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െകാ�ംജി�യിൽകു��ൂർ താലൂ�ിൽശാസ്താംേകാ� േ�ാ�ിൽ ഉൾെ�ടു�

�ഗാമ��ായ�ാണ്കു��ൂർ (ഇം�ീഷ്:Kunnathoor Gramapanchayat). െകാ�ാര�രയിൽ
നി�ും ഏകേദശം 12കി.മീ�ർ വട�ുപടി�ാറ് മാറി�ിതിെച���ു കു�ുകളാൽ

സമൃ�മായിരു� �പേദശമായതിനാലാവണംഈ�ല�ിന് കു��ൂർഎ� േപരു വ�ത്.[1]

അതിരുകൾ
ഈപ�ായ�ിെ�വട�ുകിഴ�ും,കിഴ�ും െത�ും ഭാഗ�ൾ 11.4കി.മീ�ർ നീള�ിൽ
ക�ടയാറിനാൽ ചു�െ���കിട�ു�ു..



വട�് -കട�നാട് പ�ായ�്.

പടി�ാറ് - േപാരുവഴി,ശാസ്താംേകാ�എ�ീ പ�ായ�ുകൾ.

െത�് -ശാസ്താംേകാ�, പവിേ�തശ�രം എ�ീ പ�ായ�ുകൾ.

കിഴ�് -കുള�ട, പവിേ�തശ�രം എ�ീ പ�ായ�ുകൾ.

ചരി�തം
രാജഭരണകാല�്കു��ൂർ ഉൾെ�� �പേദശം കായംകുളം രാജാവിെ� പരിധിയിലായിരു�ു.
ക�ടയാറ്അതിരി� കു��ൂരിെ�കിഴ�തിർ�ിയിൽ േകാ�യുെട പഴകിതുട�ിയ ഭാഗ�ൾ

ഇേ�ാഴും ഉ�്.ക�ടയാറ് കിഴേ�ാെ�ാഴുകു� െകാ�ാം കാവ് േ��ത�ിനു േചർ�ു�ഈ
�പേദശം തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിനധീനെ��തായിരു�ു.

ഭൂ�പകൃതി
ഭൂ�പകൃതിയനുസരി�് കു��ൂർ ഇടനാ�ിലാണ് ഉൾെ�ടു�ത്.വിശാലമായതാഴ് വരകള�ം,കു�ിൻ
�പേദശ�ള�ം, മിതമായി ചരി� �പേദശ�ള�മട�ു� ഒരു ഭൂ�പകൃതിയാണു�ത്.
പ�ായ�ിെ� പടി�ാേറഅതിർ�ിയിൽ േചലൂർ കായലിെ�കുറ��ഭാഗം ഉൾെ�ടു�ു. 21.84
െഹ.ആണ്അതിർ�ിയ്�ു�ിൽവരു�കായലിെ� വിസ്തീർ�ം. പ�ായ�ിെ� മി�വാറും
എ�ാവാർഡുകളിലും ക�ട ജലേസചന പ�തിയുെട കനാലുകൾഎ�ിെ��ി���്.

വിദ�ാഭ�ാസം
1964 ലാണ്കു��ൂർ പ�ായ�ിെലആദ�െ�ൈഹസ്�ൂൾ�ാപിതമായത്. െവൺമണി
�ഗാമേസവാ സമിതിഅവർ�് െനടിയവിളയിൽ ഉ�ായിരു��ല�ാണ്ഈസ�കാര� വിദ�ാലയം

ആരംഭി�ത്.



വാർഡ്8

പു�ന�ലംഈ�്  

✔ േസാഷ�ൽഓഡി�് ഫയൽപരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

�കമന�ർ �പവർ�ിയുെട േപര് വർ�് േകാഡ്

1. KIPകനാൽവൃ�ിയാ�ൽ 1613010001/IC/339315

2. BPL, IAY, SC/ST, MF,
കുടുംബ�ൾ�് കൃഷി�ലം

ഒരു�ൽ.

1613010001/IF/303576

✔ ഫയൽപരിേശാധി�േ�ാൾകെ��ിയവിവര�ൾ.

1.കവർ േപജ് േപജ്. പരിേശാധി� �പവർ�ി ഫയലിലും കവർേപജ്

കാണാൻസാധി��.



2.െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� .് പരിേശാധി� �പവർ�ി ര�ു ഫയലിലും
ഫയലിൽ െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� ്

ഉ�ായിരു�ു.

3.വാർഷികകർ�പ�തിയുെട പകർ�.് വാർഷികകർ�പ�തിയുെട പകർ�്

പരിേശാധി� ര�ു ഫയലിലും ഉ�ായിരു�ു.

4.വിശദമായസാേ�തികഎ�ിേമ�ിന് പകർ�.് വിശദമായഎ�ിേമ�് പകർ�് ര�ു ഫയലിലും

കാണാൻസാധി��.

5.ജനകീയഎ�ിേമ�.് ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�്

ഉ�ായിരു�ു.

6.സാേ�തികഅനുമതിയുെട പകർ�.് സാേ�തികാനുമതി യുെട പകർ�് ര�ു

ഫയലിലും ഉ�ായിരു�ു.

7. ഭരണഅനുമതിയുെട പകർ�.് ഭരണാനുമതിയുെട പകർ�് ര�ു ഫയലിലും

കാണാൻസാധി��.

8.സംേയാജിത പ�തി. പരിേശാധി�് �പവർ�ി ഫയൽ ഒ�ു മാ�തം
സംേയാജിത പ�തിയുമായി

ബ�െപ�തായിരു�ു.

9. െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�
അേപ�.

െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�
�പവർ�ി ര�ും �പവർ�ി ഫയലിലും

കാണാൻസാധി�ി�.

10. െതാഴിൽ നൽകിയസംബ�ി� വിവര�ൾ. െതാഴിൽ സംബ�ി� വിവര�ൾഫയൽ
കാണാൻസാധി�ി�.

11.ഈമാ�ർ േറാൾ മാ�ർ േറാൾ ര�ു �പവർ�ി ഫയലിലും

കാണാൻസാധി��.

12. െമഷർെമ� ്ബു�് െമഷർെമ� ്ബു�് ര�ു �പവർ�ി ഫയലിലും

കാണാൻസാധി��.

13.സാധനസാമ�ഗികേള കുറി���
വിവര�ൾ.

സാധനസാമ�ഗിഹികെള കുറി��� ര�ു

ഫയലിലും കാണാൻസാധി�ി�.

14. േവജ് ലി�്. പരിേശാധി�് �പവർ�ി ഫയലിൽ േവജ് ലി�്

ഉ�ായിരു�ു.

15..FTO FTO ര�ു ഫയലിലും ഉ�ായിരു�ു.

16. േറായൽ�ി. �പവർ�ി ഫയലിൽ േറായൽ�ി കാണാൻ

സാധി�ി�.



17. 3ഘ� േഫാേ�ാ�ഗാഫ് മൂ�്ഘ� േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഉ�ായിരു�ു.

18. �പവർ�ി പൂർ�ീകരണംസാ��പ�തം. പരിേശാധി�് �പവർ�ി ഫയലിൽ
പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം കാണാൻ

സാധി�ി�.

19.ഫയൽ �ടാ�ിംഗ.് ഫയർ �ടാ�ിംഗ് ര�ു ഫയലിലും

ഉ�ായിരു�ു.

20.ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്. ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് കാണാൻസാധി��

21. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�.് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് ര�ു ഫയലിലും

കാണാൻസാധി�ി�.

22.ൈസ�്ഡയറി. ൈസ�്ഡയറി കാണാൻസാധി��.

ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ

✔ ഒബ്െസർവഷൻസ് ✔ റിമാർക്സ് ✔ െസാല��ഷൻ

കുടുംബ�ൾ�് കൃഷി�ലം
ഒരു�ൽഎ�
�പവൃ�ിയായിരു�ുഞ�ൾ
ആദ�മായി പരിേശാധനയ്�്

വിേധയമാ�ിയത്,

✔ പരിേശാധി�് �പവർ�ിയിൽ
ര�ു വീടുകളിൽ �പവർ�ി
െച���തായി ക�ുെവ�ിലും
ബ�െ�� വീ��ടമകൾഈ
�പവർ�ിയിൽ പെ�ടു�ി�ി�
എ�് മാ�ർ േറാളിൽ നി�്

അറിയാൻസാധി��.

Eg: 1.ഭാരതീയഅ�

െന�ിലഴികത്

2.�പശാ�് �പശാ�് ഭവനം

✔ കൃഷി�ലം ഒരു�ൽ

�പവർ�ിയിൽ ഒരു �പവർ�ി

✔ �പവർ�ിയിൽ
പെ�ടു�ാൻസ��രായി
��� ഭൂവുടമകള�െട ഭൂമിയിൽ
മാ�തംആവശ�കതയനുസരി�്

�പവർ�നം െച��ക.

✔ ആസ്തി ഉ�ാകാ�

✔ ബ�െ�� േമ�് കാര��ൾ
�ശ�ി�ുക.

✔ കൃഷി െച�ാ�തിെ�



�ല�്മാ�തം കൃഷിഭൂമി
ഇേ�ാഴും തരിശായി

കിട�ു�ു.

Eg: രാേജ��ൻ

േമലൂ� ്അഴിക�ു

✔ 21 ഭൂവുടമകള�െട �പവർ�ി
�ല�ളിെല�ാംതെ�
ഇേ�ാഴും സമൃ�മായി കൃഷി
തുടരു�തായി കാണാൻ

സാധി��.

✔ �പവർ�ി െചയ്തതിൽ
ഭൂരിഭാഗവും വയൽ
�പേദശ�ായിരു�ുആ
�പേദശ�െള�ാംതെ�
ഇേ�ാഴും വയൽകൃഷിെയ

േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ു�്.
െനൽകൃഷി ഒഴി�് ബാ�ി
എ�ാവിളകള�ം വയലിൽ
സ�ുഷ്ടമായി ഇേ�ാഴും

തുടരു�ു�്.

ര�ാമതായി േസാഷ�ൽƱ
ഓഡി�്ടീം പരിേശാധനയ്�്
വിേധയമാ�ിയത് െകഐപി
കനാൽവൃ�ിയാ�ൽഎ�

�പവൃ�ിയാണ.്

✔ കനാലും കനാലിെ�
സമീപ�പേദശ�ള�ം
മുഴുവനായും കാടുപിടി�്

അവ�യിലായിരു�ു.

✔ കനാലിെനസമീപ�പേദശ�്
കനാൽഇേനാട് േചർ�് തെ�

�പവർ�ന�ളാണ്

കെ��ിയത്.

✔ ഈ�പവർ�ി ഫയലിൽ

കാണാൻസാധി�ത്
�പശംസാനാർഹമായകാര�ം

തെ�യാണിത്.

✔ വയൽനിക�ി െക�ിടം
സമു�യ�ൾപണിയു�
ഇ�െ�ഈകാലഘ��ിൽ
വയൽകൃഷി ഉപജീവനമാർ�ം
ആകു�വെര

േ�പാ�ാഹി�ിേ��തു�്.

✔ ഒരു �പവർ�ിആറ്
മാസ�ാലയളവിൽഎ�ിലും

നിലനിൽേ��തു�്.

കാരണംഅേന�ഷി��
കെ��ി പരിഹാരം

കാേണ�തു�്.

✔ ഇനിയും ഇ�ര�ിലു�
�പവർ�ികൾ

േ�പാ�ാഹി�ിേ��താണ.്

✔ ഇ�ര�ിലു�
ഭൂവുടമകള�െട സമൂഹ�ിെ�
മുൻധാര യിേല�്
െകാ�ുവേര�തു�്
അ�െന െചയ്താൽ മ���
ആൾ�ാർ�ും ഇത്
�പേചാദനംആവുകയും
േകരള�ിെ�കാർഷിക
പുേരാഗതിെയ

മാ�ിമറി�ുകയും െച��ം.

✔ പരിസരവാസികൾകൂടി
ഇ�ാര�ം
�ശ�ി�ിരു�ുെവ�ിൽആ
�പവർ�ി െമ�െ�� രീതിയിൽ

സംര�ി�� േപാകാമായിരു�ു.

✔ കനാലിന്



പ� പുൽകൃഷിയും പ��റി

കൃഷിയും കാണാൻസാധി��.

✔ �പവർ�ി അള�ാൻ
കഴിയു�
അവ�യിലായിരു�ി�

✔ 260ഓളം വ�ത�സ്ത�ളായ
�പവർ�ികൾ െച�ാം
എ�ിരിെ� ഒേര
�പവർ�ികൾതെ�

തുടരു�തായി കാണെ���.

✔ കനാലിേല�് ഉ�
മെ�ാലി�് ഒരു പരിധിവെര

തടയാൻഇത്സഹായി�ും.

✔ �പവർ�ിയുെട ഗുണംആറ്
മാസ�ാലയളവിൽഎ�ിലും

വീ�ും നിൽേ��തു�്.

✔ വ�ത�സ്ത തര�ിലു�
�പവർ�ികൾആസൂ�തണം

െചേ��ിയിരി�ു�ു.

സമീപ�പേദശ�ു�വർ ഈ
�പവണതതുടർ�ാൽഅത്
വളെരയധികം

�പേയാജനകരമാണ.്

✔ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

ഇ�ാര�ം �ശ�ിേ��താണ.്

✔ െ�പാജക്�് മീ�ിംഗ്
കൂടുേ�ാൾ െതാഴിലാളികൾ
വ�ത�സ്തതരം �പവർ�ികൾ

ആവശ�െ�ടുക.

അവകാശഅധിഷ്ഠിത നിേഷധ�ൾ

✔ െതാഴിലാളികൾ�് കുടിെവ�ം തണൽഫ�്എയ്ഡ് േബാക്സ് എ�ീ അടി�ാനസൗകര��ൾ

ലഭ�മാേ��തു�്ഈൈസ�ിൽഇത് കി���ുെ��് െതാഴിലാളികൾസാ��െ�ടു�ി

✔ െതാഴിൽആവശ�െ��് 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭ�മാകു�ു�്എ�ു െതാഴിലാളികൾ
ഒ�ട�ം പറ�ു

✔ െതാഴിൽ െചയ്ത് 15 ദിവസ�ിനകം േവതനം ലഭ�മാകു�ി�എ�ിൽ നഷ്ടപരിഹാരം
ലഭ�മാ�ണംഎ�നിയമം നിലനിൽെ� െതാഴിൽ െചയ്ത േവതനം േപാലും കൃത�മായി
ലഭ�മാകു�ി�



✔ െതാഴിൽ കാർഡ്എടു�ു�തിനായി െതാഴിലാളികൾ�് ഒരു തുകയും നഷ്ടമായി�ി�എ�്
അറിയാൻകഴി�ു

✔ �പവൃ�ി�ല�ളിൽ െവ�് ഉ�ാകു�അപകട�ൾഅെതാെ�ചികി� േതടു�

അതിനു�സൗകര�ം സൗജന�മാെണ�് െതാഴിലാളികൾ�്അറിയാമായിരു�ു

✔ നിയമ�പകാരംഅ�ുകിേലാമീ�ർഅധികം യാ�ത െച��കയാെണ�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�്
യാ�താബ�നൽകണംഈസാഹചര�ം ഉ�ായി�ി�

പരാതികൾ
✔ െതാഴിൽ െചയ്ത് േവതനം കി���ി�എ�പരാതി വ�ു

✔ ഡിസ്േ� േബാർഡിന് േവ�ി പിരി� തുക െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മായി�ി�എ�പരാതിയും ഉ�്

കെ��ലുകള�ം നിർേ�ശ�ള�ം
✔ �പവർ�ികൾ െതരെ�ടു�ുേ�ാൾആഭൂ�പേദശ�് െച�ാൻ പ��� �പവർ�ികൾ

ആെണ�ു ഉേദ�ാഗ�ർ ഉറ��വരു�ണം.

✔ വിജിലൻസ്ആൻഡ് േമാണി�റിങ് ക�ി�ിയുെട വളെര കാര��മമായി നട�ു�ു�്

✔ െതാഴിലാളികൾഎ�ാംതെ�വളെര �പാഗല്ഭ�ം ഉ�വെര കാണെ���. �പവർ�ികൾകൃത�വും
വസ്തുനിഷ്ഠവും ആയി കാണെ���.

✔ �കിയാ�കമായ ചർ�കളിലൂെടഅറിവിെന െതാഴിലാളികള�െട പര�രാഗതമായഅറിവിെന
ഉൾെ�ാ�്അവരുെടഅവരുെടഅഭി�പായ�ൾ ഉൾെ�ടു�ി ക�് േവണം �ഗാമസഭയിൽ

ഉയർ�ുവരു� നിർേ�ശ�ൾ ഉൾെ�ാ�് േവണം ഉേദ�ാഗ�ർ െതാഴിൽ തിരെ�ടുേ��ത്.

.✔ െതാഴിലുറ�് പ�തി �പകാരംഅനുവദനീയമായ 260ഓളം �പവർ�ികൾ ഉെ��ിരിെ�
േസാഷ�ൽഓഡി�് േഫാറം �പകാരം കാണാൻകഴി�ത് മ�� ജലസംര�ണംഎ�ീ

�പവർ�ികൾ മാ�തമാണ് കാണാൻസാധി�ത്.കൂടുതൽവ�ത�സ്തമായ രീതിയിൽ
ആവർ�നവിരസതവരാ� �പവർ�ികൾ ഉൾെ�ടു�ുക.

✔ സാമൂഹികസ��സംഘടനകള�ം, എൻജിഒ,യുെട പ�ാളി�വും എ�ും കാണാൻസാധി�ി�.

✔ പ�തിആസൂ�തണ�ിന് േവ�പരിശീലനം െതാഴിലുറ�് േമ�് മാർ�് നൽേക�തു�്.

െപാതു നിർേ�ശ�ൾ



✔ െതാഴിലാളികൾ�് വർഷ�ിൽ 100 ദിവസേ��ു�അേപ�ഒരുമി�് നൽകാൻ

േ�പരി�ി�ണം.ഇത് �ഫ�്ഓഫീസിൽതെ�നൽകണംതീയതി േരഖെ�ടു�ിയൈക��് രസീത്
നൽകണം.

✔ വ�ത�സ്തവും �കിയാ�കവുമായ �പവർ�ികൾഏെ�ടു�ുകയുംഅത് നട�ിലാ�ുകയും
േവണം.

✔ പ�തി നട�ി�ിെല ഉ�തതല ഉേദ�ാഗ�ർഅവരുെട ചുമതലകൾകൃത�മായി നിർവഹി�ു�ു

എ�് ഉറ�ാ�ണം.

✔ പ�തി നട�ി��മായി ബ�െ��്എ�ാം ഉേദ�ാഗ�രുംഅവരുെട ചുമതലകൾകൃത�മായി

നിർവഹി�ു�ു എ�് ഉറ�ാ�ണം.

✔ പ�തി നട�ി��മായി ബ�െ��്എ�ാവിഭാഗ�ിലുമു� ഉേദ�ാഗ�ർപ����ത

�പവർ�ന�ിൽകൃത�മായി സ�ർശി�് ഇരിേ��താണ.്

✔ വിഎംസിഅംഗ�ൾഅവരുെട ചുമതലകൾകൃത�മായി നിർവഹി�ു�ആയിരി�ണം. ഒരു
സ�ത��ഓഡി�ിംഗ് സമിതിയായി വളേര�തു�്

✔ സുതാര�ത ഉറ�ാ�ാൻഎ�ാ �പവർ�ി�ല�ും സിഐബി �ാപി�ിരി�ുണം.

✔ പ�ാളി�സമീപനം പ�തിആസൂ�തണ�ിൽകർഷകെരയും െതാഴിലാളികെളയും

െപാതുസമൂഹെ�യും ഉൾെ�ടു�ുവാൻകഴിയണം

✔ ൈജവസ��്വർ�ി�ി�ു� �പവർ�ികൾഏെ�ടു�ു െച�ി�ി�ുക.

✔ സ്�തീ സൗഹൃദ പണിയായുധ�ൾആെണ�് ഉറ��വരു�ുക.

✔ �പകൃതി വിഭവ പരിപാലന�ിന് �പാധാന�ം നൽകി േവണംപ�തിആസൂ�തണം െച�ാൻ.


