യ രഽ 
സ്ഥഺപനും ആരുംഭ഻ച്ച്, ഔഽടഽുംബും പഽലർത്തഺൻ ഇവർക്ക് ഏീറ 
ുക്ലശ഻ുക്കണ്ട഻വരഽും. 

c) വരഽമഺനത്ത഻ന് ആഗഺെും അനഽഭവ഻ക്കഽന്ന മാന്നഺമീത്ത വ഻ഭഺഖമഺണ് 
എഴഽപുെഺളും വരഽന്ന ീഔട്ട഻ട ഉടമഔൾ. ീഔട്ട഻ട ഉടമഔൾ ീഔട്ട഻ടും 
ഔച്ചവടും നടത്തഽന്നെ഻ന് മഽുന്നഺട഻യഺയ഻ ന഻രെദവൿും ുപഺീല രഽ 
ന഻ശ്ച഻െ െഽഔ മഽൻഔാറഺയ഻ വഺങ്ങഽന്നഽണ്ട .് ഇത് ഔടമഽറ഻ ഴ഻യഽുമ്പഺൾ 
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െ഻ര഻ീഔ നൽുഔണ്ടെഺീണങ്ക഻ലഽും ഇെ഻നഽ സഺധഺരണയഺയ഻ പല഻ശ 
നൽുഔണ്ട഻വരഽന്ന഻ലേ. ഇെ഻ന്ീറ പഽറീമയഺണ് പെ഻മഺസും ലഭ഻ക്കഽന്ന 
വഺടഔ. ഈ വഺടഔ ഇലേഺെഺഔഽന്നത് ഭാര഻ഭഺഖും ഉടമഔീളയഽും 
സഺരമഺയ഻ത്തീന്ന ബഺധ഻ക്കഽന്നഽണ്ട .് എന്നഺൽ RFCTLARR Act 
അനഽസര഻ച്ച് ഭാ ഉടമഔൾക്ക്, നഷ്ടീപടഽന്ന സ്ഥലത്ത഻നഽും 
ന഻ർമ്മ഻െ഻ക്കഽും നൿഺയമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരും ലഭ഻ക്കഽന്നഽ എന്നത് 
ഇവരഽീട ആഗഺെീത്ത ലഗാഔര഻ക്കഽന്നഽ.  

ീപഺതഽ ഇടങ്ങൾക്കഽം സ്ഥഺപനങ്ങൾക്കഽം ഉണ്ടഺകഽന്ന ആഘഺതം  

ഫ്ൂളഒവറ഻നഺയ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നെ഻നഺയ഻ മഺർക്ക് ീചയ്െ഻ര഻ക്കഽന്ന 
സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ഏെവഽും പധഺനീെട്ടത് ഔഺൽീടക്സ് ജുംഗ്ഷുനഺട് ുചർന്ന് 
ഔ഻ടക്കഽന്ന ുേെ് ഇലക്ട഻സ഻െ഻ ുബഺർഡ഻ൻീറ വ഻വ഻ധ ഒഫ഼സഽഔള ും 
ൂവദൿഽെ഻ ഭവനഽും ഉൾീെടഽന്ന സ്ഥലങ്ങള ീട മഽൻഭഺഖമഺണ്. ന഻ലവ഻ൽ 
ഒഫ഼സ് വഺഹനങ്ങള ും, ഒഫ഼സ് ആവശൿത്ത഻നഺയ഻ വരഽന്ന 
ീപഺെഽജനങ്ങള ും അവരഽീട വഺഹനും പഺർക്ക് ീചയ്യഺനഽുദ്ദശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലും 
ഇലേഺെഺഔഽും.  

അെഽുപഺീലെീന്ന ുറഺഡ് ടഺൻസ്ുപഺർട് ുഔഺർപുറഷന്ീറ, ഔണ്ണൂർ 
ഡ഻ുെഺയഽീട അല്പും സ്ഥലും നഷ്ടീെടഽും.  

ജ഻ലേഺ പഞ്ചഺയത്ത഻ന്ീറ ഔവഺള഻െ഻ ഔുണ്ടഺൾ ലഺബ്, സയൻസ് പഺർക്ക്, 
ഔണ്ണൂർ ുനഺർത്ത് എ.ഇ.ഒ ഒഫ഼സ് എന്ന഻വരഽീട ുഔഺമ്പൗണ്ട഻ീല സ്ഥലും 
നഷ്ടീെടഽും, ലഺബ഻ന്ീറ മഽന്ന഻ീല പഺർക്ക഻ുംഗ് ുമകല പാർണമഺയഽും 
ഇലേഺെഺഔഽന്നഽ. 

ുറഺഡ഻ൻീറ പട഻ഞ്ഞഺറഽ വശത്ത്, ീടയ഻ന഻ങ് സ്ഔാള഻ന്ീറ എെ഻ർവശത്തഺയ഻ 
ഷഺബ് ൂടൽസ് ആൻഡ് ബ഻ക്സ഻ന്ീറ സമ഼പത്തഺയ഻ ഇദ്നൿൻ ുപഺേൽ 
വഔഽെ഻ന്ീറ രഽ െപഺൽ ീപട്ട഻യഽണ്ട് ഇത് മഺെ഻ സ്ഥഺപ഻ക്കഺനഽള്ള 
നടപട഻ഔൾ ൂഔീക്കഺള്ളഺവഽന്നുെയഽള്ള .  

മക്കഺന഻ ബസ് ീഷൽട്ടർ, ഔക്കഺട് ജുംഗ്ഷൻ ബസ് ീഷൽട്ടർ, സഫയർ 
ീറേഺെഺന്റ഻നഽ മഽന്ന഻ലഽള്ള ബസ് ീഷൽെറഽഔള ും, ഇലക്ട഻സ഻െ഻ 
ുബഺർഡ഻ൻീറ ച഻ല ടഺൻസ്ുഫഺർുമറഽഔള ും ുറഺഡ഻ൻീറ ഒരങ്ങള഻ലഺയഽണ്ട്.  

ഇവഔാടഺീെ ുറഺഡ഻ൻീറ ഔ഻ഴക്കഽ ഭഺഖത്തഺയ഻ മക്കഺന഻, ുഹഺള഻ ഫഺമ഻ല഻ 
ചർച്ച്, ഇമ്മഺനഽുവൽ ചർച്ച്, പട഻ഞ്ഞഺറഽ വശത്തഺയ഻ മഹ്മാദ് ുമഺസ്ക്, 
നസറത്തഽൽ ഇസ്ഺും സഭ പള്ള഻ എന്ന഻വയഽീട മഽൻഭഺഖും നഷ്ടീെടഽന്നഽ. 
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പഺര഻സ്ഥ഻ത഻ക ആഘഺതം  

ഈ സ്ഥലുമീെടഽെ് പര഻സ്ഥ഻െ഻ീയ ഔഺരൿമഺയ഻ സവഺധ഼ന഻ക്കഽന്ന഻ലേ. 
ഏീെടഽക്കഺനഽള്ള സ്ഥലത്തഽ മഽഴഽവൻ ീഔട്ട഻ടങ്ങളഺണുലേഺ. ൂവദൿഽെ഻ 
വഔഽെ഻ന്ീറ സ്ഥഺപന ഭഺഖത്ത് രണ്ടഽ വല഻യ അരയഺൽ മരവഽും രഽ 
മഺവഽും രഽ ഔഺട്ട മരവഽും ഉണ്ട്. അെഽുപഺീല മഫ്േഡ഻ന്ീറ പറമ്പ഻ൽ രഽ 
മഺവഽണ്ട്. ഇവീയഺന്നഽും പര഻സ്ഥ഻െ഻ീയ സഺരമഺയ഻ സവഺധ഼ന഻ക്കഽന്ന഻ലേ എന്ന 
വൿക്തമഺക്കഽന്നഽ.  

ഈ സ്ഥലുമീെടഽക്കൽ സഺരമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽന്നത് പധഺനമഺയഽും മാന്നഽ 
വ഻ഭഺഖീത്തയഺണ്  

1. കച്ചവടസ്ഥഺപനങ്ങള഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ  

ുനരീത്ത വൿക്തമഺക്ക഻യെഽുപഺീല ഇരഽന്നാെ഻ അമ്പെ഻ലധ഻ഔും 
സ്ഥഺപനങ്ങള഻ലഺയ഻ 800ൽ അധ഻ഔും ീെഺഴ഻ലഺള഻ഔൾ ുജഺല഻ ീചയ്യ ന്നഽ. 
ഇവരഽീട ീെഺഴ഻ൽ നഷ്ടീെടഽന്നഽ. ഇവർക്ക് പഔരും ീെഺഴ഻ൽ ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള 
സഺധൿെ ആരഺുയണ്ടെഽണ്ട്. ന഻ലവ഻ീല സ്ഥഺപനങ്ങീള അല്പസവല്പും 
വൿെൿഺസീെടഽത്ത഻യഺൽ ഇവരഽീട പയഺസും രഽ പര഻ധ഻വീര 
ദാര഼ഔര഻ക്കഺവഽന്നെഺണ്.  

2. വൿഺപഺര഻കൾ   

വല഻യ െഽഔ അഡവഺൻസഺയ഻ നൽഔഽഔയഽും നലേ വഺടഔയഽും നൽഔ഻ ഔച്ചവടും 
നടത്തഽന്നവരഺണ്. വർഷങ്ങളഺയ഻ ഈ ുമകലയ഻ൽ ഔഴ഻യഽന്നവരഽീട 
സ്ഥഺപനും ഇലേഺെഺഔഽുമ്പഺൾ, ഇവർ നൽഔ഻യ മഽൻഔാർ െഽഔ ുപഺലഽും 
ലഭ഻ക്കഺൻ പയഺസും ഉണ്ടഺഔഽും. ഔടയഽടമഔള഻ൽ ഏറ഻യ പങ്ക് 60 നഽ 
മഽഔള഻ൽ, ഏഔുദശും 70 വയസ്സ വീര പഺയമഽള്ളവരഺണ്. പഽെ഻യ രഽ 
സ്ഥഺപനും ആരുംഭ഻ച്ച്, ഔഽടഽുംബും പഽലർത്തഺൻ ഇവർക്ക് ഏീറ 
ുക്ലശ഻ുക്കണ്ട഻വരഽും. ബഺങ്ക്വഺയ്പയഽും മെ ും എടഽത്ത് സ്ഥഺപനും നടത്തഽന്ന 
ഇവരഽീടയഽും പഽനരധ഻വഺസും പുെൿഔും പര഻ഖണ഻ക്കീെുടണ്ടെഺണ്.  

3. ഭാവഽടമകൾ  

ഭാവഽടമഔൾക്ക് പയഺസും ഉണ്ടഺഔഽന്നഽീവങ്ക഻ലഽും അവർക്ക് 
ന഻യമഺനഽസിെമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരും ലഭ഻ക്കഽന്നത് ീഔഺണ്ട്, ഔട 
നടത്തഽന്നവരഽീട പശ്നങ്ങള ും, ജ഼വനക്കഺരഽീട പശ്നങ്ങള മഺയ഻ െഺരെമൿും 
ീചയ്യ ുമ്പഺൾ, ീപഺെഽീവ ഔഽറവഺണ്. ച഻ലരഽീട വ഼ട഻ുനഺടഽ ുചർന്നഽും, 
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ഔഽട഻ീവള്ള ുസഺെസ്സ഻ുനഺട് ുചർന്നഽും അടയഺളീെടഽത്ത഻യത് പയഺസും 
ഉണ്ടഺക്കഽന്നഽണ്ട്. 

 ീപഺെഽീവ ുനഺക്കഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ, ഈ ീെക്ക഼ബസഺർ ഫ്ൂളഒവറ഻നഽ ഭാമ഻ 
ഏീെടഽക്കഽുമ്പഺഴഽണ്ടഺഔഽന്ന ീെഺഴ഻ല഻ന്ീറയഽും, വരഽമഺനത്ത഻ന്ീറയഽും 
ആഗഺെും പര഻ഹര഻ക്കഽന്നെ഻ന് പഽനരധ഻വഺസും അടക്കമഽള്ള പഺുക്കജഽഔൾ 
ഏീറ ഖൗരവമഺയ഻ പര഻ഖണ഻ക്കീെുടണ്ടെഽണ്ട .്  

ീപഺെഽ ഇടങ്ങള ീട ആഗഺെും അെുത്തഺളും ഖൗരവമഽള്ളെലേ. 
പര഻സ്ഥ഻െ഻ക്കഽും ആഗഺെമഽണ്ടഺഔഽന്ന഻ലേ. ആയെ഻നഺൽ ദ഼ർഗഔഺല ുനട്ടവഽും 
പഽുരഺഖെ഻യഽും ലക്ഷൿമ഻ടഽന്ന പദ്ധെ഻ ആയെ഻നഺൽ, ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കലഽമഺയ഻ 
മഽുന്നഺട്ട  ുപഺഔഺവഽന്നെഺണ്. 

 

 

27.01.2021                                                                 ീെയർമഺൻ  

                                                                                    സഺമാഹൿഺഘഺത പഠനയാണ഻െ് 
                                        (കയ്ുറഺസ്, കണ്ണൂർ )    
 

 

 

 

 

 


