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ു ഺഴ഻ുകഺട് ൂസബർ പഺർക഻ുലക് ുറഺഡ് ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന് ുവണ്ട഻ 
ഭാമ഻ ഏീെടഽകൽ - സഺമാഹൿ ആഘഺത പഠനം- അന്ത഻മ റ഻ുപഺർട്ട് 

 
         ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ, ുഔഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ീല ീെലല഻ുകഺട് 
വ഻ുലലജ഻ീല 1.75 ആർ സവഔഺരൿ വൿക്ത഻ഔളുീെ ഭാമ഻, ൂസബർ 

പഺർക഻ുലക് ുറഺഡ് െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻െഺയ഻ ഏീെെഽകഽന്നത഻ന് 2013 .ീല 
ഭാമ഻ ഏീെെഽകല഻ീല െൿഺയമഺയ െഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻െഽും സഽതഺരൿതയ്കകഽും 
പഽെരധ഻വഺസത്ത഻െഽും പഽെഃസ്ഥഺപെത്ത഻െഽമഽള്ള അവഔഺശ െ഻യമത്ത഻ീല 
വഔഽപ്പുഔൾക് അെഽസിതമഺയ഻, സഺമാഹ്യ ആഗഺത പഠെും െെത്തഺൻ 
ചഽമതലീപ്പട്ട ഔയ്കുറഺസ് ഔണ്ണൂർ, പസ്തഽത പഠെും െെത്ത഻ തയഺറഺക഻യ 
അന്ത഻മ റ഻ുപ്പഺർട്ട് 
  
ആമഽഖം  
           ുഔരളത്ത഻ീല മാന്നഺമുത്തതഽും മലബഺറ഻ീല ഏെവഽും വല഻യ 
െഖരവഽമഺയ ുഔഺഴ഻ുകഺെ഻ീല ീെലല഻ുകഺട്, പന്ത഼രങ്കഺവ് വ഻ുലലജഽഔള഻ലഺയ഻ 
സ്ഥ഻ത഻ീചയ്യുന്ന ുഔഺഴ഻ുകഺട് ൂസബർ പഺർക്  2009 ൽ 
സ്ഥഺപ഻തമഺയതഺണ്. വ഻വരസഺുങ്കത഻ഔവ഻ദൿയഽീെ തഺല്പരൿുഔരവഽും 
മലബഺർ ുമകലയ഻ീല ഐ.െ഻ പഺർകഽഔളുീെ വ഻ഔസെത്ത഻ന്ീറ മഺതിഔ 
ുഔരമഺയഽും ുഔഺഴ഻ുകഺട് പവർത്ത഻കഽന്ന ഈ പഺർക഻ന്ീറ ആരമഺയ഻ 
ഔണ്ണൂർ ഔഺസർുഖഺഡ് ജ഻ലലഔളുും പവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്നഽ.  
  
                 ുഔരളത്ത഻ീല മാന്നഺമീത്ത വ഻വരസഺുങ്കത഻ഔ 
ലക്ഷ്ൿമഺയ഻ മലബഺറ഻ീെ വ഻ഔസ഻പ്പ഻ച്ച ,ു ഈ ുമകലയ഻ൽ െ഻ുക്ഷ്പും 
െെത്തഺൻ തയഺറഽള്ള സുംരുംഭഔീര ഇവ഻ുെക് ആഔർഷ഻ച്ച്, അവർകഽ 
ആവശൿമഺയ ുപഺത്സഺഹെും െൽഔ഻ ഔമ്പ്ൿാട്ടർ അധ഻ഷ്ഠ഻ത ുപഺഖഺമഽഔളുും 
ുസവെങ്ങളുും വ഻ുദശങ്ങള഻ൽ അെകമഽള്ള ആവശൿകഺർക് െൽഔ഻ 
ഔാെഽതൽ ീതഺഴ഻ലവസരങ്ങൾ സിഷ്ട഻കഺൻ  ഈ പഺർക഻െഽ ഔഴ഻യഽന്നഽ. 
സർകഺര഻ീെയഽും സുംരുംഭഔുരയഽും ുയഺജ഻പ്പ഻ച്ചു , അവരഽമഺയ഻ മഽകഺമഽകും 
െെത്ത഻, വൿഺവസഺയ഻ഔഺെ഻സ്ഥഺെത്ത഻ൽ ശക്ത഻ീപ്പെഽത്ത഻ മെഽഷൿവ഻ഭവങ്ങീള 
വ഻ഔസ഻പ്പ഻കഺെഽള്ള യജ്ഞത്ത഻ലഺണ് ഈ പഺർക്. 
   
           െ഻ലവ഻ൽ 43 ഏകർ സ്ഥലമഺണ് ഇത഻ന്ീറ 
വ഻ഔസെത്ത഻െഺയ഻ ഉപുയഺഖ഻ച്ച് വരഽന്നത്. ൂബപഺസ്ുറഺഡ഻ൽ െ഻ന്നഽും 
ഏഔുദശും 700 മ഼െർ അഔീലയഺയഺണ് പഺർക് ഉള്ളത്. പഺർക഻ന്ീറ 
സമ഼പത്തഺയ഻ ീപഺന്നുങ്കഺട് ഔഽന്ന഻ൽ ശ഼ തിൂകപെ മഹഺുക്ഷ്തും 
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സ്ഥ഻ത഻ീചയ്യുന്നഽ. ുദവുസെഺപത഻ 
രാപത്ത഻ലഽള്ള ുഔരളത്ത഻ീല ഏഔ 
സഽബഹ്മണ്ൿ സവഺമ഻ 
ുക്ഷ്തമഺണ്഻ത്. അതഽുപഺീലതീന്ന  
ുഔരളത്ത഻ീല സഽബഹ്മണ്ൿ സവഺമ഻ 
ുക്ഷ്തങ്ങള഻ൽ ഏെവഽും വല഻യ 
ത഻തല പസഺദ െ഻ർമ്മഺണ്ും 
പാർത്ത഻യഺയ഻വരഽന്ന   ഈ 
സഽബഹ്മണ്ൿസവഺമ഻ുക്ഷ്തും 1500 - 
2500 വർഷങ്ങൾകഽ മഽൻപ് 
െ഻ലെ഻ന്ന഻രഽന്നതഺയ഻ 
വ഻ശവസ഻കീപ്പെഽന്നഽ.  ഏഔുദശും 
700 വർഷങ്ങളഺയ഻ െശ഻ച്ചു ഔ഻െന്ന഻രഽന്ന ഈ ുക്ഷ്തും, 25 വർഷങ്ങൾകഽ 
മഽൻപ് ജ഼ർുണ്ഺദ്ധഺരണ് പവർത്തെങ്ങൾ ആരുംഭ഻ച്ചു െ഻ർമ്മഺണ്ും 
തവര഻തഖത഻യ഻ൽ െെന്നഽവരഽന്നഽ. ഈ ുക്ഷ്തത്ത഻ൽ എലലഺ ദ഻വസവഽും 
രഺവ഻ീല പാജയഽും ൂവഔഽുന്നരും ദ഼പഺരഺധെയഽും െെകഽന്നഽ. അത഻െഺയ഻ 
ദ഻വുസെ ൊുറഺളും ഭക്തർ ഇവ഻ീെീയത്തഺറഽണ്ട്. ഞഺയറഺഴ്ചഔള഻ൽ 
പുതൿഔ പാജഔൾ െെത്തീപെഽന്നത഻െഺൽ ഏഔുദശും അഞ്ഞാറ് ുപീരങ്ക഻ലഽും 
ഇവ഻ീെ വരഽന്നഽ. ഔട്ട഻ളീവപ്പു, ഉത്തര0ീവപ്പ് തഽെങ്ങ഻യ െ഻ർമ്മഺണ് 
പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ചെങ്ങഽഔൾക് അയ്യഺയ഻രത്ത഻ലധ഻ഔും ആളുഔൾ 
എത്ത഻ുച്ചരഽന്നഽ. ഇവ഻ീെെെന്ന ശ഼ ചഔപാജയ്കകഽ 12,000ത്ത഻ലധ഻ഔും ുപർ 
വന്നതഺയ഻ ുക്ഷ്ത ഭഺരവഺഹ഻ഔൾ സഺക്ഷ്ൿീപ്പെഽത്തഽന്നഽ. ഈ വരഽന്ന 
ഭക്തജെങ്ങൾ, ൂസബർ പഺർക് ുറഺഡഺണ്   ഉപുയഺഖ഻കഽന്നത്. അത഻െഺൽ 

തീന്ന സഽരക്ഷ്ഺ ുഖെ് ഔെന്നഽ 
മഺതമഺണ് ഇവർക് 
അമ്പ്ലത്ത഻ീലത്തഺൻ ഔഴ഻യഽഔ. ഇത് 
ൂസബർ പഺർക഻ീല സഽരക്ഷ്ഺ 
ജ഼വെകഺർക് ഏീറ 
പയഺസമഽണ്ടഺകഽന്നഽണ്ട.് അത഼വ 
സഽരക്ഷ്ഺ ആവശൿമഽള്ള 
പഺർക഻ന്ീറ പവർത്തെ 
സമയീത്തയഽും ഇത് ബഺധ഻കഽന്നഽ. 
അതഽീഔഺണ്ടഽ ുക്ഷ്തത്ത഻ുലക് 
ുപഺുഔണ്ടഽന്ന ഭക്തജെങ്ങൾക് 

സവതന്തമഺയ഻ സഞ്ചര഻കഺെഽതഔഽന്ന രഽ ുറഺഡ് െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻ന് ൂസബർ 
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പഺർക് അധ഻ഔിതർ മഽൻൂഔീയെഽത്തഽ ശമ഻ച്ചുവര഻ഔയഺണ്. 
ൂബപഺസ്സ഻ൽെ഻ന്നഽ പഺർക഻ുലകഽള്ള ുറഺഡ഻ൽ, 150 മ഼െർ അഔീലയഺയ഻ 
രണ്ടഽവര഻ അെ഻പ്പഺത െ഻ർമ്മ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട .് പഺർക് ുറഺഡ഻ൻീറ 
വെകഽഭഺഖത്തഺയ഻ ഈ 150 മ഼െർ െ഼ളത്ത഻ൽ, ുറഺഡ഻െഽ സമഺന്തരമഺയ഻ 10 
മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ൽ  ീെുഖഺഷ഻ുയെ്    പർുച്ചസ്  പഔഺരും പഺർക് സ്ഥലും  
വഺങ്ങ഻യ഻രഽന്നഽ. ഇത഻െഺയ഻ ുഡഺക്െർ വ഻മൽ ുറഺയ്ക (160/2A1- C-2.06 ആർ), 
ശ഼മത഻ വ഻മല െമ്പ്ൿഺർ (160/2A1- C/2 ആർ), ശ഼ രഺജൻ (173/2/1- 1.17 ആർ), 
ശ഼ ുഖഺപഺലൻ (173/2/2- 0.25 ആർ) , ശ഼ ഉണ്ണ഻ഔിഷ്ണ്ൻ (173/2/4 – 1.59 
ആർ), ശ഼മത഻ ുഔഺമളവലല഻ (173/2/5 -2.17 ആർ)  എന്ന഻വരഽീെ 8.34 ആർ 
സ്ഥലമഺണ് ഏീെെഽത്ത്. എന്നഺൽ പഺർക് ുറഺഡ് ആരുംഭ഻കഽന്ന സ്ഥലത്തഽ 
ീപഺതഽവഺയ഻ 3 മ഼െർ സ്ഥലും മഺതുമയഽള്ളു. ഇവ഻ീെ 7 മ഼െർ സ്ഥലും ഔാെ഻ 
ഏീെെഽുകണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നഽ. ഈ സ്ഥലും ഔാെ഻ ഏീെെഽത്തഺൽ മഺതുമ, 
അെ഻പ്പഺത വീര 10 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ൽുറഺഡ് ഉണ്ടഺകഺൻ പെു. ഇത്  

159/10-1ീല സവഔഺരൿവൿക്ത഻യഽീെ സ്ഥലമഺണ്. ഇത് വഴ഻ ുറഺഡ് 
െ഻ർമ്മ഻കീപട്ടഺൽ, ുക്ഷ്തത്ത഻ുലകഽള്ള ഭക്തജെ പവഺഹത്ത഻ന് രഽ 
വ഻ഗഺതവഽും ഉണ്ടഺഔഽന്ന഻ലല, ഔാെഺീത ുക്ഷ്തത്ത഻ന്ീറ സമ഼പ പുദശത്തഽള്ള 
പഺർക഻ന്ീറ സ്ഥലുത്തകഽo ഈ ുറഺഡ് ഉപുയഺഖപദമഺഔഽും. ഏീറ 
വ഻ഔസെസഺധൿതയഽള്ള ൂസബർപഺർക഻ന്, ഇുപ്പഺൾ ുറഺഡ് ബന്ധമ഻ലലഺത്ത 
സ്ഥലുത്തക് ഔാെ഻ ബന്ധീപ്പെഺെഽും, ഭഺവ഻ വ഻ഔസെപവർത്തെങ്ങൾക് ഇത് 
ഏീറ ഖഽണ്ഔരമഺവഽഔയഽും ീചയ്യുും.  
 
ഏീെടഽകഺൻ ഉുേശ഻കഽന്ന ഭാമ഻യഽീട വ഻വരം 
        ുക്ഷ്തത്ത഻ുലക് ുറഺഡ഻െഺയ഻ 
മഽൻുപതീന്ന പഺർക്ുറഺഡ഻െഽ 
സമഺന്തരമഺയ഻ വെകഽ ഭഺഖത്തഽ 150 
മ഼െുറഺളും െ഼ളത്ത഻ൽ 10 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ൽ 
സ്ഥലും ഏീെെഽത്തഽീവങ്ക഻ലഽും, ുറഺഡ് 
ആരുംഭ഻കഽന്ന , ൂബപഺസ്സ഻ുെഺട് ുചർന്ന് 
ഔ഻െകഽന്ന റ഼.സ 159/10-1 ീല 1.75 ആർ 
സവഔഺരൿ വൿക്ത഻യഽീെ സ്ഥലും ഔാെ഻ 
ഏീെെഽുകണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നഽ. ഈ ഭാമ഻ 
സുംബന്ധ഻ച്ച വ഻വരും തഺീഴ 
ഔഺണ്഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ.  
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 മ നമ്പർ വ഻ുലേജ്  സർുേ നമ്പർ  വ഻സ്ത഼ർണം 

1  ീെലല഻ുകഺട്   റ഼.സ 159/10-1    1.75 ആർ   

 
  
പ രം ഭാമ഻ ലഭൿത  
       ുഔഺഴ഻ുകഺട് ൂസബർ പഺർക഻ുലകഽള്ള ുറഺഡ്, ീപഺതഽുറഺഡഺയ഻ 
ഉപുയഺഖ഻കഽന്നത് ഴ഻വഺകഺെഺയ഻ , ീപഺതഽജെങ്ങൾക് െ഻ലവ഻ലഽള്ള 
ുറഺഡ഻ൻീറ വെകഽ ഭഺഖത്തഺയ഻ 150 മ഼െർ െ഼ളത്ത഻ൽ 10 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ൽ 
സ്ഥലും ഏീെെഽത്തഽ ഔഴ഻ഞ്ഞതഺണ്. എന്നഺൽ ഈ ുറഺഡ് ൂബപഺസ്സ് 
ുറഺഡഽമഺയ഻ ബന്ധ഻പ്പ഻കണ്ീമങ്ക഻ൽ 1.75 ആർ സ്ഥലും ഔാെ഻ ലഭൿമഺഔണ്ും. 
ഈ ഭാമ഻ ലഭ഻ച്ചഺൽ മഺതുമ, ീപഺതഽജെ സൗഔരൿഺർത്ഥും 
െ഻ർമ്മ഻കഺെഽുേശ഻കഽന്ന ുറഺഡ്, പാർണ്മഺയ അർത്ഥത്ത഻ൽ െ഻ലവ഻ൽ 
വര഻ഔയഽള്ളു. അത഻െഺൽ തീന്ന ഈ സ്ഥലത്ത഻ന് പഔരും സ്ഥലും എന്നത് 
അച഻ന്തൿമഺണ്. 
 
ഭാമ഻ ഏീെടഽകഽന്നത് ീപഺതഽ ആവശൿത്ത഻നഺുണഺ  
     ുഔഺഴ഻ുകഺട് ൂസബർ പഺർക഻ുലക് ുറഺഡ് 
െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻െഺയ഻ട്ടഺണ് ഈ ഭാമ഻ ഏീെെഽകഺൻ ഉുേശ഻കഽന്നത്. 
സർകഺർ ഉെമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള രഽ സുംരുംഭമഺണ് ുഔരള മഽകൿമന്ത഻യെകും 10 
ുപരെങ്ങഽന്ന രഽ ജെറൽ ുബഺഡ഻യഽും , വ഻വരസഺുങ്കത഻ഔ വഔഽപ്പ് 
ീസഔട്ടറ഻ അെങ്ങഽന്ന 10 ുപരെങ്ങഽന്ന ഖുവർണ്഻ുംഗ് ുബഺഡ഻യഽമഽള്ള 
ുഔരളുേെ് ഇൻഫർുമഷൻ ീെക്ുെഺളജ഻ ഇൻഫഺേ്ക്െച്ചർ ല഻മ഻െഡ് 
മഺുെജ഻ങ് ഡയറക്െർ ആണ് ഭാമ഻ ഏീെെഽകഺൻ ആവശൿീപ്പട്ട഻ര഻കഽന്നത്. 
ഈ ീപഺതഽുമകലഺ സ്ഥഺപെും 1956 ീല ഔമ്പ്െ഼സ് ആക്ട് പഔഺരും രജ഻േർ 
ീചയ്കതഽ പവർത്ത഻കഽന്ന ന്നഺണ്. ീെക്ുെഺപഺർക്, ഇൻുഫഺപഺർക്, 
ൂസബർ പഺർക് എന്ന഻വയഽീെ സഹഔരണ്ുത്തഺീെ സമാഹത്ത഻ീല 
സഺുങ്കത഻ഔരുംഖത്തഽ മഽതൽ മഽെകഺൻ ആഖഹ഻കഽന്ന സുംരുംഭഔീര 
ുപഺത്സഺഹ഻പ്പ഻കഺെഽള്ള രഽ സർകഺർ സുംരുംഭമഺണ്഻ത്. അതഽുപഺീലതീന്ന 
ഇവ഻ീെ െ഻ർമ്മ഻കഺെഽുേശ഻കഽന്ന ുറഺഡ്, ശ഼ തിൂകപ്പെ 
മഹഺുക്ഷ്തത്ത഻ുലക്  എത്ത഻ുച്ചരഺൻ ആഖഹ഻കഽന്ന, വ഻വ഻ധ ജ഻ലലഔള഻ീല 
ീപഺതഽജെ സമാഹത്ത഻െഽ ുവണ്ട഻യഺണ്ഽ അത഻െഺൽ തീന്ന ഭാമ഻ 
ഏീെെഽകഽന്നത് ീപഺതഽ ആവശൿത്ത഻ന് തീന്നയഺണ്.  
 
ഭാമ഻യഽീട സവഭഺവം  
     NH 17ുെഺട് ുചർന്ന് ഔ഻െകഽന്ന ഈ ഭാമ഻ ുതഺട്ടും 
വ഻ഭഺഖത്ത഻ൽീപ്പെഽന്നതഺണ്. 
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ഭാമ഻യഽീട ഉടമസ്ഥർ  
 

 മ നമ്പർ  ുപര്    വ഻സ്ത഼ർണം 

1  സഺഹ഻റ, സമ഼റ, 

ൂസെബ മഽതൽ ുപർ     1.75 ആർ   

 
 ിഷ഻ ൾ  
    ഈ സ്ഥലും NH 17െഽും ൂസബർ പഺർക് ുറഺഡ഻െഽും ഇെയ഻ലഺയ഻ 
സ്ഥ഻ത഻ ീചയ്യുന്ന ഇവ഻ീെ യഺീതഺരഽ തരത്ത഻ലഽള്ള ഔിഷ഻യഽമ഻ലല 
 
സ്ഥഺപനങ്ങൾ  
     ഈ സ്ഥലത്തഽ രഽ വല഻യ ീഔട്ട഻െും ഉണ്ട്. ഭാെ഻രപ്പ഻ൽെ഻ന്നഽ തഺീഴ 
രഽ െ഻ലയഽും ഭാെ഻രപ്പ഻ൽ െ഻ന്ന് ഖൗണ്ട്ുലഺർ, ന്ന് രണ്ട് െ഻ലഔളുമഺണ്. 
ഖൗണ്ട് ുലഺറ഻ൽ പഴയ വ഼ട്ടുപഔരണ്ങ്ങൾ വ഻ൽകഽന്ന രഽ സ്ഥഺപെമഺണ് 
ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നത്. ഇവർ ഈ സഺധെങ്ങൾ മീെഺരഽ സ്ഥലുത്തക് മഺെ഻ 
ഴ഻ഞ്ഞഽ ുപഺഔഺൻ ആഖഹ഻കഽന്നഽ. പഔരും ഇവ഻ീെ ബ഻ര഻യഺണ്഻ 
ഉണ്ടഺകഽന്ന രഽ സ്ഥഺപെും െെത്തഺൻ ബഺബഽ എന്നയഺൾ ഉുേശ഻കഽന്നഽ.  
    ഖൗണ്ട് ുലഺറ഻ൽ ആർക് ഇൻെ഼ര഻യർ ീസഺലൿാഷെഽും, ന്നഺും 
െ഻ലയ഻ൽ ആർക് ൂലെ് ുേഺറഽും പവർത്ത഻കഺൻ ഉുേശ഻കഽന്നഽ. രണ്ടഺും 
െ഻ലയ഻ൽ ുറഺുബഺട്ട഻ക് സ്ഥഺപെും െെത്തഺൻ പദ്ധത഻യഽള്ളതഺയ഻ അറ഻യഽന്നഽ. 
ഇത് മഽഴഽവൻ ആരുംഭ ദ഻ശയ഻ലഺണ്. 
  
സഺമാഹൿ ആഘഺത പഠന യാണ഻െ഻ന്ീറ ഘടന  
         ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലയ഻ൽ, ുഔഺഴ഻ുകഺട് തഺലാക഻ീല ീെലല഻ുകഺട് 
വ഻ുലലജ഻ീല 1.75 ആർ സവഔഺരൿ വൿക്ത഻ഔളുീെ ഭാമ഻, ൂസബർ 
പഺർക഻ുലക് ുറഺഡ് െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻െഺയ഻ ഏീെെഽകഽന്നത഻ന് 2013 ീല ഭാമ഻ 
ഏീെെഽകല഻ൽ െൿഺയമഺയ െഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻െഽും സഽതഺരൿതയ്കകഽും, 
പഽെരധ഻വഺസത്ത഻െഽും, പഽെഃസ്ഥഺപെത്ത഻െഽമഽള്ള അവഔഺശ െ഻യമത്ത഻ീല 
വൿവസ്ഥഔൾക് അെഽസിതമഺയ഻ സഺമാഹൿഺഗഺതങ്ങീളകഽറ഻ച്ച  ുപഠെും െെത്ത഻ 
റ഻ുപ്പഺർട്ട് സമർപ്പ഻കഽന്നത഻െഺയ഻ െ഻ുയഺഖ഻കീപ്പട്ട഻ര഻കഽന്നതഽ ഔണ്ണൂർ 

ബർണ്ുേര഻ ആസ്ഥഺെമഺയ഻ ഔഴ഻ഞ്ഞ 20 വർഷമഺയ഻ പവർത്ത഻ച്ചുവരഽന്ന Track 

A NGOആയ ഔയ്കുറഺസ് (Kannur Association for Integrated  Rural Organization 

and Support) ഔണ്ണൂര഻ീെയഺണ്. ഈ ചഽമതല െല്ഔീപ്പട്ട഻ര഻കഽന്നതഽ         
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ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ഔളക്െറഽീെ 3.12.2019 ീല DCKKD/7783/2017/B-3 

െെപെ഻ഔമപഔഺരമഺണ്. ഇത് സുംബന്ധ഻ച്ച ഓുദൿഺഖ഻ഔ വ഻ജ്ഞഺപെും 2019 

െവുംബർ 29 )൦ ത഼യ്യത഻യ഻ീല 2928 െമ്പ്ർ അസഺധഺരണ് ഖസെ഻ൽ 

പസ഻ദ്ധീപ്പെഽത്തഽഔയഽും ീചയ്കത഻ട്ടുണ്ട്. പഠെ യാണ്഻െ഻ന്ീറ ഗെെ തഺീഴ 
ഔഺണ്഻ച്ച഻ര഻കഽന്നഽ.  
 

 

 മ നമ്പർ    ു പര്  പദവ഻ 

1  ഫഺ.ൂഷജഽ പ഼െർ (ുസഺുഷൿഺളജ഻സ്റ്) ീചയർമഺൻ 

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

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

4 ശ഼  അരഽൺ. ീഔ. അുംഖും 

 
പഠുനഺപഺധ഻ ൾ 
      ീെലല഻ുകഺട് വ഻ുലലജ഻ീല  159/10-1 ൽീപട്ട 1.75 ആർ സ്ഥലും 
മഺതമഺണ് ഏീെെഽകീപുെണ്ട഻യ഻ര഻കഽന്നതഽ. ഈ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ ഉെമഔൾ 
ഇവ഻ീെ അെഽത്തലല തഺമസ഻കഽന്നത്. അത഻െഺൽ തീന്ന Participatory Observation 
എന്ന ൊൾ മഺതമഺണ് ഉപുയഺഖ഻ച്ച഻ര഻കഽന്നത്. സ്ഥലമഽെമഔീളയഽും, 
സ്ഥഺപെും െെത്തഽന്നവീരയഽും ചഽെുപഺെഽമഽള്ളവീരയഽും ബന്ധീപ്പട്ടഺണ് പഠെും 
െെത്ത഻യ഻ര഻കഽന്നത്. ഉെമഔളുീെ അഭ഻പഺയും ആരഺയഺെഺയ഻ െെത്തഽവഺൻ 
ഉുേശ഻കഽന്ന ീപഺതഽ അവഔഺശവഺദ ുയഺഖത്ത഻ൽ വച്ച് ഉെമഔളുീെ ഔാെഽതൽ 
അഭ഻പഺയും ആരഺയഺെഽും സഺധ഻കഽും.  
 
ീപഺതഽ അവ ഺശവഺദം ു ൾകൽ  
   ുഔഺഴ഻ുകഺട് ൂസബർ പഺർക഻ുലകഽള്ള ുറഺഡ് െ഻ർമ്മഺണ്ത്ത഻ന് ഭാമ഻ 
ഏീെെഽകഽന്നത് സുംബന്ധ഻ച്ച് സഺമാഹൿ ആഗഺത പഠെത്ത഻ന്ീറ ഭഺഖമഺയ 
ീപഺതഽ ുഔൾകൽ ുയഺഖും 30.01.2020 െഽ ുഔഺഴ഻ുകഺട് ൂസബർ പഺർക് 
ുഔഺൺഫറൻസ് ഹഺള഻ൽ രഺവ഻ീല 10:30 െഽ ുചർന്നഽ.  ുയഺഖത്ത഻ന് മഽഴഽവൻ 
ഭാവഽെമഔളുും പത഻െ഻ധ഻ഔളുും അെകും 10 ുപർ ഹഺജരഺയ഻. ുയഺഖത്ത഻ന്ീറ   
ഹഺജരഽും െ഻ർുദശങ്ങളുും തഺീഴ ീഔഺെഽത്ത഻ര഻കഽന്നഽ. 
 
ഹഺജർ  
1. പ഻. അബ്ദുറഹ഻മഺൻ (Manager Cyber Park, Kozhikode) 
2. എും.പ഻. സഽുരഷ് (Councillor, Kozhikode Corporation) 
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3. സ഻. ുസതഽമഺധവൻ 
4. എ. പജ഻ 
5. രുമശൻ. സ഻ 
6.ീഔ. മഽരള഼ധരൻ (ശ഼ തിൂകപ്പെ 
മഹഺുക്ഷ്തും) 
7. അബ്ദുൽ ൂഫസൽ  
8. പ഻.സ഻. ബഺവ  
9. മഽഹമ്മദ് 
10. ീഔ.വ഻. ചരൻ (Member SIAS 
Unit) 
 
ുയഺഖും വ഻ള഻ച്ചു ുചർത്തത്ത഻ന്ീറ ആവശൿഔതീയ വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ചു ുയഺഖത്ത഻ൽ 
പീങ്കെഽത്തവീര  സവഺഖതും ീചയ്കതഽീഔഺണ്ട് SIAS അുംഖമഺയ ശ഼ ീഔ.വ഻.ചരൻ 
ഔൗൺസ഻ലർ ശ഼ എും.പ഻. സഽുരഷ഻ീെ ആമഽക ഭഺഷണ്ത്ത഻െഺയ഻ ക്ഷ്ണ്഻ച്ചു. 
ആമഽകമഺയ഻ ഔൗൺസ഻ലർ ശ഼ എും.പ഻.സഽുരഷ് െ഻ലവ഻ീല സഺഹചരൿും 
വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ച .ു ുറഺഡ഻െഺയ഻ 10 മ഼െർ സ്ഥലും തീന്ന ഏീെെഽകീപ്പെണ്ും. എലലഺ 
സ്ഥലത്തഽും ഏീെെഽത്തഽ ഔഴ഻ഞ്ഞഽ. NH ീല ഭഺഖത്തഽ മഺതുമ ബഺക഻യഽള്ള .ു 
ുറഺഡ഻െഽ ുവണ്ട഻ 10 മ഼െർ സ്ഥലും എെഽത്തഽഔഴ഻ഞ്ഞതഺണ്. ുറഺഡ഻ൻീറ 
ഭഺഖത്തഽും ആ പത്തഽ മ഼െർ തീന്ന ുവണ്ും.  
 

1. ൂൈസൽ (ഒരഽ ഭാവഽടമ  ഭർത്തഺവ്) 
    സ്ഥലും ഏീെെഽകഽന്ന സമയത്തഽ ൂസബർ പഺർക഻ന്ീറ ഉുദൿഺഖസ്ഥീര 
പല തവണ്യഺയ഻ ുെര഻ൽ ഔണ്ട഻രഽന്നഽ. അവരഽീെ െ഻ർുദശഺെഽസരണ്മഺയ഻രഽന്നഽ 
ുറഺഡ഻െഺയ഻ 1.10 മ഼െർ വ഻ട്ടു സ്ഥലും എെഽത്ത഻രഽന്നത്. ഇവ഻ീെ െഺലര മ഼െർ 
ുറഺഡ഻െഽ ുവണ്ീമന്ന് പറഞ്ഞത഻െഺലഺണ് അത് വ഻ട്ടു അത഻രഽീഔട്ട഻യത്. ൌൺ 
പ്ലഺെ഻ങ്ങ഻ലഽും ുഔഺർപ്പുറഷെ഻ലഽും പലതവണ് ബന്ധീപ്പട്ടഺണ് പ്ലഺൻ അുംഖ഼ഔര഻ച്ചു 
വഺങ്ങ഻യത്. ആ സമയത്ത് തെസ്സവഺദീമഺന്നഽും ൂസബർ പഺർക് 
ഉന്നയ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലല. ീഔട്ട഻െെ഻ർമ്മഺണ്സമയത്ത് െഺട്ടുഔഺർ രഽ ൂഡുെജ഻െഺയ഻ 
െ഻ർുദശും വച്ചു അത഻െെഽസര഻ച്ചു ീഔട്ട഻െത്ത഻ന്ീറ അെ഻യ഻ലാീെ ൂഡുെജ് 
െ഻ർമ്മ഻ച്ചു. തെസ്സങ്ങൾ െ഼ക഻യത഻െഽ ുശഷമഺണ്ഽ ീഔട്ട഻െും െ഻ർമ്മ഻ച്ചത്. 25 ലക്ഷ്ും 
രാപ രഽ ീസന്റ഻ന് െൽഔ഻യഺണ് സ്ഥലും വഺങ്ങ഻യത് . െ഻യമപഔഺരമഺണ് 
ീഔട്ട഻െും െ഻ർമ്മ഻ച്ചത്. െഺലര മ഼െർ ുറഺഡ഻െഽ മത഻ീയങ്ക഻ൽ സൗജെൿമഺയ഻ തീന്ന 
സ്ഥലും വ഻ട്ടു െല്ഔഺൻ തയഺറഺണ്. ൂഹുവക് ആവശൿമഺയ 7.10 മ഼െർ 
അഔലും വ഻ട്ടഺണ് ീഔട്ട഻െും െ഻ർമ്മ഻ച്ചത്. ഞങ്ങളുീെ ീഔട്ട഻െും െ഻ലെ഻ർത്ത഻ീകഺണ്ടഽ 
ഏതഽ തരത്ത഻ലഽള്ള െ഼കഽുപഺക഻െഽും തയഺറഺണ്. ആരുംഭഗട്ടത്ത഻ൽ െഺലര മ഼െർ 
ുറഺഡ് െ഻ർുദശമഺണ്ഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ.  ത഼രഽമഺെങ്ങളുും മെുും മ഻െഽട്സ഻ൽ  ഉണ്ട്. 
എീന്ന സുംബന്ധ഻ച്ചു ജ഼വ഻ത മഺർഗ്ഗമഺണ്഻ത്. െഺലഽുപർകഺയ഻ വഺെഔക് 
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െൽഔ഻യ഻ര഻കഽഔയഺണ്. ഇത സ്ഥലും വ഻ട്ടു െൽഔ഻യ഻ട്ടുും 10 മ഼െർ െ഻ർബന്ധും 
പ഻െ഻കഽഔയഺീണ്ങ്ക഻ൽ െ഻യമപരമഺയ഻ മഽുന്നഺട്ടുുപഺഔഽഔുയ െ഻ർവഺഹമഽള്ള .ൂ 
ുറഺഡ഻െഽ ുവണ്ട഻ ഇെ഻ സ്ഥലീമെഽക഻ലല എന്ന് പഺർക്  അധ഻ഔഺര഻ഔൾ പറഞ്ഞ 
ുരകഔൾ ഉണ്ട്. 
 

2. മഽഹമ്മദ് (ഒരഽ ഭാവഽടമ  ഭർത്തഺവ്) 
     ഞങ്ങളുീെ ബ഻ൽഡ഻ങ് ഴ഻വഺക഻ തരഺെഺവ഻ലല. ഈ സ്ഥഺപെത്ത഻ന്ീറ 
വഺെഔയഺണ് ഞങ്ങളുീെ ജ഼വ഻ത മഺർഗ്ഗും.ീമഺത്തും 3000 sq ഫ഼െ് ീഔട്ട഻െമഺണ്.  
 

3. ബഺവ(ഒരഽ ഭാവഽടമ  ഭർത്തഺവ്) 
എെ഻ക് മെു വരഽമഺെീമഺന്നഽമ഻ലല ഇത഻ൽ െ഻ന്നഽള്ള വഺെഔ മഺതമഺണ് ഏഔ 
ആശയും.ീഔട്ട഻െും ീപഺള഻കീപട്ടഺൽ എന്ീറ ജ഼വ഻ത മഺർഖും ഇലലഺതഺഔഽും. 2010െഽ 
ുശഷമഺണ്ഽ ഭാമ഻ വഺങ്ങ഻യത്.  
 

4. മഽരള഼ധരൻ ( ുേത  മ്മ഻െ഻ ) 
 രഽ വർഷത്ത഻െഽള്ള഻ൽ ുക്ഷ്തത്ത഻ുലകഽള്ള ുറഺഡ് െ഻ർമ്മ഻കീപ്പട്ടു ഔഴ഻യണ്ും. 
ആദൿും 4 ½ മ഼െർ ആയ഻രഽന്നഽ െ഻ർുദശും. ഔമ്മ഻െ഻ 9 മ഼െറ഻െഺണ് 
ആവശൿീപ്പട്ടത്. പ഻ന്ന഼ട് 10 മ഼െർ ആയ഻ മഺറ഻. ഈ ുറഺഡ് ൂസബർ 
പഺർക഻െഽും ഊരഺളുങ്കൽ ീസഺൂസെ഻ക് അവരഽീെ സ്ഥലത്തഽ ുപഺഔഺെഽും 
ഉപഔര഻കഽും. അണ്ടർപഺസ്സ് 14 (7+7) മ഼െറ഻ലഺണ് െ഻ർമ്മ഻ച്ചത്. ഞങ്ങൾക് 
വൿക്ത഻പരമഺയ഻ യഺീതഺരഽ തഺല്പരൿവഽമ഻ലല. ീപഺതഽ ആവശൿമഺണ്. 
 

5. ീപഺതഽഅവ ഺശവഺദ ുയഺഗത്ത഻ൽ ഉന്നയ഻കീപട്ട ന഻ർുദശങ്ങൾക ്
അർത്ഥനഺധ഻ ഺര഻യഺയ  ൂസബർ പഺർക് മഺുനജ഻ങ് ഡയറക്ടറഽീട ൈയൽ 
നമ്പർ: KSITIL/33/2020- SO പ ഺരം ലഭ഻ച്ച അഭ഻പഺയങ്ങൾ   

 01-03-2011 ീല സർകഺർ ഉത്തരവ് GO(MS)12/2011/ITD പഔഺരും ,ൂസബർ 
പഺർക഻ന്ീറ െഺലത഻രഽഔൾക഻െയ഻ലഽള്ള തിൂകപ്പെ മഹഺുദവ 
ുക്ഷ്തത്ത഻ുലക്  രഽ ുറഺഡ് െ഻ർമ്മ഻കഽന്നത഻ന് അെഽമത഻യഺയ഻ട്ടുണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ . 
ഇത഻ന്ീറ അെ഻സ്ഥഺെത്ത഻ൽ 06-08-2014 െഽ ുചർന്ന KSITILന്ീറ ഡയറക്െർ 
ുബഺർഡ്  ുയഺഖത്ത഻ൽ  ുക്ഷ്തത്ത഻ന്ീറയഽും ൂസബർ പഺർക഻ന്ീറ 
ചഽെുപഺെഽമഽള്ള ഭാമ഻യഽീെ വ഻ഔസെത്ത഻െഺയ഻ പുത്തഺ പന്തുണ്ടഺ മ഼െർ 
വ഼ത഻യഽള്ള ുറഺഡഺണ്  ഉപഔര഻കഽഔ എന്നത്   സുംബന്ധ഻ച്ച വ഻ശദമഺയ ചർച്ച 
െെത്ത഻. തഽെർന്ന് ുദശ഼യപഺതയ഻ൽെ഻ന്നഽ ുബഺക്സ് ഔൾീവർട്ട഻ുലകഽ  പത്തഽ 
മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ൽ ുറഺഡ് െ഻ർമ഻കഽന്നത഻െഺയ഻ 29.03 ീസന്റ് ഭാമ഻യഺണ് 
ുവണ്ട഻വരഽന്നത് എന്നത഻ന്ീറ അെ഻സ്ഥഺെത്ത഻ൽ , ീെലല഻ുകഺട് വ഻ുലലജ഻ൽ 
ീപെഽന്ന പസ്തഽത ഭാമ഻ ഏീെെഽകഽന്നത഻ന്  ുഔഺഴ഻ുകഺട് ജ഻ലലഺ ഔളക്െർക് 
അുപക്ഷ് സമർപ്പ഻കഽഔയഽും ീചയ്കതഽ  
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26.06.2015 ീല GO(Rt)3346/15/RD പഔഺരും ീെലല഻ുകഺട് വ഻ുലലജ഻ൽ ുമൽ 
സാച഻പ്പ഻ച്ച 11.75  ആർ ഭാമ഻ ചർച്ച ീചയ്കതഽ വഺങ്ങഽന്നത഻െഽ സർകഺർ 
അെഽമത഻ െൽഔഽഔയഽും ീചയ്കതഽ .തഽെർന്ന് ുദശ഼യപഺത ൂബപഺസ്സ഻ുെഺട് 
ുചർന്നഽഔ഻െകഽന്ന ഭാമ഻യഽീെ ഉെമസ്ഥൻ ഴ഻ീഔ ബഺക഻ എലലഺ ഭാവഽെമഔളുും 
DLPC െ഻രകെഽസര഻ച്ചു KSITILെഽ രജ഻േർീചയ്കതഽ വ഻ല്പെ െെത്ത഻ 
ൂഔമഺറഽഔയഽും ീചയ്കതഽ  
06-08-2018 ീല GO(Rt)3252/2018/RD പഔഺരും ുമൽ സാച഻പ്പ഻ച്ച 1.75 ആർ ഭാമ഻  
DLPC െ഻രകെഽസര഻ച്ചു വ഻ട്ടുെൽഔഺൻ തയഺറഺഔഺത഻രഽന്നത഻െഺൽ 2013 ീല 
RFCTLARR ആക്െ഻ന്ീറ മഺർഖെ഻ർുേശത്ത഻െെഽസിതമഺയ഻ ഏീെെഽകഺൻ 
സർകഺർ ഉത്തരവഺഔഽഔയഽും, തഽെർന്നഽ പസ്തഽത ഭാമ഻ 
ഏീെെഽകഽന്നത഻െഽമഽമ്പ്ഺയ഻ 2013 ീല RFCTLARR ആക്െ഻െഽ അെഽസിതമഺയ഻  
സഺമാഹൿ ആഗഺത പഠെും െെത്ത഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട് തയ്യഺറഺക഻ സമർപ്പ഻കഽന്നത഻ന് 
ഔയ്കുറഺസ് ഔണ്ണൂര഻ീെ ചഽമതലീപ്പെഽത്തഽഔയഽും ീചയ്കത഻ട്ടുണ്ട് .  
ഇത഻ുെഺെെഽബന്ധമഺയ഻ 1.75 ആർ ഭാമ഻യഽീെ ഉെമസ്ഥർ പസ്തഽത ുറഺഡ഻െഺയ഻ 
4.5 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ൽ  സ്ഥലും എന്നതഽസുംബന്ധ഻ച്ചു  അധ഻ഔഺര഻ഔൾ വ഻ുയഺജ഻പ്പ് 
ഉന്നയ഻ച്ച഻രഽന്ന഻ലല എന്ന് ചാണ്ട഻കഺട്ട഻യ഻രഽന്നഽ (ീപഺതഽഅവഔഺശുയഺഖ 
െെപെ഻ഔമും ).മഽൻവശത്തഽള്ള  െ഻ർേ഻ഷ്ട സ്ഥലീമഺഴ഻ീഔ മഽഴഽവൻ സ്ഥലവഽും 
ഏീെെഽകഺൻ  ഔഴ഻ീഞ്ഞങ്ക഻ലഽും , ഈ സ്ഥലും മഺതും ലഭ഻കഺത്തത഻െഺൽ 
ുറഺഡ഻ന്ീറ പവിത്ത഻ സ്തുംഭെത്ത഻ലഺണ് . ഇതഽ ൂസബർ പഺർക഻ന്ീറ 
വ഻ഔസെത്ത഻ന് വ഻ഗഺതമഺഔഽന്നുതഺീെഺപ്പും ീപഺതഽജെസമാഹത്ത഻െഽും 
പയഺസമഽണ്ടഺകഽും അത഻െഺൽ സഺമാഹൿ ആഗഺതപഠെ പഔ഻യ 
ുവഖത്ത഻ലഺകഺെഽും അതഽവഴ഻ ഭാമ഻ ഏീെെഽകഽന്നത഻ന് സർകഺര഻ീെ 
സഺധൿമഺകഽന്ന െെപെ഻ഔൾ ഉണ്ടഺഔഽഔയഽും ുവണ്ും 
 
ുയഺഖും 12:30 െഽ അവസഺെ഻ച്ച .ു  
 
ആഘഺതങ്ങൾ  
 

1. ീതഺഴ഻ല഻നഽ ഉണ്ടഺ ഽന്ന ആഘഺതം  
      ുെരീത്ത വൿക്തമഺക഻യതഽുപഺീല ഈ സ്ഥലത്ത഻െഽള്ള഻ൽ രഽ 
മാന്നഽെ഻ലീഔട്ട഻െും ഉണ്ട്. ഇവ഻ീെ അണ്ടർ ഖൗണ്ട് െ഻ലയ഻ൽ രഽ സുംരുംഭവഽും 
ഖൗണ്ട് ഫുളഺറ഻ലഽും ന്നഺും െ഻ലയ഻ലഽും രഽ സുംരുംഭഔന്ീറ ഉെമസ്ഥതയ഻ൽ 
രണ്ടഽ വൿഺപഺരസ്ഥഺപെങ്ങളുും രണ്ടഺും െ഻ലയ഻ൽ രഽ സുംരുംഭഔൻ മീെഺരഽ 
വൿഺപഺര സ്ഥഺപെും െെത്തഺെഽള്ള പവർത്തെങ്ങളുും ആരുംഭ഻ച്ചു 
ഔഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്. െ഻ലവ഻ൽ ഇവ഻ീെ രഽ ജ഼വെകഺര഻ മഺതമഺണ്ഽള്ളത്. 
തഺത്ഔഺല഻ഔമഺയ഻ട്ടഺണ് ുജഺല഻ ുെഺകഽന്നത്. 
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2. വരഽമഺനത്ത഻നഽള്ള ആഘഺതം 
       ഈ സ്ഥഺപെത്ത഻ന് ുഔഺട്ടും തട്ടുഔയഺീണ്ങ്ക഻ൽ തഺൽഔഺല഻ഔമഺയ഻ 
ുജഺല഻ ീചയ്യുന്ന വൿക്ത഻യഽീെ വരഽമഺെത്ത഻ന് ക്ഷ്തമഽണ്ടഺഔഺെ഻െയഽണ്ട .് 
അതഽുപഺീല തീന്ന ഉെമഔളുീെ പത഻മഺസ വഺെഔ വരഽമഺെത്ത഻െഽും 
ആഗഺതമഽണ്ടഺഔഺെ഻െയഽണ്ട.് ീമഺത്തും 3000 sq  ഫ഼െ്  മാന്നഽ ുപർകഺയഺണ് 
വഺെഔയ്കക്  ീഔഺെഽത്ത഻ര഻കഽന്നത്. പത഻മഺസ വഺെഔ 1,60,000/- ഔ യഺണ്. 
മാന്നഽ സുഹഺദര഻മഺരഽീെ ൂഔവശമഺണ് ഈ സ്ഥലവഽും ീഔട്ട഻െവഽും. ഇത഻ൽ 
രഺൾക് ുെർപഔഽത഻ വഺെഔയഺയ 80,000/-ഔ യഽും മെു രണ്ടഽ 
സുഹഺദര഻മഺർക് 40,000/- ഔ യഽും വ഼തവഽമഺണ് ലഭ഻കഽന്നത്. ീപഺതഽ 
അവഔഺശവഺദ ുയഺഖത്ത഻ൽ ഹഺജരഺയ മാന്നഽ സുഹഺദര഻മഺരഽീെയഽും 
ഭർത്തഺകന്ഩഺർ പറഞ്ഞത് ഈ വഺെഔ മഺതമഺണ് ഏഔ 
ജ഼വ഻തഺശയീമന്നഺണ്. ജ഼വ഻തമഺർഖും തീന്ന ഇലലഺതഺഔഽും എന്നഺണ്. ഇത് 
സഺമ്പ്ത്ത഻ഔമഺയ഻ ഈ മാന്നഽുപർകഽും വല഻യ ആഗഺതമഺണ് ഉണ്ടഺകഽഔ. 
ഈ ീഔട്ട഻െും വഺെഔക് എെഽത്തവർ, അവരഽീെ സുംരുംഭും ഇെ഻യഽും പാർണ് 
തലത്ത഻ൽ പവർത്തെക്ഷ്മമഺയ഻ട്ട഻ലല. അത഻െഺൽ തീന്ന അവർക് ഉണ്ടഺഔഽന്ന 
ആഗഺതും ത഻ട്ടീപ്പെഽത്തഺൻ ഔഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ട഻ലല. വഺെഔകഺർകഽ മെു ീഔട്ട഻െും 
അുെവഷ഻ച്ചു ഔണ്ടഽപ഻െ഻കഺൻ പെുും. എന്നഺലഽും ഈ ീഔട്ട഻െും 
ആഔര്ഷഔമഺകഺെഽും മെു ഇന്റ഼ര഻യറഽഔൾകഽും ച഻ലവഺയീതഺീക 
വിഥഺവ഻ലഺഔഽും. തഺല്ഔഺല഻ഔമഺയ഻ട്ടഺീണ്ങ്ക഻ലഽും വഺെഔകഺർകഽും ഇീതഺരഽ 
ആഗഺതും തീന്ന ആയ഻ര഻കഽും. 
 

3. ീപഺതഽ ഇടങ്ങൾകഽം സ്ഥഺപനങ്ങൾകഽമഽണ്ടഺ ഽന്ന ആഘഺതം 
     ഏീെെഽകഺൻ ഉുേശ഻കഽന്ന 1.75 ആർ സ്ഥലത്തഽ ീപഺതഽഇെും എന്ന 
െ഻ർവചെത്ത഻ൽ ീപെഽന്ന ന്നഽും തീന്നയ഻ലല. എന്നഺൽ ഈ സ്ഥലത്തഽ തഺീഴ 
െ഻ല അെകും ീമഺത്തത്ത഻ൽ െഺല് െ഻ലഔളുള്ള രഽ ീഔട്ട഻െമഽണ്ട്. ഈ 
ീഔട്ട഻െത്ത഻ന്ീറ എലലഺ െ഻ലഔള഻ലഽും പഽത഻യ സുംരുംഭങ്ങൾ ആരുംഭ഻കഺെഽള്ള 
ശമത്ത഻ലഺണ്. െ഻ലവ഻ലഽള്ള പഺർക് ുറഺഡ഻ൽ െ഻ന്ന്, ുെരീത്ത 
ഏീെെഽത്തതഽുപഺീല 10 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ൽ സ്ഥലും ഏീെെഽകണ്ീമങ്ക഻ൽ, ഈ 
ീഔട്ട഻െത്ത഻ന്ീറ ഭഺഖും ീപഺള഻ുകണ്ടതഺയ഻ വരഽും. അത് ഈ സ്ഥഺപെത്ത഻ന് 
ആഗഺതമഽണ്ടഺകഽും.  
 

4. പഺര഻സ്ഥ഻ത഻  ആഘഺതം. 
    ഈ സ്ഥലും ഏീെെഽകഽന്നതഽീഔഺണ്ടഽ പര഻സ്ഥ഻ത഻ക് യഺീതഺരഽ 
ആഗഺതവഽും സുംഭവ഻കഽന്ന഻ലല.  
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      ീപഺതഽീവ ുെഺകഽഔയഺീണ്ങ്ക഻ൽ, ഈ സ്ഥലും ഏീെെഽകഽന്നത് 
ീഔഺണ്ട്, ഇവ഻ീെ െ഻ർമ്മ഻ച്ച഻ര഻കഽന്ന വല഻യ ീഔട്ട഻െത്ത഻ന് 
ആഗഺതമഽണ്ടഺഔഽും. അതഽുപഺീല തീന്ന വൿതൿസ്ത െ഻ലഔള഻ൽ പവർത്ത഻ച്ചു 
വരഽന്ന സ്ഥഺപെങ്ങള഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻ഔൾകഽും അവരഽീെ വരഽമഺെത്ത഻െഽും 
ആഗഺതമഽണ്ടഺഔഽും. എന്നഺൽ ുറഺഡ് െ഻ർമ്മ഻കഺൻ ഉുേശ഻കഽന്നത഻ന്ീറ 
ഔഺരണ്ുംീവച്ച് ുെഺകഽഔയഺീണ്ങ്ക഻ൽ ഈ ആഗഺതും സഺരമഺയ഻ 
പര഻ഖണ്഻കീപ്പുെണ്ടത഻ലല. എലലഺ സ്ഥലത്തഽും 10 മ഼െർ വ഼ത഻യ഻ൽ സ്ഥലും 
ഏീെെഽകീപട്ടതഽ ഴ഻ഞ്ഞ പറമ്പ്ഺണ്. ഇവ഻ീെ വല഻യ രഽ 
ീഔട്ട഻െമഽള്ളത഻െഺൽ, ീഔട്ട഻െത്ത഻ന് ക്ഷ്തുമൽകഺത്ത ര഼ത഻യ഻ൽ ുറഺഡ഻ൻീറ 
വ഼ത഻ തഽെങ്ങഽന്ന ഭഺഖത്തഽ അല്പും ഔഽറകഽഔയഺീണ്ങ്ക഻ൽ എലലഺ 
തരത്ത഻ലഽള്ള ആഗഺതങ്ങളുും പര഻ഹര഻കീപ്പെഺവഽന്നുതയഽള്ള .ു  
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 25.02.2020                                                                 ീെയർമഺൻ  

                                                                                    സഺമാഹൿഺഘഺത പഠനയാണ഻െ് 
                                        ( യ്ുറഺസ്,  ണ്ണൂർ )    
 

 

 


