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കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ൽ പഺനാര഻ൽ സഺമാഹൿആുരഺഗൿ ുകരത്ത഻ന്ീറ
വ഻കസനത്ത഻ന് ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കലഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട സഺമാഹൿ

ആഘഺത പഠനം - അന്ത഻മ റ഻ുെഺർട്ട്

        കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ൽ തലുേര഻ തഺലാക്ക഻ീല പഺനാർ വ഻ുലലജ഻ൽീപട്ട 
പഺനാർ ുേശീെ റ഼.സ 128/1, 128/2A, 128/2B എന്ന഻വയ഻ീല  78.7 അർ 
(1.94 ഏക്കർ) സവകഺരൿ വൿക്ത഻യഽീെ ഭാമ഻ പഺനാർ സഺമാഹൿ 
അുരഺഗൿുകരീെ തഺലാക്ക് അശഽപത഻യഺയ഻ വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻ന്, 2013 

ീല RFCTLARR അക്ട് പകഺരുമഺ, ീനുഗഺഷ഻ുയറ്റഡ് പർുേസ്  

പകഺരുമഺ, , ഏീറ്റെഽക്കഽന്നതഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ടു സഺമാഹൿ അഘഺത പഠനം 
നെെഽന്നത഻നഺയ഻ ചഽമതലീപ്പട്ട കയ്ുറഺസ്, കണ്ണൂർ, പസ്തഽത പഠനം 
നെെ഻ തയഺറഺക്ക഻യ റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ന്ീറ ഄന്ത഻മ രാപം. 
 

ആമഽഖം 
        പഴയ കാെഽപറമ്പ് ുലഺക്ക് വ഻ഭജ഻േുണ്ടഺയ പഺനാർ ുലഺക്ക് 
പഞ്ചഺയെ് പര഻ധ഻യ഻ൽവരഽന്ന പഺനാർ സഺമാഹൿ അുരഺഗൿുകരെ഻ൽ 

േ഻വുസന ശരഺശര഻ 500 ുരഺഗ഻കീളങ്ക഻ലഽം ച഻ക഻ത്സ ുതെ഻ എെഺറഽണ്ട്. 
ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയെ് പര഻ധ഻യ഻ീല 7 ഗഺമപഞ്ചഺയെഽകൾ, പഺനാർ 
മഽൻസ഻പ്പഺല഻റ്റ഻, ക഻ഴക്കൻ മലുയഺര ുമഖലയ഻ീല അേ഻വഺസ഻/പട്ട഻കജഺത഻ 
സമാഹം ത഻ങ്ങ഻പ്പഺർക്കഽന്ന നര഻ുക്കഺ് മല, വഺഴമല, പഺെ഻ക്കൽ 

തഽെങ്ങ഻യ പുേശെഽള്ളവരഽം അശയ഻ക്കഽന്നത് ഇ അശഽപത഻ീയയഺണ്. 

ആുപ്പഺൾ ആവ഻ീെ 50 ുരഺഗ഻കീള ക഻െെ഻ ച഻ക഻ത്സ഻ക്കഺനഽള്ള  സൗകരൿവഽം 
ഄത഻നഺവശൿമഺയ ീമഡ഻ക്കൽ ഓഫ഼സർമഺരഽീെയഽം ഄനഽബന്ധ 
പഺരഺീമഡ഻ക്കൽ സ്റ്റഺഫ഻ന്ീറയഽം ുസവനവഽമഺണ് ലഭൿമഺയ഻ട്ടുള്ളത്. ഇ 

ുമഖലയ഻ീല ഗഽരഽതരമഺയ ഄസഽഖബഺധ഻തർക്കഽം, ഄപകെം മാലുമഺ 
ഄതൿഺഹ഻തം മാലുമഺ ഄെ഻യന്ത഻ര ച഻ക഻ത്സ ുതുെണ്ടവർക്ക്  
അശയ഻ക്കഺവഽന്ന തലുേര഻ തഺലാക്കഺശഽപത഻ എന്ന ജനറൽ 

അശഽപത഻യഺണ്. മ഻കേ ുസവനം ലഭ഻ക്കഽന്ന അശഽപത഻യഺീെങ്ക഻ലഽം 
പഺനാർ ുമഖലയ഻ൽന഻ന്ന് ക഻ുലഺമ഼റ്ററഽകൾ ഄകീലയഽള്ള ആവ഻ീെ 
എെഽുമ്പഺൾ സവഺഭഺവ഻കമഺയഽണ്ടഺകഽന്ന ഗതഺഗതക്കഽരഽക്കഽം 
ഄതഽവഴ഻യഽണ്ടഺകഽന്ന സമയനഷ്ടവഽം ഄതൿഺഹ഻തെ഻ൽീപെഽന്ന 

ുരഺഗ഻കളുീെ ജ഼വൻ തീന്ന ആലലഺതഺക്കഽന്ന ഏീറ സരർഭങ്ങൾ 

ഈണ്ടഺയ഻ട്ടുണ്ട്. കാെഺീത പഺനാർ നഺൽക്കവലയ഻ൽ ന഻ന്ന് തലുേര഻ 
ുറഺഡ഻ുലക്ക് ുകവലം 50 മ഼റ്റർ മഺതം ഄകീലയഺയ഻ ുറഺഡര഻ക഻ൽ 
തീന്നയഽള്ള ഇ അശഽപത഻യ഻ുലക്ക് ുരഺഗ഻കളുമഺയ഻ വരഽന്ന 
വഺഹനങ്ങൾ ന഻ർുെണ്ട഻വരഽന്നത് നഺട്ടുകഺർ ബസ് കഺെഽന഻ൽക്കഽന്ന 
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സ്ഥലെഽ തീന്നയഺയത഻നഺൽ, പലുപ്പഺഴഽം ഗതഺഗത കഽരഽക്ക് 
ഈണ്ടഺകഺറഽണ്ട .് അംബഽലൻസ് ുപഺലഽള്ള ഄതൿഺഹ഻ത സവഭഺവമഽള്ള 
വഺഹനങ്ങൾക്ക് ുപഺലഽം കയറഺനഽം ആറങ്ങഺനഽം ശമ഻ക്കഽുമ്പഺൾ തീന്ന 
കെഽെ ഗതഺഗത കഽരഽക്ക് ഈണ്ടഺകഽന്നഽ. ഄത഻നഺൽ ആത഻നഽള്ള ഏക 
ുപഺംവഴ഻ പഺനാർ സഺമാഹൿഅുരഺഗൿുകരീെ കാെഽതൽ സ്ഥല 
സൗകരൿമഽള്ള഻െെ് പഽത഻യ തഺലാക്ക് അശഽപത഻തലെ഻ുലക്കഽ ഈയർെഽക 
എന്നതഺണ്. നഗരമധൿെ഻ലഽള്ള ഇ അശഽപത഻ക്കഽ അവശൿെ഻ന് സ്ഥല 
സൗകരൿം ആലലഺെത഻നഺൽ ഄധ഻കം ീകട്ട഻െങ്ങൾ ന഻ർമ്മ഻ക്കഽക 
പഺുയഺഗ഻കമലല. ീചയ്യഺൻ പറ്റുന്ന ഏക വഴ഻ ആുപ്പഺൾ ആവ഻ീെയഽള്ള ഒറ്റ 
ന഻ലീകട്ട഻െങ്ങൾ ആെ഻േു ന഻രെ഻ ബഹഽന഻ലീകട്ട഻െം അക്കഽക എന്നതഺണ്. 

2010ൽ ുേശ഻യ ഗഺമ഼െ അുരഺഗൿപദ്ധത഻ ഫണ്ട് ഈപുയഺഗ഻േ് ന഻ർമ്മ഻േ 

ഇ ഏകന഻ല ീകട്ട഻െെ഻ലഺണ് ഒ.പ഻. വ഻ഭഺഗം പവർെ഻ക്കഽന്നത്. 
കാെഺീത ുഡഺക്ടെർമഺരഽീെയഽം ജ഼വനക്കഺരഽീെയഽം കവഺർുട്ടഴ്സഽകൾ, 
എക്ടസ്ുറ മഽറ഻ എന്ന഻വയഽം പവർെ഻േുവരഽന്നഽണ്ട്.  ഇ ീകട്ട഻െങ്ങൾ 
ീപഺള഻േുമഺറ്റ഻ ബഹഽന഻ല ീകട്ട഻െം ന഻ർമ്മ഻ക്കഽുമ്പഺൾ, ന഻ലവ഻ൽ ആവ഻ീെ 
പവർെ഻േുവരഽന്നവീയ മഺറ്റഺനഽള്ള സൗകരൿങ്ങള഻ലല.ീകട്ട഻െന഻ർമ്മഺെം 
പാർെ഻യഺകഽന്നതഽവീര പയഺസം ഈണ്ടഺകഽകയഽം ീചയ്യും. 
       അശഽപത഻ ീകട്ട഻െെ഻നഺയ഻ ക഻ഫ്ബ഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് കഴ഻ഞ്ഞ വർഷം 
(2019 - 2020) 25 ുകഺെ഻ രാപ ഄനഽവേ഻ക്കീപ്പട്ട഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ലഽം 
ഄനഽുയഺജൿമഺയ സ്ഥലം ലഭ഻ക്കഺെത഻നഺലഺണ് അ ഫണ്ട് ഈപുയഺഗ഻ക്കഺൻ 

കഴ഻യഺീത ുപഺയത്. 

         ആുപ്പഺൾ അശഽപത഻ പവർെ഻േുവരഽന്ന 36 ീസൻറ് സ്ഥലെഽ 
വ഻കസന പവർെനങ്ങൾ നെെഺൻ സഺധൿമലല.തഺലാക്ക് തലെ഻ുലക്ക് 
അശഽപത഻ീയ വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഽുമ്പഺൾ, ജനറൽ ീമഡ഻സ഻ൻ, ൂഗീനുക്കഺളജ഻, 
ുനതുരഺഗം, ചർമ്മുരഺഗം, േന്തുരഺഗം, മഺനസ഻കഺുരഺഗൿം, സർജറ഻, 
സ്കഺന഻ങ്, ഄതൿഺഹ഻തം, ഒഫ്തഺൽുമഺളജ഻, ലഡ്ബഺങ്ക് , എക്ടസ്ുറ, 
ഓർുെഺ എന്ന഼ വ഻ഭഺഗങ്ങളും ുപവഺർഡ് സൗകരൿവഽം പഽതഽക്ക഻യ 

പഺുറ്റൺ ഄനഽസര഻േു സ്റ്റഺഫ് കവഺർുട്ടഴ്സഽം ന഻ർമ്മ഻ക്കീപ്പെെം. 
ആത഻ീനഺീക്ക സവകഺരൿഭാമ഻ ഏീറ്റെഽക്കീപ്പുെണ്ടതഺയ഻വരഽം.  
 

          മഽൻ എം.എൽ.എയഽീെ ശമഫലമഺയ഻ അശഽപത഻ 
വ഻കസനെ഻ന് സ്ഥലം കീണ്ടെ഻ീയങ്ക഻ലഽം, ന഻ലവ഻ലഽള്ള അശഽപത഻യ഻ൽ 

ന഻ന്ന് ഏീറ ഄകീല അയത഻നഺലഽം പ഻ന്ന഼് ഈെമ വ഻ട്ടുീകഺെഽക്കഺൻ 

തയഺറലലഺെത഻നഺലഽം അ ഈേൿമെ഻ൽ ന഻ന്നഽം പ഻ന്ഩഺറഽകയഺെഽണ്ടഺയത്. 
പ഻ന്ന഼് കണ്ണംീവള്ള഻യ഻ീല  2.08 ഏക്കർ സ്ഥലം ഏീറ്റെഽെഽ സഺമാഹൿ 
അുരഺഗൿുകരം വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഽവഺനഽള്ള ശമം നെന്നഽീവങ്ക഻ലഽം , 
നഗരെ഻ൽ ന഻ന്നഽം ഄല്പം ഄകീലയഺയത഻നഺൽ അ ശമവഽം നെന്ന഻ലല. 
തഽെർന്നഺണ് പഺനാർ - പാുക്കഺം ുറഺഡ഻ീല ീതുക്ക പഺനാർ ഗഽരഽക്കൾ 
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ീമഺട്ടയ഻ീല ഇ സ്ഥലം ഏീറ്റെഽക്കഺനഽള്ള ശമം അരംഭ഻േത്. മഽകള഻ൽ 

സാച഻പ്പ഻േതഽുപഺീല, മലുയഺര ുമഖലയ഻ീല അേ഻വഺസ഻ 
ുകഺളന഻ന഻വഺസ഻കൾക്കഽം , പട്ട഻കജഺത഻ ുകഺളന഻ ന഻വഺസ഻കൾക്കഽം പഺനാർ 
മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യ഻ലഽം പഺനാർ ുലഺക്ക് പഞ്ചഺയെ഻ന്ീറ പര഻ധ഻യ഻ലഽള്ള 

ഗഺമപഞ്ചഺയെ഻ീല അളുകൾക്കഽം ഏറ്റവഽം എളുപ്പെ഻ൽ മ഻കേ ച഻ക഻ത്സ 

സൗകരൿങ്ങൾ ലഭ഻ക്കഺനഽം ന഻ലവ഻ൽ ഄതൿഺഹ഻തവഽമഺയ഻ തലുേര഻യ഻ൽ 

എെഺനഽള്ള പയഺസം ഒഴ഻വഺക്കഺനഽം ഄതഽവഴ഻ കഽീറ ഏീറ ുപരഽീെ 
ജ഼വൻ രക്ഷ഻ക്കഺനഽം ഇ വ഻കസനം ീകഺണ്ട് സഺധ഻ക്കഽീമന്ന് കരഽതഺം. 
ആവ഻െഽീെ നഺട്ടുകഺരഽം ഏീറ നഺളുകളഺയ഻ പത഼ക്ഷുയഺീെ 
കഺെ഻ര഻ക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്ന ഒരഽ പദ്ധത഻ കാെ഻യഺെ഻ത്.  

 

 

ഏീെടഽക്കഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽന്ന ഭാമ഻യഽീട വ഻വരം.  
 പഺനാർ സഺമാഹൿ അുരഺഗൿുകരെ഻ന്ീറ വ഻കസനെ഻നഺയ഻ തലുേര഻ 
തഺലാക്ക഻ീല  പഺനാർ വ഻ുലലജ഻ൽീപട്ട പഺനാർ ുേശീെ റ഼. സ 128/1, 

128/2A, 128/2B എന്ന഼ നമ്പറഽകള഻ൽീപട്ട 78.7 അർ സവകഺരൿഭാമ഻യഺണ് 

ഏീറ്റെഽക്കീപുെണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. അയതഽ സംബന്ധ഻േ വ഻വരങ്ങൾ തഺീഴ 
കഺെ഻േ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  
 

കമനമ്പർ സർുവനമ്പർ വ഻സ്ത഼ർണം    

1 റ഼. സ 128/1, 128/2A, 128/2 B 78.7 അർ  

  ആീക  78.7 ആർ  
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പകരം ഭാമ഻ ലഭൿത. 
       പഺനാർ 
അശഽപത഻വ഻കസനെ഻നഺയ഻
ട്ടഺണ് ുമൽ കഺെ഻േ സർുേ 

നമ്പറ഻ലഽള്ള ആതയഽം 
ഄധ഻കം സവകഺരൿ ഭാമ഻ 
ഏീറ്റെഽക്കഺൻ 

ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്. മഽൻപ് ആുത 
അവശൿെ഻നഺയ഻ ജനക഼യ 

കമ്മ഻റ്റ഻ പവർെ഻േ഻രഽന്നഽ. 
അ കമ്മ഻റ്റ഻യഽീെ 
ശമഫലമഺയ഻ പഺനാർ ബസ് 

സ്റ്റഺൻഡ഻നഽ സമ഼പെഽള്ള 

ൂബപഺസ് ുറഺഡ഻ൽ സ്ഥലം 
കീണ്ടെഽകയഽം എന്നഺൽ അ സ്ഥലം അശഽപത഻ വ഻കസനം എന്ന 

ലക്ഷൿെ഻നഽ ഈതകഽന്നതലല എന്നഽം അ പര഻മ഻തമഺയ സ്ഥലം ീകഺണ്ട് 
അശഽപത഻യഽീെ ഭഺവ഻ വ഻കസനെ഻ന് ഄപരൿഺപ്തീമന്നഽ ുതഺന്ന഻യത഻നഺൽ 

അ ഈേൿമെ഻ൽ ന഻ന്നഽം പ഻ന്ത഻ര഻യഽകയഺയ഻രഽന്നഽ. തഽെർന്ന് കണ്ണംീവള്ള഻ 
ുേശെ് 84.18 അർ സ്ഥലം കീണ്ടെ഻യ഻രഽന്നഽ എന്നഺൽ ീപര഻ങ്ങളം 
ഄംശം കണ്ണംീവള്ള഻ ുേശീെ പസ്തഽത സ്ഥലം നഗരെ഻ൽന഻ന്ന് ഏീറ 
ഄകീലയഺണ് കാെഺീത ീമേീപ്പട്ട ഗതഺഗത സൗകരൿം ഒരഽക്കഽന്നത഻ന് 
ന഻ലവ഻ലഽള്ള ആെഽങ്ങ഻യ ആെവഴ഻ുപഺലഽള്ള ീചമ്മൺ പഺതകൾ 
വ഻കസ഻പ്പ഻ീേെഽക്കഽന്നത഻നഽ കാെഽതൽ സഺമ്പെ഻ക ബഺധൿതയഽം ഈണ്ടഺകഽം. 

ഄതഽീകഺണ്ടഽതീന്ന 
ആുപ്പഺൾ ഏീറ്റെഽക്കഺൻ 
ഈുേശ഻ക്കഽന്ന ഭാമ഻, 
പഺനാർ നഗരെ഻ീല 

നഺൽകവലയ഻ൽന഻ന്നഽ 
പാുക്കഺം ുറഺഡ഻ൽ 
ഏകുേശം ഒന്നര 
ക഻ുലഺമ഼റ്റർ ഄകീലയഺയ഻ 
ീതുക്ക പഺനാർ ഗഽരഽക്കൾ 
ീമഺട്ടക്ക്, പഺനാർ പാുക്കഺം 
ുറഺഡ഻ൽ ആെതഽ 

വശെഺയഽം  
(ക഻ഴക്കഽഭഺഗെഽ) 
കണ്ണംീവള്ള഻ീതരഽ 

ശ഻വുക്ഷതം വെുക്കനെ 
മഽതൽ കണ്ണംീവള്ള഻ ആലലം 

വീരയഽള്ള നെപ്പഺതക്ക് വെക്കഽഭഺഗെഺയഽമഺയഽം  ുറഺഡ഻ുനഺ് ുചർന്ന് 
തീന്ന ക഻െക്കഽന്ന ഏീറ ഄനഽുയഺജൿമഺയ സ്ഥലമഺണ്. കാെഺീത ഇ 

സ്ഥലെ഻ന് സമഺന്തരമഺയ഻ വെക്കഽ ഭഺഗെഽ അൾ തഺമസമ഻ലലഺീത ഒരഽ 
ഏക്കുറഺളം ഭാമ഻യഽണ്ട് ആത് ഭഺവ഻ വ഻കസന പവർെനെ഻ന് 
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ഈപകഺരപേമഺണ്. ഇ ഘെകങ്ങൾ ഒീക്ക വേ് ുനഺക്കഽുമ്പഺൾ ഏറ്റവഽം 
ഄനഽുയഺജൿമഺയ സ്ഥലം ആതഽതീന്നയഺണ്. ഄത഻നഺൽ തീന്ന പകരം ഭാമ഻ 
എന്നത് പര഻ഗെ഻ുക്കണ്ടത഻ലല. 
 

 
ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത് ീപഺതഽ ആവശൿത്ത഻നഺുണഺ? 
      പഺനാർ സഺമാഹ഻ക അുരഺഗൿുകരെ഻ീന തഺലാക്കഺശഽപത഻യഺയ഻ 
വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻ന്  പഺനാർ വ഻ുലലജ഻ീല പഺനാർ ുേശെ഻ീല റ഼.സ 
128/1, 128/2A, 128/2B യ഻ീല 78.7 അർ ഭാമ഻യഺെുലലഺ ഏീറ്റെഽക്കഺൻ 

ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്. ഇ ഭാമ഻ അശഽപത഻ വ഻കസനെ഻ന് ഏീറ്റെഽെഽ നൽകെം 
എന്ന് അവശൿീപ്പെഽന്ന ഄർത്ഥനഺധ഻കഺര഻ കണ്ണൂർ ജ഻ലലഺ ീമഡ഻ക്കൽ 

അഫ഼സർ (അുരഺഗൿം) അണ്. ഭാമ഻ ഏീറ്റെഽക്കഽന്നത഻ന് ുനതിതവം 
നൽകഽന്നത് ജ഻ലലഺ കളക്ടെറഽം ആത഻നഺവശൿമഺയ ഫണ്ട് ലഭൿമഺക്കഽന്നത് 
സർക്കഺരഽമഺണ്. ആത഻ുനക്കഺൾ ഈപര഻യഺയ഻ പഺനാർ ുലഺക്ക് 
പഞ്ചഺയെ഻ന്ീറ പര഻ധ഻യ഻ൽ വരഽന്ന ഏുഴഺളം 
ഗഺമപഞ്ചഺയെഽകള഻ീലയഽം പഺനാർ മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻യ഻ീലയഽം 
ീപഺതഽജനങ്ങൾക്കഽം, ഒറ്റീപ്പട്ട മലുയഺര ുമഖലയ഻ൽ തഺമസ഻ക്കഽന്ന 

അേ഻വഺസ഻ ജനസമാഹെ഻നഽം എളുപ്പെ഻ൽ അശയ഻ക്കഺവഽന്ന ഒരഽ മ഻കേ 

സൗകരൿമഽള്ള അശഽപത഻ക്കഺയഺണ് ഭാമ഻ ഏീറ്റെഽക്കീപെഽന്നത്. നഗര 
മധൿെ഻ീല പര഻മ഻ത സൗകരൿെ഻ൽ വ഼ർപ്പുമഽട്ട഻ കഴ഻യഽന്ന ആന്നീെ 

അശഽപത഻ക്കഽ മ഻കേ വ഻േഗ്ധ ുസവനം നല്കഺൻ കഴ഻യഺെ 

സഺഹചരൿെ഻ൽ, തലുേര഻ ജനറൽ അശഽപത഻ീയ അശയ഻ുക്കണ്ട഻വരഽന്ന  

സഺധഺരെക്കഺരഺയ ഏകുേശം ഒരഽ ലക്ഷുെഺളം ുപർക്ക് ഗഽെകരമഺയ 

ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള അശഽപത഻ വ഻കസനെ഻നഺണ് ഭാമ഻ ഏീറ്റെഽക്കഺൻ 

ഈുേശ഻ക്കഽന്നത്. ഄത഻നഺൽ തീന്ന ഇ ഭാമ഻ ഏീറ്റെഽക്കഽന്നത് ീപഺതഽ 
അവശൿെ഻ന് തീന്ന എന്നത഻ൽ തർക്കമ഻ലല. 
 

ഭാമ഻യഽീട സവഭഺവം
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പഺനാർ സഺമാഹൿഺുരഺഗൿുകരെ഻ീന തഺലാക്കഺശഽപത഻യഺയ഻ 
വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻ന് തലുേര഻ തഺലാക്ക഻ീല പഺനാർ വ഻ുലലജ഻ീല പഺനാർ 
ുേശീെ 78.7 അർ ഭാമ഻ ുതഺട്ടം വ഻ഭഺഗെ഻ൽീപട്ടതഺണ്. പഺനാർ 
നഺൽകവലയ഻ൽന഻ന്നഽം ഏകുേശം ഒന്നര ക഻ുലഺമ഼റ്റർ ഄകീലയഺയ഻ 
പഺനാർ പാുക്കഺം ുറഺഡ഻ുനഺ് ുചർന്ന് ക഻െക്കഽന്ന സ്ഥലമഺെ഻ത്. നഺല് 

ഭഺഗവഽം മത഻ൽീകട്ട഻ സംരക്ഷ഻ക്കീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്നതഽം ീമഺെെ഻ൽ ന഻രപ്പഺയ഻ 
ക഻െക്കഽന്ന ഒരഽ പറമ്പഽമഺെ഻ത്. ന഻ലവ഻ൽ ഇ പറമ്പ഻ൽ യഺീതഺരഽ 
തരെ഻ലഽള്ള മരങ്ങുളഺ മുറ്റീതങ്ക഻ലഽം തരെ഻ലഽള്ള ചമയങ്ങുളഺ ആലല. 
സമ഼പ കഺലെഺയ഻ ീമഺെമഺയ഻ ന഻രപ്പഺക്ക഻യുപഺീലയഺണ് ഇ സ്ഥലം 
ആുപ്പഺൾ ഈള്ളത്. സ്ഥലെ഻ന്ീറ പെ഻ഞ്ഞഺറഽ ഭഺഗെഽം ക഻ഴക്കഽ 
ഭഺഗെഽമഺയ഻ ഓുരഺ ക഻െറഽകൾ ഈണ്ട്. ആവ ഄല്പം 
ീമേീപ്പെഽെ഻യഺൽ അശഽപത഻ക്കഽ അവശൿമഺയ ശഽദ്ധജലം ലഭ഻ക്കഽം.    

  

 

ഭാമ഻യഽീട ഉടമസ്ഥർ 
 

കമനമ്പർ  ഉടമസ്ഥന്ീറ ുപര്  വ഻സ്ത഼ർണം 

1  ീനഺേ഻ക്കഺട്ട് മഽസ്തഫ 78.7 അർ 

  ആീക  78.7 ആർ 

 

ുമൽ കഺെ഻േ സ്ഥലം തലുേര഻ തഺലാക്ക഻ീല പഺനാർ ഄംശo പഺനാർ 
ുേശെ഻ൽീപട്ടതഺണ്.  
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കിഷ഻കൾ  

         മഽകള഻ൽ സാച഻പ്പ഻േതഽുപഺീല ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലം 
യന്തസഹഺയെഺൽ ന഻രപ്പഺക്ക഻യതഽുപഺീലയഺണ് ഈള്ളത്. 
ഄതഽീകഺണ്ടഽതീന്ന ഇ സ്ഥലെഽ ന഻ലവ഻ൽ യഺീതഺരഽ തരെ഻ലഽള്ള 
കിഷ഻യഽമ഻ലല എന്ന് റ഻ുപ്പഺർട്ട് ീചയ്യുന്നഽ. 
      
സ്ഥഺപനങ്ങൾ 

      ുനരീെ സാച഻പ്പ഻േതഽുപഺീല ആീതഺരഽ ഒഴ഻ഞ്ഞ പറമ്പഺണ്.  
ന഻ലവ഻ൽ സ്ഥഺപനം എന്ന ന഻ർവചനെ഻ൽീപെഽന്ന യഺീതഺന്നഽമ഻ലല. 
 
സഺമാഹൿഺഘഺത പഠന യാണ഻െ഻ന്ീറ ഘടന 
          കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ൽ തലുേര഻ തഺലാക്ക഻ീല പഺനാർ വ഻ുലലജ഻ൽീപട്ട 
പഺനാർ ുേശീെ റ഼.സ 128/1, 128/2A, 128/2B ീല  78.7 അർ (1.94 ഏക്കർ) 
സവകഺരൿ വൿക്ത഻യഽീെ ഭാമ഻ 2013 ീല ഭാമ഻ ഏീറ്റെഽക്കല഻ൽ നൿഺയമഺയ 

നഷ്ടപര഻ഹഺരെ഻നഽം സഽതഺരൿതയ്ക്കഽം, പഽനരധ഻വഺസെ഻നഽം, 
പഽനഃസ്ഥഺപനെ഻നഽമഽള്ള ഄവകഺശ ന഻യമെ഻ീല വൿവസ്ഥകൾക്ക് 
ഄനഽസിതമഺയ഻ സഺമാഹൿഺഘഺതങ്ങീളക്കഽറ഻േ  ു പഠനം നെെ഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട് 
സമർപ്പ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ ന഻ുയഺഗ഻ക്കീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്നതഽ കണ്ണൂർ ബർെുേര഻ 
അസ്ഥഺനമഺയ഻ കഴ഻ഞ്ഞ 20 വർഷമഺയ഻ പവർെ഻േുവരഽന്ന Track A 

NGOഅയ കയ്ുറഺസ് (Kannur Association for Integrated  Rural 

Organization and Support) കണ്ണൂര഻ീനയഺണ്. ഇ ചഽമതല 
നല്കീപ്പട്ട഻ര഻ക്കഽന്നതഽ കണ്ണൂർ ജ഻ലലഺ കളക്ടെറഽീെ 28.09.2020 ീല 
DCKNR/2753/2020/C-1 നെപെ഻കമപകഺരമഺണ്. ആത് സംബന്ധ഻േ 

ഔുേൿഺഗ഻ക വ഻ജ്ഞഺപനം 2020 ീസപ്റ്റംബർ 30 )൦ ത഼യ്യത഻യ഻ീല 2230 നമ്പർ 
ഄസഺധഺരെ ഗസറ്റ഻ലഽം 01.10.2020 ീല 2247)oനമ്പർ ഄസഺധഺരെ 

ഗസറ്റ഻ലഽം (ത഻രഽെൽ വ഻ജ്ഞഺപനം )പസ഻ദ്ധീപ്പെഽെ഻യ഻ട്ടുണ്ട് . പഠന 
യാെ഻റ്റ഻ന്ീറ ഘെന തഺീഴ കഺെ഻േ഻ര഻ക്കഽന്നഽ.  
 

 

കമ നമ്പർ  ുപര്  പദവ഻ 

1  ഫഺ.ൂഷജഽ പ഼റ്റർ (ുസഺുഷൿഺളജ഻സ്റ്) ീചയർമഺൻ 

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

3 ശ഼മത഻. ീജസ഻ റജ഻ (ഡ഻.െ഻.പ഻. ഓപ്പുററ്റർ )  ഄംഗം 

4 ശ഼. പസഺദ്  

 ഓഫ഻സ് 

ഄസ഻സ്റ്റന്റ് 
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പഠുനഺപഺധ഻കൾ 

         തലുേര഻ 
തഺലാക്ക഻ീല പഺനാർ 
ഄംശം പഺനാർ 
ുേശെ഻ീല റ഼.സ.128/1, 

128/2A, 128/2B യ഻ൽീപട്ട 
78.7 അർ 
സവകഺരൿഭാമ഻യഺണ് 

പഺനാർ സഺമാഹ഻ക 
അുരഺഗൿുകരെ഻ന്ീറ 
വ഻കസനെ഻നഺയ഻ 
ഏീറ്റെഽക്കീപുെണ്ട഻യ഻ര഻
ക്കഽന്നത്. സ്ഥലെ഻ന്ീറ 
ഈെമ ഇ പര഻സരെഽ 
തഺമസ഻ക്കഽന്ന഻ലല.കാെഺീത 
സ്ഥലം വ഻ട്ടു നല്കഺൻ തഺല്പരൿമ഻ലലഺെയഺളഺണ് എന്നഽം ഄറ഻യഺൻ 

സഺധ഻േ഻ട്ടുണ്ട്.ഄതഽീകഺണ്ടഽതീന്ന Participatory Observation എന്ന ൊൾ 

ഈപുയഺഗ഻േ് സമ഼പവഺസ഻കീള കഺെഺനഽം ഄഭ഻പഺയം അരഺയഺനഽം 
ശമ഻േ഻ട്ടുണ്ട്. ഏീറ്റെഽക്കഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലെ഻ന്ീറ എലലഺ ഭഺഗെഽം 
സഞ്ചര഻േ് ുഫഺുട്ടഺകൾ എെഽെ് പുതൿകതകൾ മനസ്സ഻ലഺക്കഺൻ 

കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്. ഇ അശഽപത഻ വരഽന്നത഻ീന ഏീറ സുന്തഺഷുെഺീെ 
സവഺഗതം ീചയ്യുന്ന ജനവ഻ഭഺഗീെ കഺെഺൻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. കാെഺീത 
ീപഺതഽഄവകഺശം ഈന്നയ഻ക്കഺനഽള്ള ുയഺഗെ഻ൽ കാെഽതൽ വൿക്തത 
വരഽെഺനഽം സഺധ഻ക്കഽം. 
 

ീപഺതഽഅവകഺശവഺദം ുകൾക്കൽ. 

 കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ൽ തലുേര഻ തഺലാക്ക഻ൽ പഺനാർ ഄംശം പഺനാർ 
ുേശെ഻ീല റ഼.സ 128/1, 128/2A, 128/2B ീല 78.7 അർ സ്ഥലം പഺനാർ 
സഺമാഹൿ അുരഺഗൿ ുകരെ഻ന്ീറ വ഻കസനെ഻ന് ഏീറ്റെഽക്കഽന്നതഽമഺയ഻ 
ബന്ധീപ്പട്ട ീപഺതഽുകൾക്കൽ ുയഺഗം 15.10.2020 നഽ  പഺനാർ സഺമാഹൿ 
അുരഺഗൿ ുകരം ഹഺള഻ൽ രഺവ഻ീല 11 മെ഻ക്ക് നെെ഻. ുയഺഗെ഻ൽ 

ജനപത഻ന഻ധ഻കളും സ്ഥലവഺസ഻കളും ഭാവഽെമയഽീെ പത഻ന഻ധ഻യഽമെക്കം 15 
ുപർ പീങ്കെഽെ഻രഽന്നഽ. ീപഺതഽഄവകഺശവഺേുയഺഗെ഻ൽ പീങ്കെഽെവീര 
സവഺഗതം ീചയ്തഽീകഺണ്ട് ുയഺഗം വ഻ള഻േുുചർെത഻ന്ീറ 
ഈുേശൿലക്ഷൿങ്ങീളക്കഽറ഻േ  ുസഺമാഹൿഅഘഺത പഠന യാെ഻റ്റ് ഄംഗം ശ഻ 
ീക.വ഻.ചരൻ വ഻ശേ഼കര഻േു. തഽെർന്ന് ഄഭ഻പഺയങ്ങൾ 
ഈന്നയ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ തല്പരകക്ഷ഻കീള ക്ഷെ഻േു. 
ുയഺഗെ഻ന്ീറ ഹഺജരഽം ന഻ർുേശങ്ങളും ചഽവീെ ുചർെ഻ര഻ക്കഽന്നഽ 
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1. അഡവ. ശഽൂഹബ് 
2. ശ഼ ീക.ീക.രഺജൻ 
3. സഽഹറ ട഼ച്ചർ 
4. രത഻. എൻ 
5. രഺുഗഷ്. വ഻ 
6. സജ഼വൻ.പ഻ 
7. സ഻.ീക. ശ഼ുജഷ് 
8. ബഺലകിഷ്ണൻ 

ീക.ീക 
9. വ഻പ഻ൻ, പഺനാർ 
10. ുഡഺ. അന഻ൽകഽമഺർ 
11. ീക.വ഻.െരൻ 
12. ലക്ഷ്മ഻ രഺുജഷ് 
13. അഷ്റഫ് വ഻ പ഻  
14. ശഺന്ത഻ എം (ീജ എസ്) 
15. രഺജ഼വൻ സ഻ (വ഻ലലജ് 
ഓഫ഼സർ ) 

 

 

 

1. അഡവ. ശഽൂഹബ് (സ്ഥലം ഉടമ മഽസ്തഫയ്ക്ക് ുവണ്ട഻ ) 
പദ്ധത഻ീയക്കഽറ഻േു വൿക്തമഺയ ധഺരെയ഻ലല. ഄത഻നഺൽ ആത് 

വൿക്തമഺക്കഽന്ന ഫ഼സ഻ബ഻ല഻റ്റ഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട് ലഭൿമഺക്ക഻െരെം. ഄത് 

ക഻ട്ട഻ക്കഴ഻ഞ്ഞഺൽ ഄഭ഻പഺയം ുരഖഺമാലം ഄറ഻യ഻ക്കഽന്നതഺയ഻ര഻ക്കഽം. 
15.10.2020 നഽ തീന്ന ഄർത്ഥനഺധ഻കഺര഻യഺയ ജ഻ലലഺ ീമഡ഻ക്കൽ ഓഫ഼സറഽീെ 
(അുരഺഗൿം) ഓഫ഼സ഻ൽ ുപഺകഽകയഽം ഫ഼സ഻ബ഻ല഻റ്റ഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട഻ന്ീറ 
പകർപ്പ് ലഭൿമഺക്ക഻, അയതഽ ഄന്നഽതീന്ന ഄഡവ. ശഽൂഹബ഻ന്ീറ 
ഇീമയ഻ല഻ൽ ഄയക്കഽകയഽം ീചയ്തഽ കഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ടുണ്ട്. 
 

2. ശ഼ ീക.ീക.രഺജൻ (മഽൻ പഞ്ചഺയത്ത് അംഗം) 
ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലെ഻നെഽെഽ തഺമസ഻ക്കഽന്നഽ. ഇ സ്ഥലം 
അശഽപത഻ സ്ഥഺപ഻ക്കഺൻ ഏീറ ഄനഽുയഺജൿമഺണ്. ുരഺഗ഻കൾക്കഽം മറ്റും 
എളുപ്പെ഻ൽ എെ഻ുേരഺൻ പറ്റും. എയർുപഺർട്ട് വ഻കസനവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീപട്ടു ക഻െക്കഽന്ന ുറഺഡ഻നഽ ുചർന്ന് ക഻െക്കഽന്നത഻നഺലഽം ന഻ലവ഻ലഽള്ള 

അയഽർുവേ അശഽപത഻ക്ക് ഄെഽെഺയത഻നഺലഽം ഏീറ ഄനഽുയഺജൿം.  
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3. സഽഹറ ട഼ച്ചർ (സ്റ്റഺന്റ഻ംഗ് 
കമ്മ഻െ഻ ീെയർമഺൻ, പഺനാർ 
മഽൻസ഻െഺല഻െ഻ ) 

ഏീറ ഄനഽുയഺജൿമഺയ 

സ്ഥലമഺയത഻നഺൽ 

അശഽപത഻ക്കഺയ഻  ഇ സ്ഥലം 
തീന്ന ഈപുയഺഗ഻ക്കെം.  
 

4. രത഻. എൻ (സമ഼പവഺസ഻ ) 
ഇ സ്ഥലെഽ അശഽപത഻ 
വരഽന്നത഻ൽ ഏീറ സുന്തഺഷം. 
ഄുതഺീെഺപ്പം 
സമ഼പവഺസ഻കൾക്കഽ പയഺസം 
ഈണ്ടഺകരഽത്. കഽെ഻ീവള്ള ലഭൿത, 
മഺല഻നൿസംസ്കരെം എന്ന഻വ 

പുതൿകം ശദ്ധ഻ക്കെം.  
 

5. രഺുഗഷ്. വ഻ (മഽൻ XI ആം വഺർഡ് കൺവ഼നർ ) 
മഽൻപ് അശഽപത഻ക്കഺയ഻ കണ്ട഻രഽന്ന സ്ഥലം ചതഽപ്പഺയ഻രഽന്നഽ.ഄത഻നഽുശഷം 
കണ്ടഽീവേ഻ര഻ക്കഽന്ന ഇ സ്ഥലം നലല പറമ്പഺണ്. ീവള്ളെ഻ന് 
ക്ഷഺമമഽണ്ടഺക഻ലല. നഺട്ടുകഺരഽീെ ഏീറ വർഷങ്ങളഺയഽള്ള അവശൿമഺണ് 

ആത്. അയഽർുവേ അശഽപത഻യഽം ഇ പര഻സരെഽ തീന്ന അയത഻നഺൽ 

ഭഺവ഻ വ഻കസനെ഻ന് ഈതകഽം.  
 

6. സജ഼വൻ.പ഻ ( സഺമാഹൿ പവർത്തകൻ ) 

അശഽപത഻ വ഻കസനം ഇ പുേശെ഻ന്ീറ വ഻കസനെ഻ന് ഒഴ഻േ് 
കാെഺനഺവഺെതഺണ്. ൌെ഻ന്ീറ ത഻രക്ക഻ൽന഻ന്നഽ മഺറ഻യഺീെങ്ക഻ലഽം 
ൌെ഻ുനഺ് ുചർന്ന് ക഻െക്കഽന്ന ഭാമ഻യഺണ് . ഭാവഽെമയ്ക്കഽ നൿഺയമഺയ 

വ഻ല ലഭ഻ക്കഺനഽള്ള സഺഹചരൿം കാെ഻ ഈണ്ടഺകെം.  
 

7. സ഻.ീക. ശ഼ുജഷ് (സമ഼പവഺസ഻ ) 
മാന്നഽം നഺലഽം സ്ഥലങ്ങൾ മഺറ഻മഺറ഻ക്കണ്ടഽ ഒെഽവ഻ലഺണ് ഇ സ്ഥലുെക്ക് 
എെ഻യത്., ീമയ഻ൻ ുറഺഡ഻ുനഺ് ുചർന്ന് ക഻െക്കഽന്നത഻നഺൽ വഺഹന 
സൗകരൿമഽള്ള ഈച഻തമഺയ സ്ഥലം. ഈെമയ്ക്ക് നൿഺയമഺയ  നഷ്ടപര഻ഹഺരം 
ലഭൿമഺക്കീപ്പെെം. 
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8. ബഺലകിഷ്ണൻ ീക.ീക. (സമ഼പവഺസ഻) 
അശഽപത഻ വ഻കസനെ഻നഺയ഻ കഴ഻ഞ്ഞ സർക്കഺര഻ന്ീറ കഺലെഽ തീന്ന 

നഺട്ടുകഺരഽീെ കമ്മ഻റ്റ഻ ഈണ്ടഺക്ക഻ പവർെനം നെെ഻യ഻രഽന്നഽ. 
സഺുങ്കത഻കമഺയ഻ എലലഺ സൗകരൿങ്ങൾക്കഽം ഈള്ളത഻നഺൽ തീന്ന 

തഺലാക്കഺശഽപത഻ക്കഽ ഏീറ ഄനഽുയഺജൿം. മഺല഻നൿ ന഻ർമ്മഺജ്ജനം ഒരഽ 
പശ്നം തീന്നയഺണ്. മഽൻപ് ന഻റീയ മരങ്ങൾ ഈണ്ടഺയ഻രഽന്ന സ്ഥലമഺണ്. 

പർുേസ് കമ്മ഻റ്റ഻ ുചർന്ന്, ീനുഗഺഷ഻ുയറ്റ് ീചയ്ത് നലല വ഻ല 
ലഭൿമഺക്കെം. മഺല഻നൿ പശ്നം പര഻ഹര഻േു മഺതുമ ന഻ർമ്മഺെ 

പവർെനവഽമഺയ഻ മഽുന്നഺട്ടു ുപഺകഺവാ.  
 

9. വ഻പ഻ൻ, പഺനാർ (ആുരഺഗൿമന്ത഻യഽീട ുപഴ്സണൽ സ്റ്റഺഫ് ) 

മാന്നഽ പഞ്ചഺയെഽകൾ ുചർന്ന് രാപ഼കര഻ക്കീപ്പട്ട പഽത഻യ നഗരസഭ 
(കര഻യഺ്, ീപര഻ങ്ങളം, പഺനാർ ) തിപ്പുങ്ങഺട്ടൂർ, കഽുന്നഺെഽപറമ്പ, 

ീമഺുകര഻, ീചഺക്ല഻, പന്നൿന്നാർ തഽെങ്ങ഻ ഄഞ്ചഽ പഞ്ചഺയെഽകളുമഺയ഻ 
ഄത഻ർെ഻ പങ്ക഻െഽന്നഽ. സവകഺരൿ ുമഖലയ഻ലഽം അധഽന഻ക ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള 

ക഻െെ഻ ച഻ക഻ത്സഺ സൗകരൿമ഻ലല. ഡയഺല഻സ഻സ് ുകസഽകൾ കാെഽപറമ്പ് / 
തലുേര഻ അശഽപത഻കീള അശയ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽന്നഽ. മഺല഻നൿ ന഻ർമ്മഺജ്ജന 
പദ്ധത഻ക്ക് ഄംഗ഼കഺരം ലഭ഻േഺൽ മഺതുമ അശഽപത഻ക്ക് ഄംഗ഼കഺരം 
ലഭ഻ക്കഽകയഽള്ളു. ഏീറ ഄനഽുയഺജൿമഺയ സ്ഥലം.  
  

10. ുഡഺ. അന഻ൽകഽമഺർ (ീമഡ഻ക്കൽ ഓഫ഼സർ ) 
ഇ അശഽപത഻ വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഺൻ ന഻ലവ഻ൽ സൗകരൿമ഻ലല. 
ഫ഻സ഻ുയഺീതറഺപ്പ഻, ഡയഺല഻സ഻സ് എന്ന഻വയ്ക്ക് യാെ഻റ്റ് 
ഄംഗ഼കര഻ക്കീപ്പട്ട഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽം സ്ഥല സൗകരൿമ഻ലലഺെത഻നഺൽ 

പഺവർെ഻കമഺയ഻ലല. ുകഺഴ഻ുക്കഺ് ജ഻ലലയഽമഺയ഻ ഄത഻ർെ഻ പങ്ക഻െഽന്ന 

നഺേഺപഽരം ഭഺഗെഽന഻ന്നഽം ുരഺഗ഻കൾ ആവ഻ീെ എെഽന്നഽ.ഄത഻നഺൽ 

അശഽപത഻ വ഻കസനം ഄന഻വഺരൿമഺണ്. പഽത഻യ സ്ഥലം ുവെം. 
 

ുയഺഗം 1 മെ഻ക്ക് ഄവസഺന഻േു. 
 

ഄന്ത഻മ റ഻ുപ്പഺർട്ട് ആരഽപതഽ േ഻വസങ്ങൾക്കകം തീന്ന തയഺറഺക്ക഻ 
സമർപ്പ഻ുക്കണ്ടത഻നഺലഺണ് ീപഺതഽ ഄവകഺശവഺേ ുയഺഗം കഴ഻ഞ്ഞ േ഻വസം 
തീന്ന ഄർത്ഥനഺധ഻കഺര഻യ഻ൽ ന഻ന്നഽം ലഭ഻േ ഫ഼സ഻ബ഻ല഻റ്റ഻ റ഻ുപ്പഺർട്ട്, 
അവശൿീപ്പട്ടത഻ൻ പകഺരം ഭാവഽെമയഽീെ പത഻ന഻ധ഻ക്ക് ലഭൿമഺക്ക഻യ഻രഽന്നഽ. 
 

ഄതഽുപഺീലതീന്ന മഺല഻നൿ ന഻ർമ്മഺർജ്ജനമഺണ് ഈയർന്ന് വന്ന മീറ്റഺരഽ 
വ഻ഷയം. ഇ വ഻ഷയെ഻ന് ശഺശവത പര഻ഹഺരം കണ്ടത഻നഽ ുശഷുമ 
അശഽപത഻ക്ക് ഄംഗ഼കഺരം ലഭ഻ക്കഽകയഽള്ളു എന്ന് അുരഺഗൿവകഽപ്പു 
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മന്ത഻യഽീെ ുപഴ്സെൽ സ്റ്റഺഫ് ഄംഗം വ഻പ഻ൻ ഄഭ഻പഺയീപ്പട്ട഻രഽന്നഽ. 
ഏീറ്റെഽക്കഺനഽുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലം ഏീറ ഄനഽുയഺജൿമഺീെന്നതഺണ് 
ീപഺതഽവഺയ഻ ഈയർന്നഽവരഽന്ന വ഻കഺരം. ഭാവഽെമയ്ക്കഽ നൿഺയമഺയ 
നഷ്ടപര഻ഹഺരം ലഭൿമഺക്കീപ്പെെീമന്നഽം ീപഺതഽ ഄഭ഻പഺയമഺയ഻ ഈയർന്നഽ 
വന്ന഻രഽന്നഽ.    
    . 
ആഘഺതങ്ങൾ 

ീതഺഴ഻ല഻നഽണ്ടഺകഽന്ന ആഘഺതം 

ുനരീെ വൿക്തമഺക്ക഻യത് ുപഺീല, ഇ ഭാമ഻ യഺീതഺരഽ വ഻ധെ഻ലഽള്ള 

ഄനഽഭവങ്ങളുമ഻ലലഺെ ശാനൿമഺയ ഒരഽ പറമ്പഺണ്. ഄത഻നഺൽെീന്ന ഇ 

സ്ഥലീെ അശയ഻േു അരഽം തീന്ന ഒരഽ തരെ഻ലഽള്ള ീതഺഴ഻ല഻ലഽം 
ഏർീപ്പട്ട഻ട്ട഻ലല. സ്ഥലുമീറ്റെഽപ്പ് മാലം ീതഺഴ഻ല഻നഽ അഘഺതം ഈണ്ടഺകഽന്ന഻ലല. 
  

വരഽമഺനത്ത഻നഽള്ള ആഘഺതം  
 

ഒരഽ ഫഽ്ുബഺൾ ഗൗണ്ട് ുപഺീല വ഻ശഺലമഺയ഻ ക഻െക്കഽന്ന ഇ 

പറമ്പ഻ൽന഻ന്നഽ യഺീതഺരഽ വ഻ധെ഻ലഽള്ള വരഽമഺനവഽം ന഻ലവ഻ൽ 

ലഭ഻ക്കഽന്ന഻ലല. ഄതഽീകഺണ്ടഽതീന്ന വരഽമഺനെ഻ന് അഘഺതമഽണ്ടഺകഽന്ന഻ലല. 
  

ീപഺതഽ ഇടങ്ങൾക്കഽം സ്ഥഺപനങ്ങൾക്കഽം ഉണ്ടഺകഽന്ന ആഘഺതം  
 

ഏീറ്റെഽക്കഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലെഽ ീപഺതഽ ആെങ്ങുളഺ സ്ഥഺപനങ്ങുളഺ 
ആലല. ഄത഻നഺൽ തീന്ന ഇ സ്ഥലം ഏീറ്റെഽക്കഽന്നത് മാലം ീപഺതഽ 
ആെങ്ങൾുക്കഺ സ്ഥഺപനങ്ങൾുക്കഺ യഺീതഺരഽ തരെ഻ലഽള്ള അഘഺതവഽം 
ഈണ്ടഺകഽന്ന഻ലല.  
 

പഺര഻സ്ഥ഻ത഻ക ആഘഺതം. 
 

ഏീറ്റെഽക്കീപെഺൻ ഈുേശ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലം മഽകള഻ൽ വൿക്തമഺക്ക഻യത് ുപഺീല 
ഒഴ഻ഞ്ഞഽ ക഻െക്കഽന്ന ഒരഽ പറമ്പഺണ്. പഺര഻സ്ഥ഻ത഻കമഺയ പഺധഺനൿമഽള്ള 

യഺീതഺന്നഽം തീന്ന ഇ സ്ഥലവഽമഺുയഺ ഄത഻ന്ീറ ചഽറ്റുപഺെഽകളുമഺുയഺ 
ബന്ധീപട്ടു ക഻െക്കഽന്ന഻ലല. ഄത഻നഺൽ തീന്ന ഇ സ്ഥലുമീറ്റെഽപ്പ് 
പര഻സ്ഥ഻ത഻ക്ക് യഺീതഺരഽ അഘഺതവഽമഽണ്ടഺക്കഽന്ന഻ലല എന്ന് വൿക്തമഺക്കഽന്നഽ. 
 

       ീപഺതഽീവ ുനഺക്കഽകയഺീെങ്ക഻ൽ അേ഻വഺസ഻കൾക്കഽം 
പട്ട഻കജഺത഻ക്കഺർക്കഽമെക്കം ഏകുേശം ഒരഽ ലക്ഷെ഻ലധ഻കംുപർക്ക് 
അശയ഻ക്കഺവഽന്ന തരെ഻ൽ പഺനാർ സഺമാഹ഻കഺുരഺഗൿ ുകരെ഻ന്ീറ 
വ഻കസനെ഻നഺയ഻ പഺനാർ ഄംശം ുേശെ഻ീല സവകഺരൿ വൿക്ത഻യഽീെ 
സ്ഥലം ഏീറ്റെഽക്കഽന്നതഽീകഺണ്ടഽ അരഽീെീയങ്ക഻ലഽം ീതഺഴ഻ല഻ുനഺ, 
വരഽമഺനെ഻ുനഺ, ീപഺതഽആെങ്ങൾുക്കഺ, ീപഺതഽസ്ഥഺപനങ്ങൾുക്കഺ, 
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പര഻സ്ഥ഻ത഻ുക്കഺ ഒരഽ തരെ഻ലഽള്ള അഘഺതങ്ങളും ഈണ്ടഺകഽന്ന഻ലല എന്ന് 
റ഻ുപ്പഺർട്ട് ീചയ്യുന്നഽ. ഇ പദ്ധത഻യഽമഺയ഻ മഽുന്നഺട്ടു  ുപഺകഺവഽന്നതഺണ്.   
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                                        (കയ്ുറഺസ്, കണ്ണൂർ )    
 

 


