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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.



വാർഡ് 15

തുരു�ി�ര പടി�ാറ്

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

�കമന�ർ �പവർ�ിയുെട േപര് വർ�് േകാഡ്

1. തരിശുനിലം
കൃഷിേയാഗ�മാ�ാൽ

1613010001/LD/209347

2. KIPകനാൽവൃ�ിയാ�ൽ 1613010001/IC/319660

✔ ഫയൽപരിേശാധി�േ�ാൾകെ��ിയവിവര�ൾ.

1.കവർ േപജ് േപജ്. പരിേശാധി� �പവർ�ി ഫയലിൽ ര�ു

ഫയലിലും കവർേപജ് ഉ�ായിരു�ു.

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� 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�ി ഫയൽഎ�ാംതെ� േറായൽ�ി

കാണാൻസാധി�ി�.

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 പരിേശാധി�േ�ാൾകെ��ിയവിവര�ൾ

ഒബ്െസർവഷൻ റിമാർക്സ് െസാല��ഷൻ

✔ KIPകനൽവൃ�ിയാ�ൽ
�പവർ�നം പരിേശാധി�ാൻ
ആയി േസാഷ�ൽഓഡി�് ടീം

15ആം വാർഡിൽ
എ�ിേ�ർ�ു. �പവർ�ി
പരിേശാധന േവളയിൽ
കനാലും കനാലിെ�
പരിസര�പേദശ�ള�ം
മുഴുവനായും കാടുപിടി�്

അവ�യിലായിരു�ു.

✔ പലയിട�ളിലും
കനാലിേനാട് േചർ�്
ആൾതാമസം ഉ�വീടുകൾ
ഉ�ായിരു�ി��ംആ
�പേദശ�ൾഎ�ാംതെ�
കാടുപിടി��

കിട�ുകയായിരു�ു.

✔ കനാലിൽ �പവൃ�ി
െചയ്തത്അള�ാൻ
കഴിയു�അവ�

ആയിരു�ി�.

തരിശ് ഭൂമി

✔ �പവർ�ിയുെട ഗുണംആറ്
മാസ�ാലയളേവാളം എ�ിലും

നിലനിൽേ��തു�്.

✔ എ�ാവർ�ും
ബു�ിമു���ാ�ു� ഒരു

�പവണതആണിത്.

✔ െചയ്ത �പവൃ�ികൾ
സമേയാചിതമായി
സംര�ിേ��ത്
െതാഴിലാളികള�െട

ഉ�രവാദി�ം ആണ.്

✔ ആസ്തി സൃഷ്ടി�ാ�
തരം �പവർ�ിയാണിത്.

✔ കനാലിെല
സമീപവാസികൾഅവരുെട
ഭാഗംഎ�ിലും
വൃ�ിയാ�ിയിരു�ു
എ�ിൽ ഈ �പശ്നം

ഒഴിവാ�ാമായിരു�ു.

✔ കൃത�മായ ഇടേവളകളിൽ
കനാൽവൃ�ിയാ�ൽ
എ� �പവൃ�ി
പരിേശാധി�ാൻ

ഉേദ�ാഗ�ർ �ശമി�ണം.



കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽ

✔ അടു�തായി േസാഷ�ൽ
ഓഡി�് ടീംപരിേശാധന�്
വിേധയമാ�ിയത് തരിശ് നിലം
കൃഷിേയാഗ�മാ�ൽഎ�

�പവൃ�ി ആണ.്കൃഷി
പിേ�ാ��ിലാകു�ഈ
കാലഘ��ിൽ
ഭ��വിളകള�െട�ാമം
പരിഹരി�ു�തിനും കൃഷി
ത�രിതെ�ടു�ു�തിനും
സഹായി�ു� �പവൃ�ി

ആണ്ഇത്.സ�ർശി�
പുരയിട�ളിൽകൃഷി
സമൃ�മായി തെ�

നിലനിൽ�ു�ു.കൃഷിയുെട
�പാധാന�ം ജന�ൾക്
മനസിലായതിെ� ഉദാഹരണം

ആണ് ഇത്.

✔ മാസ്േ�ടാളിൽ േപര്
വ�ി�ി�ാ�തും �പവൃ�ി
െച�ാ�തുമായ
െതാഴിലാളികള�െട
പുരയിട�ളിൽ �പവൃ�ി
െചയ്തതായിഅറിയാൻ

കഴി� .ു

Eg. നടരാജൻആചാരി,
െകാ�ാറ�ാലിൽ

ആരും തെ� �പവൃ�ി�്

ഇറ�ിയി�ി�.

അ�ിണി, പി െകഎൻ
ഹൗസ്.

✔ ഉേദ�ാഗ�രുെട നിർേദശം

അനുസരി�� മുേ�ാ��ം കൃഷി

തുടരുക.

✔ െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം
�പവൃ�ി െച���
പുരയിട�ിെ� ഉടമ�ൻ
േജാലി�്

ഇറേ��തു�്.നിയമവിരു�മാ
യ �പവൃ�ിയാണ് ഇവിെട

നട�ത്.

✔ കൃഷി െമ�െ�ടുേ��
നിർേദശ�ള�ം
കൃഷിെയ�ുറി���
പരിശീലന�ാ��കള�ം
വിളവ് െമ�െ�ടുേ��
കാര��ള�ം കർഷകർ�്

ലഭ�മാ�ുക.

✔ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

കർശനമായി തെ�

പരിേശാധിേ��താണ.്



ആരും േജാലി�് ഇറ�ിയി�.

✔ �പവൃ�ി െചയ്തതായി
പറയെ�ടു��ല�്കൃഷി
ഇ�ാെതകാർേപാർച്
പണിതതായി �ശ�യിൽ െപ��

അനിൽകുമാർ,അ�ിളിഭവനം

✔ കൃഷി തുടരാ� ഭൂമിയും

ഉ�ായിരു�ു. പയർകൃഷി
െചയ്തുഎ�് ഉടമ�ൻ

പറയുക ഉ�ായി.എ�ാൽ
കാണാൻസാധി�ി�

Eg.ബിജു േബബി,
േപരും�ബാൽ

✔ ഒരു വ��ിയുെട േപരിലു�
പ�ി�ി�് ഉപേയാഗി�്
മെ�ാരാള�െട വസ്തുവിൽ

�പവൃ�ി െചയ്തിരി�ു�ു.

Eg.േമാഹനൻആചാരി,
െകാ�ാറ�ാലിൽ

മരുമകള�െട േപരിലു�
വസ്തുവിൽ േമാഹനൻ

✔ െച��� �പവൃ�ിയുെട
�പാധാന�ം മനസിലാ�ി അത്
സംര�ിേ��ത് ഉടമ�രുെട

കടമആണ.്എ�ിരു�ാലും
െതാഴിലാളികള�ം അതിൽ

പ�ാളികൾആേക�തു�്.

✔ െചയ്ത കൃഷി
നി�ിതകാലയളവിൽ
നിലനിർ�ി േപാേര�ത്
അനിവാര�മാണ്

✔ നിയമ �പകാരം െത�ായ
�പവൃ�ിയാണ് െചയ്തത്

✔ െപാതുധനം നഷ്ടമാകു�
�പവൃ�ിആണ്ഇത്.
െതാഴിലാളികള�െട
അധ�ാനവും

പാഴായിേപാകു�ു.െതാഴിൽ
ആവശ�െപടു�വർക്
അതിെ� �പാധാന�ം
മനസിലാ�ി�ാൻ
ഉേദ�ാഗ�ർ�ു

സാധി�ണം. ഒരു നി�ിത
കാലയളവ് വെര �പവൃ�ി
സംര�ി�ാൻ
ഉടമ�ർക് കർശന

നിർേദശം നൽകുക.

✔ ഉേദ�ാഗ�ർകൃത�മായി

പരിേശാധന നട�ുക.

✔ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രും

േമ��ം ലഭ�മാകു� േരഖകൾ
കൃത�മായി
പരിേശാധി�തിനു േശഷം
മാ�തം �പവൃ�ി

അനുവദി�ുക.



ആചാരിയുെട പ���ി�് മുേഖന

േജാലി െചയ്തു.

✔ �പവൃ�ി െചയ്ത മുഴുവൻ
ഭൂമിയിലും കൃഷി കാണാൻ
കഴി�ി� പകുതി ഭൂമിയിൽ
മാ�തേമ കൃഷി െചയ്തതായി
ക�ു��

Eg.േമാഹനൻആചാരി ,
െകാ�ാറ�ാലയിൽ

േജാൺസൻ, െത�ി�ുഴി

✔ കൃഷി�് ഒരു�ിയ ഭൂമിയിൽ
ൈലഫ് ഭവനപ�തിയുെട വീട്

നിർമി�തായി ക�ു.

Eg.ബീന പാലവിളവീട്

✔ െതാഴിലാളികള�െടഅധ�ാനം
പാഴായി

✔ െതാഴിലാളികൾ െചയ്ത
�പവൃ�ി

വിഫലമായി.എ�ിരു�ാലും
ഭവനപ�തിയുെടആവശ�കത
ഉപേഭാ�ാവിന് ഉെ��ു
േബാധ�മായി

✔ കൃഷി�് ഒരു�ിയ
മുഴുവൻ ഭൂമിയിലും കൃഷി

െചേ��തു�്.ഉേദ�ാഗ�
ർ �ശ�ി�ുക.

✔ കൂടുതൽവസ്തു�ൾ
ഉ� െതാഴിലാളികൾ�ും
കൃഷി
അനുേയാജ�മായവർ�ും
�പവൃ�ിെച��ക



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

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

✔ െതാഴിലി�ായ്മ േവദനെ��ുറിേ�ാ എ�ത ദിവസ�ിനു േശഷം െതാഴിൽ ലഭി�ും
എ�തിെന�ുറിേ�ാ െ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�െടഅ

വസരമാണ് 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�ി�ി�.എ�ാൽആദ�കാല�ളിൽ േഫാേ�ാ പ�ായ�ിൽതെ�എടു�ു� രീതിആയിരു�ു
ഉ�ായിരു�ത്.

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

സൗകര��ളായകുടിെവ�ം, �കഷ് സൗകര�ം ,തണൽസൗകര�ം എ�ിവ ലഭിേ��തു�്



എ�ാൽഇവെയാ�ും െതാഴിലാളികൾ�് ലഭി�ു�തായിഅറിയാൻകഴി�ി�.ഫ�്എയ്ഡ്
കി�് പി എ�്ഡി െസ�ർ മുേഖന ലഭി�ാൻ ഉെ��ാണ് േമ�് േബാധ�െ�ടു�ിയത്.

✔ �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�ം ഉ�ായി�ി�.

✔ പരാതികൾ
✔ െതാഴിലാളികൾ�് കുടിെവ�ം,തണൽ,ഫ�്എയ്ഡ് കി�് എ�ീ അടി�ാനസൗകര��ൾ

െതാഴിലാളികൾ�് കി���ി�എ�പരാതി ഉയർ�ു വ�ു.

✔ െതാഴിൽആവശ�െ��� 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ു�ി�എ�ും െതാഴിലി�ായ്മാ
േവദനം കി���ി�എ�ുംഅഭി�പായം വ�ു.

✔ േജാലിസമയം �കമീകരി�ണെമ�ും, േജാലി ഭാരം കുറയ് �ണെമ�ും െതാഴിലാളികൾ
ആവശ�െ���.

✔ െതാഴിലാളികൾ�് �പേത�കം ഒരു സംഘടന ഇ�എ�ും ഒരു യൂണിേഫാം േവണെമ�ുമു�
ആവശ�ം  െതാഴിലാളികൾ െമ�െറഅറിയി��.

✔ �പായമായ നിർധന  െതാഴിലാളികൾ� ് െതാഴിൽ വിഭജി�� നൽകണെമ�് ഒരു വിഭാഗം
ആവശ�െ���.

✔ മിനിമം േവതനം െതാഴിലുറ�ിൽ നട�ിലാ�ണെമ�ും ഉ�ആവശ�കത ഉയർ�ു വ�ു.

✔ െ�പാജക്� ്മീ�ിംഗിൽ പെ�ടു�ു�വരുെട േപര് മാ�ർ േറാളിൽ വരു�ി�എ�പരാതിയും ചിലർ
പറ� .ു






























