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ു ഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ ു ഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ൽ ഫുറഺക്  ടലഽണ്ട഻ ീറയ഻ൽുവ 
ഓവർബ഻ഡ്ജ് അനഽബന്ധ ുറഺഡ്ജ ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന് ഭാമ഻ ഏീെടഽകൽ- സഺമാഹൿ 

ആഘഺത പഠനം- അന്ത഻മ റ഻ുപഺർട്ട്. 
 
      ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ ുകഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ീല കരഽവന്തഽരഽത്ത഻ 
വ഻ുലലജ഻ൽീെട്ട ീെലലൂർ ുദശത്ത഻ീല റ഼. സ 210,208 എന്ന഻വയ഻ീല ച഻ല 
ഭഺഗങ്ങള഻ൽീെട്ട 0.1039 ീഹക്ടർ സവകഺരൿ വൿക്ത഻കളുീട സ്ഥലം, 2013 ീല 
RFCTLARR അക്ട് ഄെഽസര഻ച്ചു, ഫുറഺക് കടലഽണ്ട഻ ുമൽപ്പഺലത്ത഻ന് 
ഄെഽബന്ധ ുറഺഡ് െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻െഺയ ,഻ ഏീെടഽകഽന്നത് സംബന്ധ഻ച്ചു 
സമാഹൿ അഘഺത െഠെം െടത്തഽന്നത഻െഺയ഻ ചഽമതലീപ്പട്ട കയ്ുറഺസ് കണ്ണൂർ 
െസ്തഽത െഠെം െടത്ത഻ തയഺറഺക഻യ ഄന്ത഻മ റ഻ുപ്പഺർട്ട്. 
 
ആമഽഖം 
        ഫുറഺക് കടലഽണ്ട഻ 
ീറയ഻ൽെഺതക് മഽകള഻ലഺയ഻ 
ുമൽപ്പഺലത്ത഻ന്ീറ െണ഻ 2018 
ഄവസഺെുത്തഺീട ൊർത്ത഻യഺീയങ്ക഻ലഽം  
സമ഼െെ ുറഺഡഽകൾക് ുവണ്ട഻യഽള്ള 
സ്ഥലുമീെടഽപ്പും ഄെഽബന്ധ 
െവർത്തെങ്ങളും  ആതഽവീരയഺയഽം 
ൊർത്ത഻യഺയ഻ട്ട഻ലല. അദൿ ഘട്ടത്ത഻ൽ ഭാമ഻ 
ഏീെടഽകൽ െടെട഻കൾ വളീര ുവഗത്ത഻ൽ 
െടന്ന഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ലഽം എലലഺവര഻ൽ െ഻ന്നഽം 
ഏീെടഽകഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. അീക 38 
ുെര഻ൽെ഻ന്നഺണ്  ഭാമ഻ ഏീെടഽകീെുടണ്ട഻യ഻രഽന്നത് എന്നഺൽ 35 ുെരഽീട 
ഭാമ഻ മഺതുമ ഏീെടഽകഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ട്ടുള്ള .ു മാന്നഽുെർ അദൿ ഘട്ടത്ത഻ൽ വ഻ട്ടു 
ീകഺടഽത്ത഻ട്ട഻ലല. ഄതഽീകഺണ്ടഽ തീന്ന ുമൽപ്പഺലത്ത഻ന്ീറ ഗഽണഫലങ്ങൾ 
ഈെുയഺഗ഻കഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. ുബപ്പൂർ െ഻ുയഺജകമണ്ഡലത്ത഻ൽീെട്ടതഽം 
ുകഺഴ഻ുകഺട് മലപ്പുറം ജ഻ലലകീള ബന്ധ഻പ്പ഻കഽന്നതഽം ത഼രുദശ യഺതക് ഏീറ 
സൗകരൿെദവഽമഺയ കടലഽണ്ട഻കടവ് കരഽവന്തഽരഽത്ത഻ എന്ന഼ െഺലങ്ങളുീട 
െണ഻ൊർത്ത഻യഺയുതഺീട ആതഽവഴ഻യഽള്ള യഺത ത഻രക് കമഺത഼തമഺയ഻ 
വർധ഻ച്ചു. എന്നഺൽ ഫുറഺക് കരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ുറഺഡ഻ൽ ഫുറഺക഻ലഽള്ള 
ഄണ്ടർബ഻ഡ്് ുറഺഡ് െ഻രപ്പ഻ൽ െ഻ന്നഽം ഈയരം കഽറവഺയത഻െഺൽ ഏീറ 
ഈയരമഽള്ള കീണ്ടയ്െർ ുലഺറ഻കൾകഽം ടഺങ്കറഽകൾകഽം മെു ചരകഽ 
വഺഹെങ്ങൾകഽം ആതഽവഴ഻യഽള്ള  യഺത െയഺസകരമഺകഽകയഽം െലുപ്പഺഴഽം 
ഗതഺഗതകഽരഽക് ഈണ്ടഺവഽകയഽം ീചയ്യഺറഽണ്ട്. ച഻ലുപ്പഺൾ െഺലത്ത഻ൽ 
വഺഹെങ്ങൾ കഽടഽങ്ങഽന്ന ഄവസ്ഥവീര ഈണ്ടഺകഺറഽണ്ട്. ഇ ഒരഽ 
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സഺഹചരൿത്ത഻ലഺണ് ഫുറഺക് - ീവസ്റ്റ് ീെലലൂർ - കരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ൂബെഺസ് 
ുറഺഡ഻െഽ ീെഺതഽമരഺമത്തഽ വകഽപ്പ് രാെം െൽക഻യ഻ര഻കഽന്നത്. ഇ ുറഺഡ് 
ഗതഺഗത ുയഺഗൿമഺകീപ്പടണീമങ്ക഻ൽ ീഷഺർണഽർ - മംഗലഺെഽരം ൂലെ഻ൽ 
ീസക്ഷൻ 653/7-8 ക഻ുലഺമ഼െറ഻ൽ ഒരഽ ുമൽെഺലം  െ഻ർമ്മ഻ുച്ച  മത഻യഺകഽ. 
ആത഻െഺയ഻ ഡ഻ുപ്പഺസ഻െ്  സ്ക഻മ഻ൽ െഺലം െ഻ർമ്മ഻കഺൻ ത഼രഽമഺെം 
അകഽകയഽം ീചയ്തഽ.  െ഻ർദ഻ഷ്ട െഺലത്ത഻ന്ീറ െട഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗത്തഽ ഄുപ്പഺച്ച് 
ുറഺഡ് മഽതൽ കരഽവന്തഽരഽത്ത഻ െഺലം വീര െഽത഻യ ുറഺഡ് െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻ന് 
ുവണ്ട഻ ആൻീവസ്റ്റ഻ുഗഷൻ െടത്തഽകയഽം എൂലീന്ഩന്് ഄംഗ഼കര഻ച്ചു 
അവശൿമഺയ ഫണ്ട് ക഻ഫ്ബ഻ വഴ഻ ലഭൿമഺകഽകയഽം ീചയ്തഽ. തഽടർന്ന് ക഻ഴകഽ 
ഭഺഗത്തഽ െ഻ലവ഻ലഽള്ള ുറഺഡ഻ൽ ഏീറ വളവഽകളുള്ളത഻െഺലഽം ദാരകാടഽതൽ 
ഈള്ളത഻െഺലഽം ആന്തൿൻ ഓയ഻ൽ ുകഺർെുറഷൻ മഽതൽ െഺലത്ത഻ന്ീറ ക഻ഴകഽ 
ഭഺഗം വീര 38 ുെരഽീട സ്ഥലം ഏീെടഽകഺൻ ധഺരണ അകഽകയഽം ീചയ്യുന്നഽ. 
ആത഻ൽ 3 ുെരഽീട സ്ഥലം ആതഽവീരയഺയ഻ ഏീെടഽകഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. ഇ 
െഺലത്ത഻ലാീട ഗതഺഗതം അരംഭ഻കഺൻ സഺധ഻ച്ചഺൽ ുകഺഴ഻ുകഺട് തിശാർ 
റാട്ട഻ൽ 35 ക഻ുലഺമ഼െർ വീര കഽറവഽണ്ടഺകഽം. കാടഺീത മഴകഺലത്തഽം 
ീവള്ളീെഺകം, െളയം എന്ന഻ സഺഹചരൿങ്ങള഻ലഽം ബഺഹൿുലഺകവഽമഺയ഻ ഒരഽ 
തരത്ത഻ലഽം ബന്ധീപ്പടഺൻ കഴ഻യഺീത ത഼ീര ഒെീപ്പടഽന്ന കരഽവന്തഽരഽത്ത഻ 
ുമഖലയഽീട സമഗ വ഻കസെത്ത഻െഽം ഇ െദ്ധത഻ ഗത഻ുവഗം െൽകഽം. കാടഺീത 
ആരഽഭഺഗത്തഽം ഈള്ളവർക് ഄവ഻ടങ്ങള഻ീല െധഺെ സ്ഥഺെെങ്ങീള എളുപ്പത്ത഻ൽ 
ബന്ധീപ്പടഺെഽം സഺധ഻കഽം 
 
ഏീെടഽകഺൻ ഉുേശ഻കഽന്ന ഭാമ഻യഽീട വ഻വരം. 
          ഫുറഺക് - കടലഽണ്ട഻ ുമൽെഺലത്ത഻ലാീട ഗതഺഗതം 
സഺധൿമഺകഽന്നത഻െഺയ഻ ആരഽവശത്തഽം ഄെഽബന്ധ ുറഺഡഽകൾ 
െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻െഺയ഻ ുെര഻ട്ട് വഺങ്ങൽ െദ്ധത഻ െകഺരം ഭാമ഻ ഏീെടഽത്തുപ്പഺൾ 
വ഻സമ്മത഻ച്ചവരഽീട 0.1039 ീഹക്ടർ സവകഺരൿ ഭാമ഻യഺണ് 
ഏീെടഽകീപ്പടഺെഽള്ളത്,. ആത് സംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ തഺീഴ 
കഺണ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ. 
 

 മ നമ്പർ  സർുേ നമ്പർ  വ഻സ്ത഼ർണം 

1 റ഼.സ 210 /pt  3.91 അർ 

2 റ഼.സ 210 /pt  3.24 അർ 

3 റ഼.സ 208 /pt  3.24 അർ 

  ആീ   10.39 ആർ 
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പ രം ഭാമ഻ ലഭൿത  
         ുമൽ സാച഻പ്പ഻ച്ച െഺലത്ത഻െഽ ഄെഽബന്ധ ുറഺഡ് 
െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻െഺയ഻ കരഽവന്തഽരഽത്ത഻ വ഻ുലലജ഻ീല ീെലലൂർ ഄംശത്ത഻ൽീപ്പട്ട 
ഭാമ഻ ുെര഻ട്ട് വഺങ്ങൽ െദ്ധത഻ െകഺരം ഏീെടഽത്ത഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ലഽം ഄത഻ൽ 
കഽറച്ചു സ്ഥലം ഏീെടഽകഺൻ സഺധ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലല. മാന്നഽ ുെരഽീട സ്ഥലമഺണ് 
ബഺക഻യഺയ഻രഽന്നത്. അദൿഘട്ടത്ത഻ൽ വ഻ട്ടുെല്കഺൻ തയഺറഺകഺത഻രഽന്നത഻െഺലഺണ് 
RFCTLARR- Act െകഺരം ഏീെടഽകഽന്നത഻െഺയ഻ െടെട഻കൾ സവ഼കര഻ച്ച഻രഽന്നത്. 
ഇ മാന്നഽ വൿക്ത഻കളുീടയഽം സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ ആരഽ ഭഺഗത്തഽമഽള്ള സ്ഥലം 
ുെരീത്ത ഏീെടഽത്തഽകഴ഻ഞ്ഞതഺണ്. ആവരഽീട സ്ഥലം കാട഻ എടഽത്തഺൽ മഺതുമ 
ഄെഽബന്ധ ുറഺഡഽെ഻ർമ്മഺണം ൊർത്ത഻യഺകഺൻ സഺധ഻കഽ. ഄത഻െഺൽ തീന്ന 
െകരം ഭാമ഻ ലഭൿത െര഻ഗണ഻കഺൻ െ഻ർവഺഹമ഻ലല.  
 
ഭാമ഻ ഏീെടഽകഽന്നത് ീപഺതഽ ആവശൿത്ത഻നഺുണഺ? 
   ഭാമ഻ ഏീെടഽകഺൻ ഈുേശ഻കഽന്നത് കടലഽണ്ട഻- ഫുറഺക് ീറയ഻ൽുവ 
െഺളത്ത഻െഽ മഽകള഻ലഺയ഻ െ഻ർമ്മ഻ച്ച ുമൽപ്പഺലത്ത഻ന് ഄെഽബന്ധ ുറഺഡ് 
ഈണ്ടഺകഽന്നത഻െഺണ്. ആവ഻ീട ഭാമ഻ ഏീെടഽകഽന്നത഻െഽള്ള ഄർത്ഥെഺധ഻കഺര഻ 
മഺുെജ഻ങ് ഡയറക്ടർ RBDCK ( Roads and Bridges Development Corporation of 
Kerala Ltd.) അണ്. ആത് ുകരള സർകഺര഻ന് ക഼ഴ഻ൽ 23.09.1999 െഽ 
രാെ഼കിതമഺയ ഒരഽ സവയംഭരണ സ്ഥഺെെമഺണ്. ുകരളത്ത഻ലഽടെ഼ളം ുറഺഡഽകളും 
െഺലങ്ങളും െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻െഺയ഻ രാെ഼കര഻കീപ്പട്ട ഇ ുകഺർെുറഷൻ ആുത 
അവശൿത്ത഻െഺയ഻ െവർത്ത഻കഽന്ന സർകഺർ വകഽപ്പഺയ ീെഺതഽമരഺമത്തഽ 
വകഽപ്പ഻ന്ീറ ക഼ഴ഻ലഽള്ള ഒരഽ കമ്പെ഻യഺണ്. മരഺമത്ത് വകഽപ്പ് മന്ത഻ 
ീചയർമഺെഽം , ഒരഽ ഄഖ഻ുലന്തൿഺ സർവ഼സ് ഈുദൿഺഗസ്ഥൻ മഺുെജ഻ങ് 
ഡയറക്ടറഽമഺയ ഇ സ്ഥഺെെം ഄത഻ന്ീറ െവർത്തെങ്ങൾ െടത്തഽന്നത഻െഽള്ള 
ഫണ്ട് സമഺഹര഻കഽന്ന വഺയ്െയഺയ഻ുട്ടഺ, ീഷയർ, ഡ഻ബഞ്ചർ, ുബഺണ്ട്, 
സർകഺർ ഗഺൻഡ് എന്ന഻വ വഴ഻യഺയ഻ട്ടഺണ്. ഭാമ഻ ഏീെടഽകഽന്നത഻ന് ുെതിതവ൦ 
െൽകഽന്നത് ജ഻ലലഺ കളക്ടറഺണ്. ഇ 
െഺലത്ത഻ന്ീറയഽം ുറഺഡ഻ന്ീറയഽം 
ഗഽണുഭഺക്തഺകൾ ീെഺതഽജെ 
സമാഹമഺണ്. ഄത഻െഺൽ ഇ ഭാമ഻ 
ഏീെടഽകൽ ീെഺതഽ അവശൿത്ത഻ന് 
തീന്നയഺണ് എന്നറ഻യ഻കഽന്നഽ.   
 
ഭാമ഻യഽീട സവഭഺവം  
        ഏീെടഽകീെടഺൻ 
ഈുേശ഻കഽന്ന ഭാമ഻ ുതഺട്ടം 
വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീെടഽന്നവയഺണ്. ഇ 
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സ്ഥലം, ആുപ്പഺൾ െ഻ലവ഻ലഽള്ള െഺലത്ത഻ന്ീറ ക഻ഴകഽ ഭഺഗത്തഽ ുചരഽന്ന മണ്ണ് 
ുറഺഡ഻ന്ീറ  സമ഼െത്തഺയ഻ ക഻ടകഽന്നഽ. കകഺട്ടുെറമ്പ്, ുമുലകഽന്ന്, ആളയ഻ടത്തഽ 
കഽന്ന് എന്ന഻ങ്ങീെ വ഻വ഻ധ ുെരഽകള഻ൽ ഄറ഻യീപ്പടഽന്ന സ്ഥലങ്ങളഺണ്. ആവ 
വ഼ട്ടുെറമ്പഺണ്. മാന്ന് സ്ഥലം ഈടമകളും ഇ െറമ്പഽകള഻ൽ ഄവരവരഽീട 
വ഼ടഽകള഻ൽ തഺമസ഻ച്ചു വരഽന്നഽ. 
 
ഭാമ഻യഽീട ഉടമസ്ഥർ   
 

 മ നമ്പർ  ഉടമസ്ഥന്ീറ ുപര്  വ഻സ്ത഼ർണം 

1 വ഻ജയൻ തഽന്നരഽകണ്ട  ഻ 3.24 അർ 

2 വ഻ശഺല ുമീലീകഺടകഺട് W/O (L)രഺഘവൻ  3.91 അർ 

3 െഽഷ്െഺവത഻ ീെരഽുന്തഺട഻   3.24 അർ 

  ആീ   10.39 ആർ 

 
 
ുമൽ കഺണ഻ച്ച സ്ഥലം ുകഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ീല കരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ഄംശത്ത഻ൽ 
ീെലലൂർ ുദശത്ത഻ൽ ീെടഽന്നഽ. 
 
 ിഷ഻ ൾ 
      ശ഼ വ഻ജയൻീറ െറമ്പ഻ൽ 8 ീതങ്ങഽകളും, ഒരഽ ജഺത഻ക മരവഽം 
ഄല്െം കഽരഽമഽളക് ീചട഻കളുമഽണ്ട .് വ഼ട്ടുെറമ്പഺയതഽീകഺണ്ടഽതീന്ന ീെഺതഽീവ 
കഺയ്ഫലമഽള്ള ീതങ്ങഽകളഺണ്.  
    െഽഷ്െവത഻യഽീട െറമ്പ഻ൽ 5 ീതങ്ങഽകളും കഽറച്ചു വഺഴകളും െടഽ 
മരങ്ങളുമഺണ് ഈള്ളത്.  
    െുരതെഺയ രഺഘവന്ീറ ഭഺരൿ വ഻ശഺലയഽീട െറമ്പ഻ൽ 10 ീതങ്ങഽകളും 
ഒരഽ കശഽമഺവഽം ഒരഽ െഽള഻മരവഽമഺണഽള്ളത്. 
     ആത് ീെഺതഽീവ കിഷ഻ ഭാമ഻യലല. വ഼ട്ടുെറമ്പ഻ൽ സഺധഺരണയഺയ഻ 
കണ്ടഽവരഺറഽള്ള ഫല വിക്ഷങ്ങൾ മഺതമഺണഽള്ളത്.  
 
സ്ഥഺപനങ്ങൾ  
      ഏീെടഽകഺെഽുേശ഻കഽന്ന െറമ്പ഻ൽ സ്ഥഺെെം എന്ന െ഻ർവചെത്ത഻ൽ 
വരഽന്നത് വ഻ജയെഽം െഽഷ്െവത഻യഽം വ഻ശഺലയഽം  കഽടഽംബസുമതം 
തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്ന വ഼ടഽകളഺണ്. ആത഻ൽ വ഻ജയൻീറ ഓട഻ട്ട വ഼ട഻െഽ ഏകുദശം 
30 വർഷീത്ത െഴകമഽണ്ട .് വ഼ട഻ന്ീറ മഽൻഭഺഗത്തഽ 2 ½   മ഼െർ ഈയരത്ത഻ൽ 
11 മ഼െർ െ഼ളത്ത഻ൽ കര഻ങ്കലലുീകഺണ്ടഽ ഄട഻ത്തറ ീകട്ട഻യ ീചത്തഽകലല് 
ുമൽഭഺഗത്തഽ ഈെുയഺഗ഻ച്ച ഒരഽ മത഻ലഽം ഈണ്ട് . ഇ വ഼ടഽം ആത഻ുെഺട് 
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ുചർന്നഽള്ള ക഻ണറഽം ഏീെടഽകീെടഺൻ 
ഈുേശ഻കഽന്ന  സ്ഥലത്തഺണ്. അീകയഽള്ള 
16 ീസൻ് സ്ഥലത്തഽ െ഻ന്ന് 8 ീസൻ് 
സ്ഥലമഺണ് ഏീെടഽകഽന്നത്. 
ബഺക഻യഽള്ള 8 ീസന്റ഻ൽ െഽത഻യ വ഼ട് 
െ഻ർമ്മ഻കഺെഽള്ള ഄംഗ഼കഺരം ക഻ട്ടുുമഺ 
എന്ന അശങ്കയഽണ്ട്. ുകഺമൺ ീവൽത് 
ഓട് കമ്പെ഻യ഻ൽ െ഻ന്ന് വ഻രമ഻ച്ച 
ആുേഹം െഽെരധ഻വഺസത്ത഻െഽള്ള 
സൗകരൿം െത഼ക്ഷ഻കഽന്നഽ.  
      ശ഼മത഻ െഽഷ്െവത഻ തഺമസ഻കഽന്നത് വഺർപ്പ് ുമൽകാരയഽള്ള 
വ഼ട്ട഻ലഺണ്. 20 വർഷം മഽുന്ന വ഻ലക് വഺങ്ങ഻യ വ഼ടഽം െറമ്പഽമഺണ഻ത്. ആത് 
ൊർണമഺയഽം ഏീെടഽകീെടഽം. ആവർക് ുവീറ സ്ഥലമ഻ലല. ആവരഽം 
െഽെരധ഻വഺസത്ത഻െഽള്ള ഒരഽ െഺുക് െത഼ക്ഷ഻കഽന്നഽ.  

     െുരതെഺയ രഺഘവന്ീറ ഭഺരൿ 
ുമീലീകഺടകഺട്ട് വ഻ശഺലയഽം 
കഽടഽംബസുമതം തഺമസ഻കഽന്നത് െകഽത഻ 
വഺർപ്പും െകഽത഻ ഓട് ുമഞ്ഞതഽമഺയ 35 
വർഷം െഴകമഽള്ള വ഼ട്ട഻ലഺണ്. ആത് 
ൊർണമഺയഽം ഏീെടഽകീെടഽം. 
അീകയഽള്ള 15 ീസൻ് സ്ഥലത്ത഻ൽ 9 
ീസന്റഺണ് ഏീെടഽകീെടഽന്നത്. 
ബഺക഻യഽള്ള 6 ീസൻ് സ്ഥലത്ത഻ൽ വ഼ട് 
എടഽകഺൻ െെുുമഺ എന്ന അശങ്കയഽണ്ട്. 

ആവരഽം െലല ഒരഽ െഽെരധ഻വഺസ െഺുക് െത഼ക്ഷ഻കഽന്നഽ.  
 
സഺമാഹൿ ആഘഺത പഠന യാണ഻െ഻ന്ീറ ഘടന  
        ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ ുകഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ീല കരഽവന്തഽരഽത്ത഻ 
വ഻ുലലജ഻ൽീെട്ട ീെലലൂർ ുദശത്ത഻ീല റ഼. സ 210, 208 എന്ന഻വയ഻ീല ച഻ല 
ഭഺഗങ്ങള഻ൽീെട്ട 0.1039 ീഹക്ടർ സവകഺരൿ വൿക്ത഻കളുീട സ്ഥലം 
ഏീെടഽകഽന്നത഻ന് 2013ീല ഭാമ഻ ഏീെടഽകല഻ൽ െൿഺയമഺയ 
െഷ്ടെര഻ഹഺരത്ത഻െഽം സഽതഺരൿതയ്കഽം, െഽെരധ഻വഺസത്ത഻െഽം, 
െഽെഃസ്ഥഺെെത്ത഻െഽമഽള്ള ഄവകഺശെ഻യമത്ത഻ീല വൿവസ്ഥകൾക് 
ഄെഽസിതമഺയ഻ സഺമാഹൿഺഘഺതങ്ങീളകഽറ഻ച്ചു െഠെം െടത്ത഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട് 
സമർപ്പ഻കഽന്നത഻െഺയ഻ െ഻ുയഺഗ഻കീപ്പട്ട഻ര഻കഽന്നതഽ കണ്ണൂർ ബർണുേര഻ 
അസ്ഥഺെമഺയ഻ കഴ഻ഞ്ഞ 20 വർഷമഺയ഻ െവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്ന Track A NGO അയ 
കയ്ുറഺസ് (Kannur Association for Integrated  Rural Organization and Support) 
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കണ്ണൂര഻ീെയഺണ്. ഇ ചഽമതല െല്കീപ്പട്ട഻ര഻കഽന്നതഽ         ുകഺഴ഻ുകഺട് 
ജ഻ലലഺ കളക്ടറഽീട 04.01.2020 ീല DCKKD/3877/2017/B-4 െടെട഻കമെകഺരമഺണ്. 
ആത് സംബന്ധ഻ച്ച ഔുദൿഺഗ഻ക വ഻ജ്ഞഺെെം 2020 ജെഽവര഻ 04 )൦ ത഼യ്യത഻യ഻ീല 
22 )o െമ്പർ ഄസഺധഺരണ ഗസെ഻ൽ െസ഻ദ്ധീപ്പടഽത്തഽകയഽം ീചയ്ത഻ട്ടുണ്ട്. െഠെ 
യാണ഻െ഻ന്ീറ ഘടെ തഺീഴ കഺണ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ.  
 

 മ നമ്പർ    ുപര്  പദവ഻ 

1  ഫഺ.ൂഷജഽ െ഼െർ (ുസഺുഷൿഺളജ഻സ്്) ീചയർമഺൻ 

2 ശ഼. ീക.വ഻.ചരൻ ( റ഻ട്ട.ഫ഻ഷറ഼സ് ഡവ. 
ഓഫ഼സർ) 

 ഄംഗം 

3 ശ഼മത഻. ീജസ഻ റജ഻ (ഡ഻.ട഻.െ഻. ഓപ്പുറെർ )  ഄംഗം 

4 ശ഼. െസഺദ് ഒ.എ 

 
 
പഠുനഺപഺധ഻ ൾ  
     ുകഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ീല കരഽവന്തഽരഽത്ത഻ വ഻ുലലജ഻ീല ീെലലൂർ 
ുദശത്ത഻ൽീപ്പട്ട റ഼.സ 210 sâ  ഭഺഗമഺയ഻ 0.0715 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഽം റ഼.സ 208 
ന്ീറ ഭഺഗമഺയ 0.0324 ീഹക്ടർ ഭാമ഻യഽമഺണ് കടലഽണ്ട഻ - ഫുറഺക് 
െഺലത്ത഻sâ ക഻ഴകഽ ഭഺഗത്തഽള്ള സമ഼െെുറഺഡഽകൾകഺയ഻ ഏീെടഽകഺൻ 
ബഺക഻യഺയ഻ട്ടുള്ളത്. ീമഺത്തത്ത഻ൽ 38  ുെരഽീട സ്ഥലം 
ഏീെടഽുകണ്ട഻യ഻രഽന്നത഻ൽ 35 ുെരഽീട സ്ഥലം മഽുന്ന തീന്ന ുെര഻ട്ട് വഺങ്ങൽ 
െദ്ധത഻ െകഺരം വഺങ്ങ഻യ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ 3 കഽടഽംബങ്ങൾ ഄത഻െഽ വ഻സമ്മതം 
ഄറ഻യ഻ച്ച഻രഽന്ന സഺഹചരൿത്ത഻ലഺണ് RFCTLARR അക്ട് െകഺരം ഭാമ഻ 
ഏീെടഽുകണ്ട഻ വന്ന഻ര഻കഽന്നത്. ഄതഽീകഺണ്ടഽ തീന്ന Participatory Observation, 
Participatory rural Appraisal, Stakeholder Analysis  എന്ന ടാളുകൾ ഈെുയഺഗ഻ച്ചഺണ് 
അഘഺത െഠെം െടത്ത഻യ഻ര഻കഽന്നത്. ഓുരഺ കഽടഽംബകഺീരയഽം ുെര഻ട്ടു 
കഺണഽകയഽം, െദ്ധത഻ീയ കഽറ഻ച്ച വ഻ശദമഺയ഻ സംസഺര഻കഽകയഽം, ഭാമ഻ വ഻ട്ടു 
െല്കഺത഻രഽന്നഺലഽള്ള െയഺസങ്ങളും െത഻സന്ധ഻കളും ചർച്ച ീചയ്തഽ 
ുബഺധൿീപ്പടഽത്തഽകയഽം ീചയ്ത഻രഽന്നഽ. ീെഺതഽീവ െഽെരധ഻വഺസം ഄടകമഽള്ള 
െലല െഺുക് ലഭ഻കഽകയഺീണങ്ക഻ൽ ആവർ ഭാമ഻ വ഻ട്ടു െല്കഺൻ തയഺറഺണ്. 
കാടഺീത ീെഺതഽ ഄവകഺശവഺദുയഺഗ സമയത്ത് ആവര഻ൽ െ഻ന്ന് കാടഽതലഺയ഻ 
െയഺസങ്ങുളഺ െശ്െങ്ങുളഺ ഄറ഻യഺൻ സഺധ഻കഽം.  
 
ീപഺതഽ അവ ഺശവഺദം ു ൾകൽ. 
  ുകഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ ുകഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ൽ ഫുറഺക് കടലഽണ്ട഻ 
റയ഻ൽുവ ഓവർബ഻ഡ്് ഄെഽബന്ധ ുറഺഡ് െ഻ർമ്മഺണത്ത഻ന് ഭാമ഻ 
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ഏീെടഽകലഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ടു 2013 ീല RFCTLARR അക്ട് ഄെഽസര഻ച്ചുള്ള 
ഭാവഽടമകളുീടയഽം തല്െര കക്ഷ഻കളുീടയഽം ഒരഽ ീെഺതഽ ുകൾകൽ ുയഺഗം 
28.01.2020െഽ െഽീെകഺട് സംഗമം കലഺ  കഺയ഻ക സഺംസ്കഺര഻ക ുവദ഻ ഹഺള഻ൽ 
ുചർന്നഽ. ുയഺഗത്ത഻ീല ഹഺജരഽം ഄഭ഻െഺയങ്ങളും തഺീഴ കഺണ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ. 
ുയഺഗം 10:30 െഽ അരംഭ഻ച്ചു. ുയഺഗത്ത഻ൽ എലലഺ ഭാവഽടമകളും ഄടകം 10 
ുെർ െീങ്കടഽത്തഽ.  

 
ഹഺജർ  
1. തഽന്നരഽകണ്ട഻ വ഻ജയൻ 
2. െഽഷ്െഺവത .഻ െ഻  
3. വത്സരഺ് വ഻.െ഻ (Project coordinator RBDCK)  
4. െ഻.രഺജൻ ( Dy. Collector RBDCK) 
5. െകഺശ് കറഽുത്തടത്ത് (കൗൺസ഻ലർ ) 
6. സദഺശ഻വൻ.ീക (P.A to MLA V.K.C.Mammad Koya) 
7. ീെരഽുന്തഺട഻ രഺജൻ  
8. വ഻ശഺല  
9. സ഻ന്ധഽ എം.ീക  
10. ീക.വ഻. ചരൻ (Member SIAS unit) 
 
   ുയഺഗത്ത഻ൽ സഺമാഹൿ അഘഺത െഠെ യാണ഻െ് ഄംഗം 
സവഺഗതമഺശംസ഻കഽകയഽം ആന്നീത്ത ുയഺഗത്ത഻ന്ീറ െഺധഺെൿം 
വ഻ശദ഼കര഻കഽകയഽം തഽടർന്ന് 4 അം വഺർഡ് കൗൺസ഻ലർ ശ഼ െകഺശ് 
കറഽുത്തടത്ത് ഄധൿക്ഷത വഹ഻ച്ചു സംസഺര഻ച്ചു, ഭാമ഻ ഏീെടഽകല഻ീല െടെട഻ 
കമങ്ങീളകഽറ഻ച്ച് ഄുേഹം അമഽഖമഺയ഻ സംസഺര഻ച്ചു. 
 
1. ഭാവഽടമ ശ഼ വ഻ജയൻ 
       2013 ലഺണ് അദൿം ഏീെടഽത്തത്. 7 വർഷമഺയ഻ട്ടും 
െഽെരധ഻വഺസത്ത഻ന് സ്ഥലം കീണ്ടത്ത഻ െല്കഺൻ സഺധ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. അദൿം സ്ഥലം 
കീണ്ടത്ത഻. എന്നഺൽ വ഻ലയ഻ൽ ഒകഺത്തത഻െഺൽ ഄത് െടന്ന഻ലല. തഽടർന്ന് ുവീറ 
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9 ീസന്് സ്ഥലം കീണ്ടത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. ആവ഻ീട ഞങ്ങൾക് വഴ഻ ുവണം. 
ഄങ്ങീെയഺയഺൽ ഞങ്ങൾ സവ഼കര഻കഺൻ തയഺറഺണ്. വ഼ട് ഒഴ഻ഞ്ഞഽ 
ീകഺടഽകഺൻ അറഽമഺസീത്ത ഄവധ഻ തരഺീമന്നഽ അദൿ ഘട്ടത്ത഻ൽ െറഞ്ഞ഻ട്ടും 
വ഻ല െ഻ശ്ചയ഻ച്ചത്  2015ൽ അണ്. ആുപ്പഺൾ 2020 അയത഻െഺൽ െഴയ വ഻ല 
െഽതഽക഻ െ഻ശ്ചയ഻ച്ചു തരണം. ഏീെടഽകഽന്നഽ എന്ന് െറയഽന്നത഻െഺൽ െഴയ 
വ഼ട഻ന്ീറ ഄെകഽെപ്പണ഻ െടത്തഺറ഻ലല. ഄത഻െഺൽ ുശഺചെ഼യമഺയ ഄവസ്ഥയഺണ്. 
ഏതഺയഺലഽം ീെീട്ടന്ന് ത഼രഽമഺെം എടഽകണം. െറമ്പ഻ൽ ശഽദ്ധജലമഽള്ള 
ക഻ണറഺണഽള്ളത്. ആത് െുതൿകം െര഻ഗണ഻കീപ്പടണം. 
 
2. പഽഷ്പഺവത  ഻ 
     2015 ീല െണ഻കാല഻യഽം വ഻ലയഽീമഺന്നഽമലല ആന്നഽള്ളത്. ആത഻െഽ ഏീറ 
വൿതൿഺസം വന്നഽ. ആവ഻ടഽന്നഽ മഺറ഻യഺൽ വഺടക വ഼ട്ട഻ുലകഽ മഺറണം. 
ഄത഻ീെഺീക ഏീറ ച഻ലവ് വരഽം. െഽെരധ഻വഺസത്ത഻െഽള്ള സൗകരൿം തരണം. 
ആുപ്പഺൾ തഺമസ഻ച്ചുവരഽന്ന വ഼ട് ുെഺലഽള്ള വ഼ട് െ഻ർമ്മ഻കഺൻ െുതൿകം 
സഹഺയം െൽകണം. െഽത഻യ തഺമസസ്ഥലത്തഽ െലല കഽട഻ീവള്ളം ക഻ട്ടണം 
കഺരണം ആുപ്പഺൾ എന്ീറ  െറമ്പ഻ൽ െലല കഽട഻ീവള്ളം ലഭ഻കഽന്നതഺണ്. 
ആവ഻ീട ഄടഽീത്തഺന്നഽം െലല കഽട഻ീവള്ളമഽള്ള െറമ്പ഻ലല. ബഺക഻ ഒന്നഺം 
െമ്പർകഺരൻ െറഞ്ഞതഽുെഺീലതീന്ന. 
 
3. വ഻ശഺല  
      ഄന്നീത്ത ൂെസ ുെഺരഺ. െലല ീവള്ളം ക഻ട്ടുന്ന വെഺത്ത ക഻ണറഽം 10 
ീതങ്ങഽകളും  ഈള്ള െറമ്പഺണ഻ത്. െഽത഻യ സ്ഥലത്തഽ െലല കഽട഻ീവള്ളം 
ലഭൿമഺകഽന്ന സൗകരൿം ുവണം. െഽത഻യ വ഼ട് െ഻ർമ്മ഻കഺൻ അവശൿമഺയ 
സമയം തരണം. സ്ഥലം ഏീെടഽകഽന്നവർകഽ െണം ുെരീത്ത ലഭ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. 
എന്നഺൽ വ഼ടഽം സ്ഥലവഽം െഷ്ടീപ്പടഽന്നവർക് തഽക െല്കഺൻ തഺമസ഻കഽന്നഽ. 
അദൿീത്ത LA െടെട഻യ഻ൽ സ്ഥലം മഺതം ഏീെടഽകീപ്പട്ടവർക് ീെീട്ടന്ന് തീന്ന 
െഷ്ടെര഻ഹഺരം െൽക഻യ഻രഽന്നഽ. എന്നഺൽ വ഼ടഽം സ്ഥലവഽം െഷ്ടീപ്പടഽന്നവർക് 
ധെസഹഺയം െല്കഺൻ തഺമസം വന്നഽ. അീക 3 ീസൻ് സ്ഥലം 
ഄെഽവദ഻കീപ്പട്ടഺൽ, വഴ഻കഽം മെു ഄതൿഺവശൿത്ത഻െഽം സൗകരൿമഽണ്ടഺക഻ലല. 
െൿഺയമഺയ െഷ്ടെര഻ഹഺരം ലഭ഻കണം. െഽത഻യ സ്ഥലത്തഽ വ഼ട് എടഽത്തഽ 
തഺമസം മഺെഺൻ അവശൿമഺയ സമയം ഄെഽവദ഻കണം. 
 
4. പ഻.രഺജൻ (ീഡപൿഽട്ട഻  ളക്ടർ) 
   വ഼ട് െഷ്ടീപ്പടഽന്നവർക് 3 ീസന്് സ്ഥലം വീര െൽകണീമന്ന ഒരഽ 
ഈത്തരവ് ഈണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. (GO448/2017/RD dated 29/12/2017) സ്ഥലം വ഻ട്ടു 
ീകഺടഽകഺെഽള്ള ഒരഽ സമ്മതെതം എലലഺവരഽം െൽക഻യ഻രഽന്നഽ എന്നഺൽ 
െൿഺയമഺയ െഷ്ടെര഻ഹഺരം യഥഺസമയം െല്കീപ്പട്ട഻ലല. 2013 ീല െ഻യമത്ത഻ൽ 



9 
 

ചട്ടങ്ങൾ രാെം ീകഺടഽകഺത്തത഻ലഽള്ള തഺമസവഽം ഈണ്ടഺയ഻. ഄത഻െഺൽ തീന്ന 
ഄവഺർഡ് തഽക െൽകഺെഽം തഺമസമഽണ്ടഺയ .഻ അദൿം 12 ീസൻ് സ്ഥലം 
കീണ്ടത്ത഻ ഈടമ കമഺത഼തമഺയ വ഻ല അവശൿീപ്പട്ടത഻െഺൽ ഄത് 
ഏീെടഽകീപ്പട്ട഻ലല. തഽടർന്ന് െഺുകജ഻ീെകഽറ഻ച്ചും വ഻ശദ഼കര഻ച്ച .ു 
 
   ഭാവഽടമ ശ഼ വ഻ജയൻ, ശ഼മത഻ െഽഷ്െവത ,഻ ശ഼മത഻ വ഻ശഺല എന്ന഻വർ 
ീെഺതഽ ഄവകഺശ വഺദുയഺഗത്ത഻ൽ ഈന്നയ഻ച്ച  അവശൿങ്ങൾകഽം 
ഄഭ഻െഺയങ്ങൾകഽം RBDCK െൽക഻യ മറഽെട഻ തഺീഴ കഺണ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ. 
 
    സ്ഥലീമടഽപ്പ് െടെട഻ സവ഼കര഻കഺൻ ഄർത്ഥെ ജ഻ലലഺ കളക്ടർക് െൽക഻ 
കഴ഻ഞ്ഞഺൽ ആത് സംബന്ധ഻ച്ച സ്ഥലം ഏീെടഽത്ത ൂകമഺറഽന്ന ചഽമതല ജ഻ലലഺ 
കളക്ടർകഽം ബന്ധീപ്പട്ട സ്ഥലീമടഽപ്പ് തഹസ഻ല്ദഺർകഽമഺണ്. സ്ഥലീമടഽപ്പ് 
െടെട഻ക് അവശൿമഺയ ഫണ്ട് ആത഻െകം കളക്ടർക് ൂകമഺറ഻ കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട .് 
െഷ്ടെര഻ഹഺര തഽക െൽകഽന്ന ചഽമതലയഽം െഽെരധ഻വഺസ െഺുക് 
െ഻ശ്ചയ഻കഽന്നതഽം കളക്ടറഽം സ്ഥലീമടഽപ്പ് തഹസ഻ൽദഺറഽമഺണ്. ആുപ്പഺൾ ഇ 
െദ്ധത഻യഽീട സ്ഥലീമടഽപ്പ് െടെട഻കമങ്ങൾ RFCTLARR Act െകഺരം 
സ്ഥലമഽടമകൾ അവശൿീപ്പട്ടതെഽസര഻ച്ചഺണ് െഽുരഺഗമ഻കഽന്നത്. ഇ അക്ട഻ീല 
വൿവസ്ഥകൾ െകഺരം െഷ്ടെര഻ഹഺര തഽകയഽം െഽെരധ഻വഺസ െഺുകജഽകളും 
ശ഼ വ഻ജയൻ ഈൾീപ്പീടയഽള്ള സ്ഥലമഽടമകൾകഽ യഥഺകമം ജ഻ലലഺ കളക്ടറഽീടയഽം 
ലഺൻഡ് ീറവെൿാ കമ്മ഼ഷണറഽീടയഽം ഄംഗ഼കഺരത്ത഻ന് വ഻ുധയമഺയ഻ 
ലഭ഻കഽന്നതഺണ്. െഷ്ടെര഻ഹഺരം െൽക഻യത഻ന് ുശഷം മഺതുമ 
കഽട഻ീയഺഴ഻പ്പ഻കീപ്പടഽകയഽള്ള .ു ഄർഹതീപ്പട്ട െഷ്ടെര഻ഹഺരം സ്ഥലത്ത഻െഽം 
ീകട്ട഻ടങ്ങൾകഽം ക഻ണറ഻െഽം വിക്ഷങ്ങൾകഽം ുമൽ അക്ട഻ന്ീറ വൿവസ്ഥകൾ 
െകഺരം ലഭ഻കഽന്നതഺണ്. െഷ്ടെര഻ഹഺരം െൽകഽന്ന സമയത്തഽ അുക്ഷെം 
ുബഺധ഻പ്പ഻കഺെഽം ഄവഺർഡ് ആൻകവ഻യറ഻ സമയത്ത് ച഻ട്ടീപ്പടഽത്ത഻യ 
െഷ്ടെര഻ഹഺര തഽകയ഻ൽ ഄസംതിപ്ത഻ ഈള്ള െക്ഷം, R&R ഄുതഺറ഻െ഻ക് 
(ുകഺടത഻) ീറഫർ ീചയ്യണീമന്ന അവശൿം ഈന്നയ഻കഺവഽന്നതഺണ്. 
ഇ െദ്ധത഻യ഻ൽ ആെ഻ ഏീെടഽകഺെഽള്ള വ഼ടഽം സ്ഥലവഽം, െഷ്ടീെടഽന്ന മാന്നഽ 
കഽടഽംബങ്ങൾക് 2013 ീല ഭാമ഻ ഏീെടഽകൽ െ഻യമെകഺരമഽള്ള െഷ്ടെര഻ഹഺരം 
െൽകണീമന്നഺണ് സ്ഥലമഽടമകളുീട അവശൿം. ഄർഹതീപ്പട്ട െഷ്ടെര഻ഹഺരവഽം 
അെഽകാലൿങ്ങളും െഽെരധ഻വഺസ െഺുകജഽകളും െൽുകണ്ടത് ജ഻ലലഺ കളക്ടറഽം 
തഹസ഻ല്ദഺരഽമഺണ്. ആത഻െഺവശൿമഺയ എലലഺ വ഻ധ െ഻ന്തഽണയഽം RBDCKയഽീട 
ഭഺഗത്തഽെ഻ന്നഽം ഈണ്ടഺവഽന്നതഺണ്. ുെരീത്ത തീന്ന ആത഻െഺവശൿമഺയ ഫണ്ട് 
RBDCK സ്ഥലീമടഽപ്പ് ഓഫ഼സറഽീട ീടഷറ഻ ുസവ഻ങ്സ് ഄകൗണ്ട഻ൽ 
െ഻ുക്ഷെ഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടന്നഽം RBDCK ീഡെൿാട്ട഻ കളക്ടർ ുയഺഗത്ത഻ൽ 
ഄറ഻യ഻ച്ച഻രഽന്നഽ. 
ുയഺഗം 1 മണ഻ക് ഄവസഺെ഻ച്ച .ു   
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ആഘഺതങ്ങൾ 
 

1. ീതഺഴ഻ല഻നഽണ്ടഺ ഽന്ന  ആഘഺതം 
      ഏീെടഽകഺൻ ഈുേശ഻കഽന്നത് മാന്നഽ കഽടഽംബങ്ങൾ തഺമസ഻ച്ചു 
ീകഺണ്ട഻ര഻കഽന്ന െറുമ്പഺ െറമ്പ഻ന്ീറ ഭഺഗുമഺ അണ്. ഇ സ്ഥലീത്ത മഺതം 
അശയ഻ച്ചു അരഽം തീന്ന ീതഺഴ഻ല഻ൽ ഏർീെടഽന്ന഻ലല. ഄത഻െഺൽ തീന്ന 
ീതഺഴ഻ല഻െഽ അഘഺതം ഈണ്ടഺകഽന്ന഻ലല. 
 

2. വരഽമഺനത്ത഻നഽള്ള ആഘഺതം  
ുെരീത്ത ‘കിഷ഻കൾ’ എന്നത഻ൽ വൿക്തമഺക഻യത് ുെഺീല വ഼ട്ടുെറമ്പ് 
അയത഻െഺൽ സവഺഭഺവ഻കമഺയഽള്ള ീതങ്ങഽകൾ മഺതമഺണഽള്ളത്. ആത഻ൽെ഻ന്നഽള്ള 
ുതങ്ങകൾ ൂദെംദ഻െ അവശൿങ്ങൾക് മഺതം ഈെകര഻കഽന്നതഺണ്. ആവ 
ആലലഺതഺകഽന്നുതഺീട ഄതൿഺവശൿങ്ങൾകഽള്ള ുതങ്ങകൾ െഽറീമ െ഻ന്ന് വഺുങ്ങണ്ട 
ഄവസ്ഥ ഈണ്ടഺകഽം. എന്നഺൽ ആത് വരഽമഺെത്ത഻ന് സഺരമഺയ അഘഺതം 
ഈണ്ടഺകഽന്ന഻ലല.  
 

3. ീപഺതഽ ഇടങ്ങൾകഽം സ്ഥഺപനങ്ങൾകഽം ഉണ്ടഺ ഽന്ന ആഘഺതം. 
      ഏീെടഽകഺൻ ഈുേശ഻കഽന്ന സ്ഥലത്തഽ ീെഺതഽ ആടങ്ങൾ എന്ന 
െ഻ർവചെത്ത഻ൽീെടഽന്നവ ഒന്നഽം തീന്ന ആലല. എന്നഺൽ സ്ഥഺെെങ്ങൾക് 
അഘഺതം ഈണ്ടഺകഽന്നഽണ്ട്  
    ശ഼ വ഻ജയൻ തഽന്നരഽകണ്ട഻ കഴ഻ഞ്ഞ 30 വർഷമഺയ഻ തഺമസ഻ച്ചു വരഽന്ന 
വ഼ട് ൊർണമഺയഽം ഏീെടഽകീെടഽന്നഽണ്ട.് അീകയഽള്ള 16 ീസൻ് 
സ്ഥലത്തഽെ഻ന്നഽ ുെർെകഽത഻ ഏീെടഽകീെടഽം. ബഺക഻യഽള്ള 8 ീസൻ് സ്ഥലത്തഽ 
ഒരഽ വ഼ട് എടഽകഺെഺകഽുമഺ എന്നത് െര഻ഗണ഻കീപ്പുടണ്ടതഺണ്. ഄതഽുെഺീല 
തീന്ന ആുേഹത്ത഻ന്ീറ െറമ്പ഻ന്ീറ ുറഺഡ഻െഽ ഄഭ഻മഽഖമഺയഽള്ള സ്ഥലീത്ത െലല 
ഈയരമഽള്ള 11 മ഼െുറഺളം െ഼ളത്ത഻ലഽള്ള കന്ഩത഻ലഽം ആലലഺതഺകഽം. 
     ഄതഽുെഺീല തീന്ന െഽഷ്െഺവത഻യഽം കഽടഽംബവഽം തഺമസ഻ച്ചു വരഽന്ന 
വ഼ട് ൊർണമഺയഽം ആലലഺതഺകഽം. ആവർക് ുവീറ സ്ഥലമ഻ലല.  ആവരഽീട 
െഽെരധ഻വഺസത്ത഻ന് െുതൿകം െര഻ഗണെ െൽുകണ്ടതഺയ഻ വരഽം. 
       ഄുതുെഺീല െുരതെഺയ രഺഘവന്ീറ ഭഺരൿ വ഻ശഺലയഽം കഽടഽംബവഽം 
തഺമസ഻കഽന്ന വ഼ടഽം ൊർണമഺയഽം െഷ്ടീപ്പടഽം. അീകയഽള്ള 15 ീസൻ് 
സ്ഥലത്തഽ െ഻ന്ന് 9 ീസൻ് ഏീെടഽത്തഽ കഴ഻ഞ്ഞഺൽ ബഺക഻യഺവഽക 6 ീസൻ് 
സ്ഥലമഺണ്. ുറഺഡ് കടന്നഽുെഺകഽന്ന സ്ഥലമഺയത഻െഺൽ വ഼ട഻െഽ ഄെഽുയഺജൿമഺയ 
പ്ലഺൻ തയഺറഺക഻ ഄംഗ഼കഺരം വഺങ്ങഺൻ കഴ഻യഽുമഺ എന്ന അശങ്ക ഈണ്ട്.  
     ീമഺത്തമഺയ഻ ുെഺകഽകയഺീണങ്ക഻ൽ ഇ ഭാമ഻ ഏീെടഽകൽ മാന്നഽ 
കഽടഽംബങ്ങളുീട വ഼ടഽകീള ൊർണമഺയഽം ബഺധ഻കഽം. ഄത഻െഺൽ തീന്ന ഇ 
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സ്ഥഺെെങ്ങൾക് അഘഺതമഽണ്ടഺകഽം. സൗകരൿെദമഺയ െഽെരധ഻വഺസ സൗകരൿം 
െര഻ഗണ഻കീപ്പട്ടഺൽ ഇ അഘഺതം ആലലഺതഺകഺവഽന്നുതയഽള്ള .ു  
 

4. പഺര഻സ്ഥ഻ത഻  ആഘഺതം. 
       ഏീെടഽകീെടഺൻ ഈുേശ഻കഽന്ന സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ ആരഽ ഭഺഗവഽം മഽുന്ന 
തീന്ന ഏീെടഽകീപ്പടഽകയഽം ഄത഻ന്ീറ െഷ്ടെര഻ഹഺരം െൽകീപ്പടഽം ീചയ്തഽ 
കഴ഻ഞ്ഞതഺണ്. ുെരീത്ത വൿക്തമഺക഻യതഽുെഺീല ുതഺട്ടം വ഻ഭഺഗത്ത഻ൽീെടഽന്ന 
ഇ സ്ഥലം ഏീെടഽകഽന്നതഽീകഺണ്ടഽ യഺീതഺരഽ െഺര഻സ്ഥ഻ത഻ക അഘഺതവഽം 
ഈണ്ടഺകഽന്ന഻ലല. 
 
      െഴയ ഫുറഺക് - കരഽവന്തഽരഽത്ത഻ ുറഺഡ് ീമച്ചീപ്പടഽത്ത഻യത഻ന്ീറ 
െത഻ഫലെമഺയ ,഻ വഺഹെഗതഺഗതം ഏീറ വർധ഻കഽകയഽം, തഽടർന്ന് ഗതഺഗത 
കഽരഽക് ഈടീലടഽകഽകയഽം ീചയ്ത സഺഹചരൿത്ത഻ലഺണ് ീെഺതഽ ജെങ്ങളുീട 
സൗകരൿഺർത്ഥം െഽത഻യ കടലഽണ്ട഻ - ഫുറഺക് ുമൽപ്പഺലം 
െ഻ർമ്മ഻കീപ്പട്ട഻ര഻കഽന്നത്. െഺലത്ത഻ലാീടയഽള്ള ഗതഺഗതം സഺധൿമഺകഽന്നത഻െഽ 
സമ഼െെ ുറഺഡഽകൾകഺയ഻ ഇ മാന്നഽ െറമ്പഽകൾ ഒഴ഻ീക ബഺക഻ മഽഴഽവൻ 
സ്ഥലവഽം ഏീെടഽത്തഽ കഴ഻ഞ്ഞതഺണ് . ഇ മാന്ന് െറമ്പഽകളും ഏീെടഽകഽന്നത് 
ീകഺണ്ട് ീതഺഴ഻ല഻ുെഺ വരഽമഺെത്ത഻ുെഺ െര഻സ്ഥ഻ത഻ുകഺ 
അഘഺതമഽണ്ടഺകഽന്ന഻ല്ല. ഈണ്ടഺകഽന്ന െധഺെീപ്പട്ട അഘഺതം ഄവർ 
തഺമസ഻കഽന്ന വ഼ടഽകൾകഺണ്. െൿഺയമഺയ വ഻ല ലഭ഻കഽകയഽം സഺധൿമഺയ 
െഽെരധ഻വഺസ സംവ഻ധഺെം ഈണ്ടഺകീപ്പടഽകയഽം ീചയ്യുകയഺീണങ്ക഻ൽ ഇ സ്ഥലം 
ഏീെടഽപ്പ് യഺീതഺരഽ വ഻ധത്ത഻ലഽള്ള അഘഺതങ്ങളും ഈണ്ടഺകഽന്ന഻ലല എന്നഽം 
െടെട഻കമങ്ങളുമഺയ഻ മഽുന്നഺട്ടു ുെഺകഺവഽന്നതഽമഺീണന്നഽo ഄറ഻യ഻കഽന്നഽ.   
 
 
24.02.2020                                                                 ീെയർമഺൻ  

                                                                                    സഺമാഹൿഺഘഺത പഠനയാണ഻െ് 
                                        ( യ്ുറഺസ്,  ണ്ണൂർ )    

 


