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കു��ൂർ പ�ായ� ്

െ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.

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

Sl.num. �പവർ�ിയുെട േപര് വർ�് േകാഡ്

1 തരിശുനിലം

കൃഷിേയാഗ�മാ�ാൽ.
1613010001/LD/250232

2 ഫാം േപാ�് നിർ�ാണം. 1613010001/IF/334592

ഫയൽപരിേശാധി�േ�ാൾകെ��ിയവിവര�ൾ

കവർേപജ് മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരമു�കവർേപജ് 2
ഫയലും കാണാൻസാധി�ി�.

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� പരിേശാധി�് �പവർ�ികളിൽ െച�് ലി�്

കാണാൻസാധി�ി�.

കാർഷികകർ�പ�തിയുെട പകർ�.് പരിേശാധി�് ര�് ഫയലുകളിലും കർ�

പ�തിയുെട പകർ�് കാണാൻസാധി�ി�.



വിശദമായഎ�ിേമ�ിന് പകർ�.് വിശദമായസാേ�തികഎ�ിേമ�ിന് പകർ�്

പരിേശാധി�് 2ഫയലുകളിൽ ഒ�ിൽ മാ�തം
കാണാൻസാധി��(LD/250232). െസക��ർ
നി�ു� േകാ�ിആയിരു�ുഅത്.സീല് ഒ�്
എ�െന ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽതീയതി

േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

വിശദമായഎ�ിേമ�്അനാലിസിസ് ഓഫ് േ��്
എ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ു

*എ�ാൽഫയൽ ര�ിൽഎ�ിേമ�് കാണാൻ
സാധി�ിരു�ി�

ജനകീയഎ�ിേമ�് ഫയൽ 1 (LD/250232)ൽജനകീയഎ�ിേമ�്
കാണാൻസാധി��.

സാേ�തികഅനുമതിയുെട പകർ�് ര�ു ഫയലിലുംസാേ�തികഅനുമതി യുെട

പകർ�് കാണാൻസാധി�ിരു�ി�.

സംേയാജിത പ�തി വി�് ഫയലുകളിൽ ര�ിലുംസംേയാജിത

പ�തിയുമായി ബ�മു�ായിരു�ി�.

ആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ� െതാഴിൽആവശ�െ����അേപ� 2
ഫയലുകളിലും കാണാൻസാധി�ിരു�ി�.

ഈമാ�ർ േറാൾ ര�ു �പവർ�ികളിലുംഈ മാ�ർ

ഉ�ായിരു�ു.

മാ�ിെ� ഒ�് േപര് എ�ിവഎ�ാ മാ�റും

ഉ�ായിരു�ു., എ�ാൽഎംബു�് ന�ർ േപജ്
ന�ർഎ�ിവ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

പണിയായുധ�ള�െട വാടക, െതാഴിൽ കൂലി
എ�ിവ ഒരു െതാഴിലാളിയുെട േപരിനുമാ�തം

േനെരയായിരു�ു എഴുതിയിരു�ത്.

.# മാ�ർ േറാളിൽ ഉ� െവ�ി തിരു�ലുകൾ

*LD/250232

# 25451 to 25454

Mate :ഇ�ിര

േടാ�ൽഅ�ൻഡൻസ്:3 െവ�ി തിരു�ലുകൾ



# 24368 to 24371

Mate :ഇ�ിര

െഡയിലിഅ�ൻഡൻസ്:1 െവ�ി തിരു�ൽ

�പവർ�ി െചയ്ത േഡ�് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�

# 22913 to 22916

Mate: ഇ�ിര

െഡയിലിഅ�ൻഡൻസ്: 1തിരു�ലുകൾ

# 18561 to 18564

േടാ�ൽഅ�ൻഡൻസ്: 2 െവ�ി തിരു�ലുകൾ

*അ�ൻഡൻസ് ചിലയിട�ളിൽ മാ�തം െവ�ി
തിരു�ലുകൾ.

IF/334592

# 13727 to 13729

Mate:വസ�കുമാരി

േടാ�ൽഅ�ൻഡൻസ്: 1 െവ�ി തിരു�ലുകൾ

െഡയിലിഅ�ൻഡൻസ്: 2 െവ�ി തിരു�ലുകൾ

# 12794 to12796

Mate:വസ�കുമാരി

േടാ�ൽഅ�ൻഡൻസ്: 22 െവ�ി തിരു�ലുകൾ

# 6959 to 6962

േടാ�ൽഅ�ൻഡൻസ്:1 െവ�ി തിരു�ലുകൾ

# 8086 to

െഡയിലിഅ�ൻഡൻസ്: 2തിരു�ലുകൾ

േടാ�ൽഅ�ൻഡൻസ്: 1 െവ�ി തിരു�ലുകൾ



െമഷർെമ� ്ബു�് എംബു�ിൽ പാ�ു�് പൂർ�ീകരണ
�പവർ�നവുമായി ബ�െ��് ഉേദ�ാഗ�രുെട

സീല,് ഒ�.്, േഡ�്എ�ിവ
േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

തരിശുഭൂമി യുമായി ബ�െ�� ഫയലിൽ
മഴ�ുഴി യുെടയും േകാ�ൂർബ�ിെ�യും

ഡീെ�യിൽസ്കാണാനിടയായി,എ�ാൽ
ബു�ില്എ�ിേമ�് ഡീെ�യിൽസ് കാണാൻ

സാധി�ി�.

സരസ�, �ാവിള വീട.് �പവർ�ി െച��കയും
ഫയലിൽകാണാൻസാധി�� എ�ാൽഎം
ബു�ിൽഅതിെ�ഡീെ�യിൽസ്

ഉ�ായിരു�ി�.

സാധനസാമ�ഗികൾഎകുറി���വിവര�ൾ ഫാം േപാ�് �പവർ�ന�ിൽ
സാധനസാമ�ഗികൾ ഉപേയാഗി�� എ�ാൽ
അതിെ�ഡീെ�യിൽസ്എംബു�ിൽ മാ�തേമ
ഉ�ായിരു�ു�� ഫയലിൽ ഒ�ും തെ�

കാണാൻസാധി�ി�.

േവജ് ലി�് െവ�്ജ് ലി�് 2ഫയലും കാണാൻസാധി��

FTO ഒരു ഫയലിൽ FTO കാണാൻസാധി�ി�

(Work code IF/334592)

േറായൽ�ി ര�് ഫയലും േറായൽ�ി കാണാൻസാധി��

3ഘ� േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഒരു ഫയലിൽ േറായൽ�ി ഒരു ഫയലിൽ
േഫാേ�ാ�ഗാഫ്സ് കാണാൻസാധി�ി�

IF/334592

�പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം ര�് ഫയലിലും �പവർ�ി പൂർ�ീകരണ

സാ��പ�തം കാണാൻസാധി��.

ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് ഫയൽ �ടാ�ിംഗ് ര�ു �പവർ�ി ഫയലും

കാണാൻസാധി�ി�.



ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്. LD/250232കാണാൻസാധി��.

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് ര�് ഫയലും

കാണാൻസാധി�ി�.

ൈസ�്ഡയറി ൈസ�്ഡയറി 2ഫയലും കാണാൻസാധി�ി�

ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ.

1.ഫയൽന�ർ:LD/250232(തരിശുനിലംകൃഷി േയാഗ�ംആ�ൽ)

ഒബ്െസർവഷൻ റിമാർക്സ് െസാല��ഷൻ

തരിശുനിലം
കൃഷിേയാഗ�മാ�ാൻ
�പവർ�ിയുെട ഫീൽഡ് തല
പരിേശാധനയിൽഇേ�ാഴും
ഭൂമിയിൽകൃഷി ഇ�ാെത
കിട�ു�താണ്

കെ��ിയത്.ഈപ�ി�ി�്

�പകാരമു�വസ്തു�ൾഎം

ബു�ിൽ േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

സരസ��ാവിള വീട്

ആസ്തി ഉ�ാ�ാ�
�പവർ�ികളാണ്

കെ��ാൻസാധി�ത്.

കൃഷി െച�ാ�തിെന
കാരണംകെ��ി പരിഹാരം
നിർേദശി�ുക

തരിശു ഭൂമി
കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽ
�പവർ�ിയിൽസർ�ാർ
ഉേദ�ാഗ�രുെടയ് ഭൂമിയിൽ
�പവർ�ി െചയ്തതായി

കാണെ���.

സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ
ഉ�വരുെട വീ�ിൽ �പവർ�ി

െച���ത് നിയമവിരു�മാണ.്

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

ഇ�ാര��ൾ �ശ�ി�ുക.



(അ�ിണിയ�,തിരുേവാണം
20 െസ� )്

തരിശു ഭൂമി
കൃഷിേയാഗ�മാ�ാൻ തരിശു
ഭൂമി കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽ
�പവർ�ിയിൽ എപിഎൽ
കാ�ഗറി ഉ� ഭൂഉടമകള�െടയ്
ഭൂമിയിൽ �പവർ�ി
െചയ്തതായി ക��ിലും
അവരാ �പവർ�ിയിൽ
പെ�ടു�ി�ി� മാസ്േ�ടാ

നി�ും മന�ിലായി.

എപിഎൽകാ�ഗറിയിൽ
െതാഴിലുടമകൾആവുകയും
ആ �പവർ�ിയിൽ
പെ�ടു�ുകയും െചയ്തി���്
ആള�കള�െട ഭൂമിയിൽ മാ�തേമ

�പവർ�നം െച�ാവൂ.

മീ��മാർ ഇെതാെ�

�ശ�ിേ��താണ.്

�പവർ�ി െചയ്തതായി
ഫയലിൽകാണെ�ടു� ചിലത്
ഫീൽഡ് േവരിഫിേ�ഷൻ
ആയി െച�േ�ാൾ മീ��മാർക്

പാടി തരാൻസാധി�ി�.

�പവർ�ി െചയ്തഎ�ാ
ഭൂപട�െള കുറി�് േമ�് മാർ�്

ധാരണ ഉ�ായിരി�ണം.

2.ഫയൽ IF/334592ഫാം േപാ�് നിർമാണം

*IF/334592 �പകാരമു�ഫാം
േപാ�് പായൽ െകാ�്

നിറ�ുകിട�ു�ത് ക�ു.

*സമീപ�പേദശ�ൾകാടു
കാടുപിടി�് രീതിയിൽ
കിട�ു�തായി

�ശ�യിൽെ���.

* നിലവിൽആ ഫാം

േബാ�ിൽ നി�്എ�് ഗുണം
ആണു�ത്

കെ��ാനായി�.

പായൽനീ�ം െചയ്ത
ഉപേയാഗ�പദമായ

എടുേ��തു�്.

*ഫാം േപാ�്
സംര�ിേ��ത്

അത�ാവശ�മാണ.്

*സംേയാജിത പ�തികൾ
ഉൾെ�ടു�ിെയ�ിലും ഫാം
േപാ�്

ഗുണ�പദമായമാെയേന.

Eg: മ��കൃഷി

ഒരു �പവർ�ി െച��േ�ാൾ
അത്ആസൃഷ്ടിേ��ത്

ആയി���്.

*അധികൃതരുെട �ശ�യിൽ
െപടു�ുക.

*സംേയാജിത പ�തി
ഉൾെ�ടു�ി മ��കൃഷി
ആരംഭി�ിരു�ു എ�ിൽ
കർഷകർ�്അെതാരു

ഉപജീവനമാർ�മാെയേന.



അവകാശഅധിഷ്ഠിത നിേഷധ�ൾ / േഫാ�സ് �ഗൂ�് ഡിസ്കഷൻ

* െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�നൽകി 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ി�.

* െതാഴിലി�ായ്മ േവദന െ��ുറിേചാ എ�ത ദിവസ�ിനു േശഷം െതാഴിൽ ലഭി�ും
എ�തിെന�ുറിേചാ െതാഴിലാളികൾ�് വ��മായ ധാരണഇ�ായിരു�ു.

* 15 ദിവസ�ിന് േശഷം െതാഴിൽ ലഭി�ാതിരു�ി��ം െതാഴിലി�ായ്മ േവതനംഅവർ�് കി�ിയി�
ഈസാഹചര��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു� െതാഴിലാളികള�െടഅവസരമാണ്

നിേഷധി�ിരി�ു�ത്.

* െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ു�തിനായി ചിലവാ�ിയതുക ( േഫാേ�ാഎടു�ു�ചാർജ്, േഫാേ�ാ
േകാ�ി ചാർജ് )നല്േകേയ�തു�്,എ�ാൽ േമൽ�റ�െതാഴിലാളികൾ�് ഒ�ുംഈതുക

ലഭി�ി�ി�.

*എംജി എൻആർഇനിയമ�പകാരം െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിട�ളിൽകിേ��അടി�ാന

സൗകര��ളായകുടിെവ�ം, �കഷ് സൗകര�ം ,തണൽസൗകര�ം , �പഥമശു�ശൂഷകി�് എ�ിവ
ലഭിേ��തു�്എ�ാൽഇവെയാ�ും െതാഴിലാളികൾ�് ലഭി�ു�തായിഅറിയാൻകഴി�ി�.
�പഥമ ശു�ശൂഷകി�് േമ�് മാേരാെതാഴിലാളികേളാ പണ�ിരിവ് നൽകിയാണ് വാ�ു�ത്.

* �പവർ�ി�ല�ളിൽ െവ�് ഉ�ാകു�അപകട�ൾ,അവയ്�് ചികി� േതടു�തിനു�

സൗകര�ം സൗജന�മാെണ�്ആർ�ുംഅറിവി�ായിരു�ു.

* നിയമ�പകാരംഅ�ു കിേലാമീ�ർഅ��റം േജാലി െച��കയാെണ�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�്
യാ�ത ബ�നൽകണംഈസാഹചര�ം വരാ�തിനാൽഅതിെന�ുറി�്അവർ�് യാെതാരു

ധാരണയും ഇ�ായിരു�ു.

*വിശദാംശ�ളട�ിയഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് െതാഴിലിട�ൾ�ാപി�ണെമ�ാണ് നിയമം



എ�ാൽഈേബാർഡ്�ാപി�ു�തിനായി െതാഴിലാളികള�െടൈകയിൽനി�് പണംപിരി�ു�

ഉെ��ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്.ഈപണംഒ�ും തെ�തിരിെക െതാഴിലാളികള�െട യുെട

ൈകയിൽഎ�ിയി�ി�.

* െതാഴിലാളികള�െടആവശ��പകാരം ഉ� േജാലികൾഅ�അവർ�് ലഭി�ു�െത�്അവർ
പരാമർശി�ു�ു.

*കാസ്േ�ടാൾഓയിൽ പറയാ� �പവർ�ികൾ െച�ാൻ പ�ായ�ിെ� ഭാഗ�ുനി�ും

േ�പരി�ി�ു�ു.

(അംഗൻവാടി, കൃഷിഭവൻതുട�ിയസർ�ാർ ഭൂമികളിൽ േജാലി െച�ി�ി��)

* �പായമായവർ�് േജാലി വിഭജി�� നൽകുേ�ാൾ �പേത�ക പരിഗണന ലഭി�ു�ിെ��്അവർ
പരാമർശി�െ�ടു�ു.

*�ിരം മഹാസ് േ�ടാളിൽ േപര് വരു�വരുെട േപരുകൾ െതാ�ടു�ു� മഹാസ് േ�ടാളിൽ
കാണെ�ടു�ി�.

വാർഡ് 14



പരാതികൾ

* �പഥമ ശു�ശൂഷകി�ിന്ആവശ�മായ പണം േമ�ിെന ക�ിൽ നി�ാണ് ഇടു�ത്.

*ഡിസ്േ� േബാർഡിന്ആയി പണ�ിരിവ് നട�ി േബാർഡ് വാ�ിയതിനുേശഷം ഫ�്
അനുവദി�ുേ�ാൾതുക െതാഴിലാളികൾ�് നൽകാെതഅടു� േബാർഡിനായി ചിലവാ�ു�ു.

* പണിയായുധ�ള�െട വാടക ഇതുവെര ലഭി�ി�ി�.




















