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കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ൽ, ആര഻ട്ട഻ തഺലാക്ക഻ൽ, ുകളകം ഄംശം ുേശത്ത് ച഼ങ്കണ്ണ഻ പഽഴയ്ക്ക്ക് കഽറഽീക, 

വളയംചഺൽ പഺലം ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന്, ുകളകം ഭഺഗത്തഽ സമ഼പന ുറഺഡ഻നഽ ുവണ്ട഻,  കണ഻ച്ചഺർ 

വളയംചഺൽ ുറഺഡ഻നഽം, പഽഴക്ക് സമഺന്തരമഺയ഻ ന഻ർമ്മ഻ക്കീെട്ട അന മത഻ല഻നഽമ഻ടയ഻ലഽള്ള 

സവകഺരൿവൿക്ത഻യഽീട ഈടമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കഽന്നത഻ന്ീറ മഽുന്നഺട഻യഺയ഻, 2013 

ീല ഭാമ഻ ഏീെടഽക്കല഻ന് നൿഺയമഺയ നഷ്ടപര഻ഹഺരത്ത഻നഽം, സഽതഺരൿതയ്ക്ക്കഽം, 

പഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഽം , പഽനഃസ്ഥഺപനത്ത഻നഽമഽള്ള ഄവകഺശന഻യമത്ത഻ൽ ഄനഽശഺസ഻ക്കഽന്ന 

ര഼ത഻യ഻ൽ സഺമാഹൿഅഘഺത പഠനം നടത്ത഻ റ഻ുെഺർട്ട് സമർെ഻ക്കഺൻ ചഽമതലീെട്ട  

കയ്ക്ുറഺസ് കണ്ണൂർ , അവശൿമഺയ പഠനം നടത്ത഻ തയഺറഺക്ക഻യ  ഄന്ത഻മ റ഻ുെഺർട്ട്. 

 

ആമുഖം  

 

       കണ്ണൂർ ജ഻ലലയ഻ീല ആര഻ട്ട഻ തഺലാക്ക഻ീല ുകളകം ഄംശം ുേശത്തഽ ച഼ങ്കണ്ണ഻ പഽഴക്ക് കഽറഽീക 

ന഻ലവ഻ലഽള്ള വളയംചഺൽ താക്കഽപഺലത്ത഻നഽ ഄല്പം ക഻ഴക്ക്മഺറ഻ ഒരഽ പഽത഻യ പഺലം 

ന഻ർമ്മ഻ക്കഽന്നത഻ന് ശ഼ കളെുരക്കൽ ുതഺമസ഻ന്ീറ ഈടമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള 20 ീസന്് സ്ഥലമഺണ് 

ഏീെടഽക്കീപുടണ്ട഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്.    ആത് അറളം വനൿമിഗസംരക്ഷണ ുകരത്ത഻ന്ീറ  9 )0 

ുലഺക്ക഻ലഽള്ള പുവശനകവഺടത്ത഻നഽ 

ഏീറ ഄടഽത്തഺണ്. ഓടംുതഺടഽ 

പഺലത്ത഻ൽന഻ന്നഽം  4 ക഻ുലഺമ഼െർ 

ഄകലത്തഺയ഻ ഇ സ്ഥലം സ്ഥ഻ത഻ 

ീചയ്യുന്നഽ. അറളം ഫഺം ുമഖലീയയഽം 

ുകളകം പഞ്ചഺയത്ത഻ീല 

വളയംചഺല഻ീനയഽം പരസ്പരം 

ബന്ധ഻െ഻ക്കഽന്നത഻നഺണ് ഇ പഺലം 

ന഻ർമ്മ഻ക്കീെടഽന്നത്. പശ്ച഻മഘട്ട 

മലന഻രകളുീട ഭഺഗമഺയ, ഏകുേശം 55 

ച. ക഻ മ഼ വ഻സ്തിത഻യ഻ലഽള്ള വനൿജ഼വ഻ സുങ്കതം പര഻സ്ഥ഻ത഻ പഠന സഞ്ചഺര഻കൾക്കഽം, സ്

കാൾ ുകഺുളജ് വ഻േൿഺർത്ഥ഻കൾക്കഽം ഏീറ ഄനഽുയഺജൿമഺയ പുേശമഺണ്. ഇ വനുമഖല, 

ുകരളത്ത഻ൽത്തീന്ന ഏീറ ശഺന്തമഺയ പുേശമഺണ്. മ഼ൻമഽട്ട഻ ജലപഺതവഽം, ഄമ്പലെഺറ , 

ീപഺട്ടൻപ്ലഺവ് എന്ന഼ പുേശങ്ങളും സഞ്ചഺര഻കൾക്കഽ ഏീറ പ഻യങ്കരളഺണ്. പകിത഻ 



സഹവഺസ കൿഺമ്പ് നടത്തഽന്നത഻ന് ഏീറ ഄനഽുയഺജൿവഽമഺണ് ഇ വനുമഖല. കാടഺീത 

േക്ഷയഺഗം നടന്നഽ എന്ന് വ഻ശവസ഻ക്കീപടഽന്നതഽം ബഺവല഻ പഽഴയ്ക്ക്ക് ക഻ഴക്ക് ഭഺഗത്തഺയ഻ 

സ്ഥ഻ത഻ ീചയ്യുന്നതഽമഺയ ഄക്കര ീകഺട്ട഻യാരഽം , പഽഴയഽീട പട഻ഞ്ഞഺറഽ വശത്തഺയ഻ സ്ഥ഻ത഻ 

ീചയ്യുന്ന ആക്കീര ീകഺട്ട഻യഽരഽമടങ്ങഽന്ന ീകഺട്ട഻യാർ ശ഻വുക്ഷതം വടുക്ക മലബഺറ഻ീല 

പശസ്തമഺയ ഒന്നഺണ്. ആവ഻ടഽീത്ത ുരഺഹ഻ണ഻ അരഺധന ഏീറ വ഻ുശഷീപട്ടതഽമഺണ്. 

ആവ഻ുടയ്ക്ക്ക് വരഽന്ന അയ഻രകണക്ക഻ന് ഭക്തജനങ്ങൾക്കഽം ഏീറ ഈപകഺരീെടഽന്ന 

ഒന്നഺയ഻ര഻ക്കഽം ഇ പഺലം. ന഻ലവ഻ൽ ഇ പഽഴയഽീട ആരഽ കരകീളയഽം ബന്ധ഻െ഻ക്കഽന്നത് ഒരഽ 

താക്കഽപഺലമഺണ്. മഽൻുപ ഈണ്ടഺയ഻രഽന്ന താക്കഽപഺലം മഽൻവർഷീത്ത പകിത഻ുക്ഷഺഭത്ത഻ൽ 

തകർന്നഽ ുപഺയത഻ീന തഽടർന്നഺണ് പഽത഻യ താക്കഽപഺലം ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത്. അറളം 

പഽനരധ഻വഺസ ുമഖലയ഻ീല മഽന്നാറ഻ലധ഻കം ീതഺഴ഻ലഺള഻കൾ മണത്തണ, കണ഻ച്ചഺർ, ുകളകം 

ീകഺട്ട഻യാർ ഭഺഗുത്തക്ക് േ഻വുസന ുപഺകഽന്നത് ഇ താക്കഽപഺലത്ത഻ലാീടയഺണ്. 

 

ഄതഽുപഺീലതീന്ന അേ഻വഺസ഻ ുമഖലയ഻ീല നാെ഻ഄമ്പുതഺളം കഽട്ട഻കൾ കണ഻ച്ചഺർ, 

മണത്തണ ഭഺഗുത്തക്കഽള്ള സ്കാള഻ൽ ുപഺയ഻വരഽന്നതഽം ആവ഻ടഽീത്ത 

താക്കഽപഺലത്ത഻ലാീടയഺണ്. അറളം ുമഖലയ഻ൽ പവർത്ത഻ച്ചു വരഽന്ന ുഹഺമ഻ുയഺ 

അശഽപത഻യ഻ുലക്ക് , വളയംചഺൽ ഭഺഗത്തഽന഻ന്ന് പത഻േ഻നം നാുറഺളം ുപര് ുപഺകഽന്നതഺയ഻ 

ഄറ഻യഺൻകഴ഻ഞ്ഞഽ. .സംസ്ഥഺനത്ത഻ന്ീറ വ഻വ഻ധ ഭഺഗങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ന് വരഽന്ന 

വ഻ുനഺേസഞ്ചഺര഻കൾക്ക് ഏീറ സൗകഺരൿപേമഺയ഻ര഻ക്കഽം പഽത഻യ പഺലം. 7.5  മ഼െർ 

വ഼ത഻യ഻ലഽള്ള ുറഺഡഽം ആരഽ വശത്തഽം 1.5  മ഼െർ വ഼ത഻യഽള്ള നടെഺതയഽം കാടഺീത 160 മ഼െർ 

ന഼ളമഽള്ള സമ഼പന ുറഺഡഽകളുമടങ്ങഽന്ന ഇ പദ്ധത഻ ന഻ലവ഻ൽ വന്നഺൽ,  ഇ പുേശത്ത഻ന്ീറ 

സമഗ വ഻കസനത്ത഻ന് ഗത഻ുവഗം വർധ഻െ഻ക്കഺനഽം  താക്കഽപഺലത്ത഻ലാീടയഽള്ള,  ഞഺണ഻ുന്ഩൽ 

കള഻ുപഺലഽള്ള, കഽട്ട഻കൾക്ക് പുതൿക഻ച്ചും ഏീറ ഄപകടസഺധൿതയഽള്ള യഺത ഒഴ഻വഺക്കഺനഽം 

ഇ പഽത഻യ പഺലം ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ലാീട സഺധ഻ക്കഽം. ഇ താക്കഽപഺലത്ത഻നഽ പഽറീമ 



ആരഽകരകളുമഺയ഻ ബന്ധീെടഽത്തഽവഺൻ സഺധ഻ക്കഽന്നത് ആവ഻ീടന഻ന്നഽ 7 ക഻ മ഼ ഄകീലയഽള്ള 

പഺലെുഴ പഺലം 13 ക഻ മ഼ ഄകീലയഽള്ള ക഼ഴ്പ്െള്ള഻ പഺലം എന്ന഻വയ഻ലാീടയഺണ്. അറളം 

ുമഖലയ഻ൽ 3500 കഽടഽംബങ്ങൾക്കഺയ഻ 3375 ഏക്കർ ഭാമ഻ പഽനരധ഻വഺസത്ത഻നഺയ഻ 

നല്കീെട്ട഻ട്ടുണ്ട്. ആുെഺൾ ആവ഻ീട 1656 കഽടഽംബങ്ങളഺണ് തഺമസ഻ക്കഽന്നത്. 60 ുകഺട഻ 

രാപയഽീട സമഗവ഻കസനമഺണ് അേ഻വഺസ഻ുക്ഷമത്ത഻നഺയ഻ വ഻ന഻ുയഺഗ഻ക്കീെടഽന്നത്. 

ക഼ഴ്പ്െള്ള഻, പഺലെുഴ, വയനഺട് ുമഖലകള഻ീല 400 കഽടഽംബങ്ങൾക്ക് ഭാമ഻ 

നല്കീെട്ട഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ലഽം ുകവലം 100 കഽടഽംബങ്ങൾ മഺതമഺണ് ആത഻ൽ തഺമസ഻ക്കഽന്നത്. 

കഺരണം യഺതഺപയഺസം തീന്ന. കാടഺീത ുകരളത്ത഻ീല ഏെവഽം വല഻യ 

ഗഺമപഞ്ചഺയത്ത് വഺർഡഺയ അറളം ഫഺം വഺർഡ഻ൽ 1400 ഓളം കഽടഽംബങ്ങള഻ലഺയ഻ 

നഺലഺയ഻രത്ത഻ലധ഻കം ുവഺട്ടർമഺരഽണ്ട്. ന഻ലവ഻ൽ നടന്നഽീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന പശ്ചഺത്തല 

വ഻കസന പദ്ധത഻കൾ പാർത്ത഻യഺക്കീെടഽന്നുതഺീട 3375 കഽടഽംബങ്ങീള ഇ 

ുമഖലയ഻ുലക്ക് പഽനരധ഻വസ഻െ഻ക്കഺനഽം TRDM വ഻ഭഺവനം ീചയ്യുന്നഽണ്ട്. ഄങ്ങ഻ീന 

വരഽുമ്പഺൾ, വളയംചഺൽ പഺലത്ത഻ന്ീറ ഗഽണുഭഺക്തഺക്കളുീട എണ്ണം 

പത഻നഺയ഻രുത്തഺളം വരഽം.   
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പസ്തഽത ുയഺഗത്ത഻ൽ ഭാവഽടമയഺയ കളെുരയ്ക്ക്കൽ ുതഺമസ഻ന്ീറ പത഻ന഻ധ഻യഺയ മകൻ

ുജഺഷ഻ ുതഺമസ഻ീന കാടഺീത ക഻െ്ുകഺ ീപഺജക്റ്െ് എഞ്ച഻ന഼യർ ീപഺജക്റ്െ് സ്ീപസ഻ഫ഻ക്റ്

എഞ്ച഻ന഼യർ TRDM ൂസെ് മഺുനജർ ീവസ്റ്റ് കൺസ്ടക്ഷൻ ീപഺജക്റ്െ് മഺുനജർ ഄസ഻

ീപഺജക്റ്െ് മഺുനജർ എന്ന഻വരഽം

പീങ്കടഽത്ത഻രഽന്നഽ കയ്ക്ുറഺസ് SIAS

യാണ഻െ് ഄംഗം ശ഼ ീകവ഻ ചരൻ

ുയഺഗത്ത഻ൽ പീങ്കടഽത്തവീര

സവഺഗതം ീചയ്ക്തഽീകഺണ്ട്

ുയഺഗത്ത഻ന്ീറ ഈുേശ ലക്ഷൿങ്ങൾ

വ഻ശേ഼കര഻ച്ചു തഽടർന്ന് ശ഼ ുജഺഷ഻

ുതഺമസ് ഏീെടഽക്കഺൻ

ഈുേശ഻ക്കഽന്ന ീസൻ് സ്ഥലം

വ഻ട്ടു നല്കഺൻ തയഺറഺീണന്നഽ

ഄറ഻യ഻ച്ചു എന്നഺൽ ഄച്ഛനഽം

ഄമ്മയഽം ഏഴഽ മക്കളുമടങ്ങഽന്ന കഽടഽംബത്ത഻ൽ കഽറച്ചു സ്ഥലം മഺതമഺണ് ഈള്ളീതന്നഽം

ഏീറ സഺമ്പത്ത഻ക പയഺസം ഄനഽഭവ഻ക്കഽന്നവരഺകയഺൽ സ്ഥലത്ത഻ന് നൿഺയമഺയ വ഻ല

ലഭ഻ക്കണം ആവ഻ീട ന഻ലവ഻ൽ ീസന്റ഻ന് ഒരഽ ലക്ഷം രാപ വ഻പണ഻മാലൿമഽീണ്ടന്നഽം

ഄറ഻യ഻ച്ചു



പീങ്കടഽത്ത ഈുേൿഺഗസ്ഥരഽം ആതഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ടു സംസഺര഻ച്ചു ുയഺഗം 12:30 നഽ

ഄവസഺന഻ച്ചു

ഇ വ഻ഷയത്ത഻ൽ പുതൿകമഺയ഻ ഄഭ഻പഺയം അവശൿമ഻ലല എന്ന഻രഽന്നഺലഽം ഭാവഽടമയഽീട

മകൻ ശ഼ ുജഺഷ഻ ുതഺമസ഻ന്ീറ ന഻ർുേശം ഄർത്ഥനഺധ഻കഺര഻യഺയ പട്ട഻ക വർഗ്ഗ വ഻കസന

വകഽെ് ഡയറക്റ്ടർക്ക് 18.07.2020 നഽ തീന്ന ആീമയ഻ലഺയ഻ ഄറ഻യ഻ച്ച഻രഽന്നഽ പകർെ് ജ഻ലലഺ

അഫ഼സർക്കഽം നൽക഻യ഻രഽന്നഽ.   



31.07.2020                              

 


