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ഭൂത�ുഴി (17)

ശാസ്താംേകാ� േ�ാ�് 

െകാ�ം ജി�



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.

ഫയൽപരിേശാധി�േ�ാൾകെ��ിയവിവര�ൾ

�കമ നം �പവർ�ിയുെട
േപര്

വർ�് േകാഡ്

1 െകഐപി
കനാൽ
വൃ�ിയാ�ൽ

1613010001/IC/319662

2 മൺക�ാല
നിർ�ാണം

1613010001/WC/316163

കവർ േപജ് വാർഷിക മാ�ർസർ�ുലർ �പകാരമു�
കവർേപജ് പരിേശാധി�് ര�ു ഫയലുകളിലും
കാണാൻസാധി��



െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ�സ് െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ�സ് ര�് ഫയലിലും

കാണാൻകഴി�ി�.

വാർഷികകർ�പ�തിയുെട പകർ�് വാർഷികകർ�പ�തിയുെട പകർ�് ര�ു
ഫയലിലും കാണാൻകഴി�ി�

ജനകീയഎ�ിേമ�് പരിേശാധി�് ര�ു ഫയലുകളിലും ജനകീയ

എ�ിേമ�് കാണാൻകഴി� .ു

സാേ�തികഅനുമതിയുെട പകർ�് സാേ�തികഅനുമതിയുെട പകർ�് ര�ു

ഫയലിലും കാണാൻകഴി� .ു

ഭരണാനുമതി ഭരണാനുമതി ര�ു ഫയലിലും കാണാൻകഴി�ു

സംേയാജിത പ�തി സംേയാജിത പ�തിയിൽ ഉൾെ�ടു�

അ�ായിരു�ു ര�ു �പവർ�ികള�ം.

െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�
അേപ�

ര�ു ഫയലിലും കാണാൻസാധി�ി�

െതാഴിൽ നൽകിയതു സംബ�ി�
വിവര�ൾവിവര�ൾ

ര�ു ഫയലിലും െതാഴിൽ നൽകിയത്സംബ�ി�്

വിവര�ൾകാണാൻസാധി�ി�.i



ഈമ�ർ േറാൾ ഈമ�ർ േറാൾ ര�്ഫയലിലും കാണാൻ

സാധി��.

##വർ�് േകാഡ് - WC/316163

മൺക�ാല നിർ�ാണം

1)മാ�ർ േറാൾ ന�ർ -16486 to 16492, 16687

േമ�് =�ശീലത േസാമൻ.

െഡയിലിഅ�ൻഡൻസ്=3 െവ�ി തിരു�ൽ.

േടാ�ൽഅ�ൻഡൻസ്= 1 െവ�ി തിരു�ൽ.

2)മ�ർ േറാൾ ന�ർ-17304 to17310

േമ�് =�ശീലത േസാമൻ

*ചില �പവർ�ി ദിന�ളിൽതീയതി
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

* െഡയിലിഅ�ൻഡൻസ് ഒരു െവ �ി തിരു�ൽ.

3)മ�ർ േറാൾ ന�ർ-18577 to 18582

േമ�് =�ശീലത േസാമൻ

* �പവർ�ി ദിന�ള�െട തീയതി
േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

4)മ�ർ േറാൾ ന�ർ- 21041 to 21046, 21139

േമ�് =കനക�

�പവർ�ി ദിന�ള�െട തീയതി

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

# #വർ�് േകാട -IC/319662

(െകഐപി കനാൽവൃ�ിയാ�ൽ.)

1)മ�ർ േറാൾ ന�ർ -30091 to 30097

െഡയിലിഅ�ൻഡൻസ് ര�ു െവ�ി തിരു�ൽ

േടാ�ൽഅ�ൻഡൻസ് 5 െവ�ി തിരു�ൽ. േമ�ിെന
േപര് േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. �പവർ�ിആരംഭി�
തീയതി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�. േവജ് െപർ േഡ,



ഷാർ�ണിങ് ചാർജ് ഒരു െതാഴിലാളി�് േനെര

മാ�തേമ േരഖെ�ടു�ിയി����.

2) മ�ർ േറാൾ ന�ർ-28169 to 28174

േമ�് =കനക�

�പവർ�ി ദിന�ള�െട തീയതി മ�ർ േറാളിൽ

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

3)മ�ർ േറാൾ ന�ർ- 26092 to 26098, 26570

േമ�് =�ശീലത േസാമൻ

�പവർ�ി തിരകള�െട തീയതി

േരഖെ�ടു�ിയി�ി�.

െഡയിലിഅ�ൻഡൻസ് 5 െവ�ി തിരു�ൽ.

േടാ�ൽഅ�ൻഡൻസ് ര�് െവ�ി തിരു�ൽ.



M book M BOOK 2ഫയലിലും ലഭ�മായിരു�ു.

*ര�ു ഫയലുകളിലും വർ�് േകാഡ്
ലഭ�മ�ായിരു�ു

*സാേ�തികഅനുമതി ന�ർതീയതി മുതലായവ
ര�ു ഫയലിലും കാണാൻകഴി�ി�.

* മ�ർ േറാൾന�ർതീയതി എ�ിവഎംബു�ിൽ
കാണാൻകഴി�ി�.

*അസി�� ്എ�ിനീയറുെട സീൽ ഒ�് േപര് ഇവ
എംബു�ിൽ ലഭ�മ�ായിരു�ു.

സാധനസാമ�ഗികൾകുറി���വിവര�ൾ സാധനസാമ�ഗികൾ ഒ�ും തെ� ര�ു

�പവർ�ിയിലും ഉപേയാഗി�ി�ി�.

േവജ് ലി�് മൺക�ാ ല നിർ�ാണംഎ� �പവർ�ി
അട�ിയഫയലിൽ ര�് േവജ് ലി�് മാ�തേമ

കാണാൻസാധി����.

ഫ�് �ടാൻസ്ഫർഓർഡർ ര�ു ഫയലിലുംFTOകാണാൻസാധി��.

േറായൽ�ി വ��ിഗത ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട കരംഅട�

രസീത് പകർ�് ഫയലിൽസൂ�ി�ിരു�ു.

3ഘ� േഫാേ�ാ�ഗാഫ് 3ഘ� േഫാേ�ാ�ഗാഫ്അതാത് ഫയലിൽകാണാൻ
സാധി��.

�പവർ�ി പൂർ�ീകരണസാ��പ�തം പരിേശാധി�് ഫയലുകളിൽ �പവർ�ി

പൂർ�ീകരണംസാ��പ�തം കാണാൻസാധി��.

മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ്�ി�് മ�ർ േറാൾ മൂവ് െമ� ്�ി�് ര�ു ഫയലിലും

കാണാൻസാധി�ി�.

ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ര�് ഫയലിലും

കാണാൻസാധി��.

േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് േകാ�ി ര�ു

ഫയലിലുംസാധി�ി�.

ൈസ�്ഡയറി ൈസ�്ഡയറി ര�ു ഫയലിലും കാണാൻസാധി��



ഫീൽഡ് തല പരിേശാധനയിൽകെ��ിയവ

ഒബ്െസർവഷൻ റിമാർക്സ് െസാല��ഷൻ

* KIP കനാൽവൃ�ിയാ�ൽ
�പവർ�നം പരിേശാധി�ാൻ
ആയിഞ�ൾപതിേനഴാം

വാർഡിൽഎ�ിേ�ർ�ു.

*�പവർ�ി പരിേശാധന
േവളയിൽകാണാൻസാധി�ത്
കനാലും കനാലിെന
സമീപ�പേദശ�ള�ം കാടു

പിടി�് നിലയിലായിരു�ു.

*കനാലിെന ഇരുവശവുമു�
സമീപവാസികൾക്
ഇഴജ��ളാൽ ഉ�
ബു�ിമു�്അസഹനീയം

ആെണ�് ഉ�പരാതിയു�്.

*കനാൽവൃ�ിയാ�ൽഎ�
�പവർ�നംഅള�ാൻ
ആകു�

അവ�യിലായിരു�ി�.

*കനാലിെ� ഏതാനും
ചിലഭാഗ�ളിൽ മാലിന��ൾ
മാലിന��ൾഇ ടു�തായി

�ശ�യിൽെ���.

*െതാഴിലാളികള�െട പരി�ശമം
പാഴായി.

* െപാതുജനം നഷ്ടമാകു�
�പവർ�ിയാണ്കാണാൻ

സാധി�ത്.

*�പവർ�ി കഴി�തിനു

േശഷവും �പവർ�ിയുെട
അവ�
ഇടയ്�ിെടപരിേശാധനയ്�്

വിേധയമാേ��തു�്.

* �പവർ�ിയുെട ഗുണേമ�
ആറുമാസം വെരെയ�ിലും

നിലനിൽേ��തു�്.

* മാലിന��ൾ
പകർ�വ�ാധികൾ�്

കാരണമാകു�ു.

*ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു�
�പവർ�ന�ൾ
ആയിരി�ണം

ഉൾെ�ടുേ��ത്.

*സമയബ�ിതമായ
ഇടെപലുകൾ െകാ�്
ഒരുപരിധി വെരഈ
�പശ്ന�ിന് പരിഹാരം
കാണാവു�താണ്

*ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

�ശ�ി�ുക

*െപാതുജനം നഷ്ടമാകു�
അവ�യാണ്

ഉ�ായിരി�ു�ത്.

* മാലിന��ൾഇടു�ത്
�ശ�യിൽെപ�ാൽഅതിനു
േവ�ു�നടപടികൾ

എടുേ��താണ.്



➡ മൺക�ാ ല നിർ�ാണം
എ� �പവൃ�ിയാണ്ഞ�ൾ
ര�ാമതായി പരിേശാധനയ്�്

വിേധയമാ�ിയത്.

* ഒരാള�െട പ�് ചി�ി
ഉപേയാഗി�് മെ�ാരാള�െട
വസ്തുവിൽ �പവർ�ി

െചയ്തതായി കാണെ���.

(കനക�യുെട പ�് ചി�്
ഉപേയാഗി�്
രാധാമണിഅ�യുെട
വസ്തുവിൽ �പവർ�ി

െചയ്തതായി ക�ു. )

*ചിലഭാഗ�ളിൽ �പവർ�ി
അളവിൽകൂടുതൽ

െചയ്തതായി കാണെ���.

* മൺക�ാലകൾ േവ��ത
സംര�ണംകി�ാ�തിനാൽ
പല�ല�ളിലും തകർ�ു

കാണെ���.

*ഫയലിൽ ഒരു വ��ിയുെട
വീ�ിൽ ഒരു നി�ിതഅളവിൽ
�പവർ�ി െചയ്തതായി
േരഖെ�ടു�ിയി���്

* ഒരാള�െട പ�ിചി��
ഉപേയാഗി�് മെ�ാരാള�െട
വസ്തുവിൽ �പവർ�ി

െച���ത് നിയമവിരു�മാണ.്

* �പവർ�ിയിൽയിൽകൃത�ത
പാലി�ുക

*ആസ്തി നിലനിർേ��ത്
ഭൂവുടമകള�കള�െട

ഉ�രവാദിത�മാണ.്

* േമ�ൻ മാർ�് �പവർ�ി
�ല�െള�ുറി�് കൃത�മായ

ധാരണ ഉ�ായിരി�ണം.

*ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

ഇെതാെ�

�ശ�ിേ��താണ.്

*കൃത�മായഅളവിൽ
തെ�യാേണാ �പവർ�ി
നട�ു�െത�്ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ�ർ

പരിേശാധിേ��തു�്.

* �പവർ�ി നിലനിർ�ി
േപാരും എ�് ഉറ���
ഉടമകൾ�് മാ�തം �പവർ�ി

െചയ്തു െകാടു�ുക.

*തുടർ പരിേശാധനയിൽ
ബു�ിമു�് സൃഷ്ടി�ുവാൻ
ഇടയാ�ും



എ�ാൽപരിേശാധനാ
േവളയിൽഫയലിൽ
േരഖെ�ടു�ിയി���
അതിേന�ാൾകുറവ്
അളവിലാണ് �പവർ�ി

കാണാൻസാധി�ത്.

(�ശീേദവി, അരുണിമ)

*ഫയലിൽ
ഉൾെ�ാ�ി�ിരി�ു�
�പവർ�ിയുെടഅളവ്
ഫീൽഡിൽകാണാൻ
കഴി�ി�

(ലതാ�ശീ ,ഹരി�ശീ ഭവനം )

*െതാഴിൽ കാർഡ് ഉടമകളിൽ
ചിലർ ത�ള�െട ഭൂമിയിൽ
�പവർ�ി െചയ്തി��ം അതിൽ
പെ�ടു�ി�ി�എ�ു

േബാധ�െ���. മ�ർ േറാളിലും
അവരുെട േപര് കെ��ാൻ
കഴി�ി�

*ഫയലിൽ
േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�
അളവിൽതെ� �പവർ�ി
െച�ാതിരി�ു�ത്
കു�കരമാണ്

*ഭൂവുടമകള�ം ത�ള�െട
ഭൂമിയിൽ �പവർ�ി
െചയുേ�ാൾഅതിൽ
പെ�ടുേ��തു�്

*ഇ�ര�ിലു� െത�ായ
�പവർ�ന�ൾഉേദ�ാഗ�ർ
തെ�കെ��ി തുടർ
നടപടികൾ
ൈകെ�ാേ��തു�്

*േമ��മാർ ഇ�ാര�ം
ഭൂവുടമകള�െട �ശ�യിൽ
െപടുേ��തു�്



*െതാഴിലാളികൾ
�പഗൽഭ�മു�വരായി

കാണെ���.അത്
�പവർ�ിയിൽ

�പതിഫലി�ു�ുമു�്.

*�പവർ�ികൾവളെര
വൃ�ിേയാെടയും
കണിശതേയാെടയുമാണ്

െചയ്തിരി�ു�ത്.

*ഉേദ�ാഗ�രുെട

ഇടെപടലുകള�ം
അളെവടു�ലുകള�ം
�പവർ�ിയുെട ഗുണേമ�
വർധി�ി�ും

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

➡ 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾപൂർ�ിയാ�ിയ െതാഴിലാളികൾകഴി�സാ��ികവർഷം

ഇെ��ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്,എ�ാൽ ര�ു േപർ േചർ�് 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾ
പൂർ�ിയാ�ിയതായിഅറിയാൻസാധി��.

➡ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട തുട�കാലഘ��ിൽ േഫാേ�ാ�ഗാഫ് എടു�ു�തിനു�
സ�ീകരണ�ൾപ�ായ�ിൽതെ�ലഭ�മാ�ിയിരു�ു എ�ാൽപി�ീടു�കാലയളവിൽ

ത�ള�െട ക�ിൽ നി�ും തുക ചിലവാേ��ി വ�ുഎ�് െതാഴിലാളികൾസാ��െ�ടു�ി.

➡ െതാഴിലാളികൾഅവകാശെ�� 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകണംഅ�ാ�പ�ം
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം നൽകണെമ�് നിയമം നിലനിൽേ� െതാഴിലാളികൾ�്ഈ
നിയമെ��ുറി���അറിവി�ായിരു�ുഈസാഹചര��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം

ലഭി�ുവാനു� െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശമാണ് നിേഷധി�ിരി�ു�ത്.



➡ ആ�ൻ�ാനിന് െതാഴിലാളികെള പെ�ടു�ി�ുംഎ�ിലുംഅവർ മുേ�ാ��വയ്�ു�പുതിയ
തരം �പവർ�ികെള കുറി���നിർേ�ശ�ൾപരിഗണി�ാറി�.

➡ നിയമ�പകാരം 5കിേലാമീ�ർഅ��റം �പവർ�ി െച��കയാെണ�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�് 10%
യാ�താ�ൂലി നൽേക�താണ്അ�െനയാ�താ�ൂലി ലഭി�ുെമ�ും ഉ� െതാഴിലാളികള�െട

അവകാശെ��ുറി�്അവർ�റിയി�ായിരു�ു.

➡ െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴിലിട�ളിൽഅടി�ാനസൗകര��ളായകുടിെവ�ം,
തണെലാരു�ാൻ ഉ�സൗകര�ം(ടാർേപാളിൻ)എ�ിവ നൽേക�തു�്എ�ാൽ
െതാഴിലാളികളിൽ നി�ു ലഭി� വിവരമനുസരി�് േമൽ�റ�സൗകര��ൾ ഒ�ും തെ�

ലഭി�ു�ി�എ�ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്.കുടിെവ�ം െതാഴിലാളികൾതെ� െകാ�ു
വരികയാണ് പതിവ്.

➡ �പഥമ ശു�ശൂഷകി�് ഉ�തുക േമ�് ക�ിൽനി�് മുട�ുകയാണ് പതിവ്.

➡ കൃത�മായ കാലയളവിൽ േവതനം ലഭി�ാറി�.എ�ാൽ േസവനം ലഭി�ിെ��ിൽകി���
നഷ്ടപരിഹാര�ിന് കുറി�് െതാഴിലാളികൾ�് ഒരുഅറിവും ഉ�ായിരു�ി�.

➡ വിശദാംശ�ളട�ിയഡിസ്േ� േബാർഡ് െതാഴിലിട�ളിൽ�ാപി�ണെമ�ാണ് നിയമം

എ�ാവർ�ുംൈസ��കളിലും േബാർഡ് കാണാൻസാധി�� എ�ാൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും
പണംപിരി�ാണ് േബാർഡ് െവ�ു�െത�ുംഅതിെ�ഫ�് വരുേ�ാൾ െതാഴിലാളികൾ�്
തിരിെക നൽകാെതഅടു� േബാഡിനായി അത് ഉപേയാഗി�ുകയാെണ�ും െതാഴിലാളികൾ

സാ��െ�ടു�ി.

വാർഡ് 17

➡ െതാഴിൽ കാർഡിന്അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽകാർഡ് ലഭി�ണെമ�നിയമം
നിലവിൽ ഉ�ായി��ം 2 മാസേ�ാളം കഴി�ാണ് െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ കാർഡ് ലഭി�ത്.

➡ െതാഴിലിന്അേപ�ി�് 15 ദിവസ�ിനു�ിൽ മി�േ�ാഴും െതാഴിൽ ലഭി�ാറി�

➡ െതാഴിൽ ൈവകു� സാഹചര��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതന�ിന്അേപ� നൽകിയി��ം

േവതനം ലഭി�ി�ി�

➡ െമ�ീരിയൽ േശഖരണ�ിെ� ഭാഗമായി െതാഴിലാളികൾ മുള േശഖരി�ാൻ േപായതിെ�
യാ�താബ� െതാഴിലാളികള�െടൈകയിൽ നി�ും തെ�പിരി�� െകാടു�ുകയുംഅത് അവർ�്

തിരിെക െകാടു�ി��മി�.

➡ ഉേദ�ാഗ�ർൈസ�ിൽകൃത�മായി എ�ാറി� എ�പരാതി ഉ�്.



➡ അടി�ാനസൗകര��ൾ ലഭ�മാകു�ി�എ�പരാതി ഉ�്.

➡ �പാഥമിക ശു�ശുഷകി�ിനു ഉ� തുക േമ�് തെ�ൈകയിൽ നി�ും ചിലവാ�ുകയാണ.്

➡ െതാഴിലുറ�് പ�തിയുെട തുട�കാല�് മാ�തേമ ടാർേ�ാളിൻ ലഭ�മാ�ിയു��. പി�ീട് ഇതു
ലഭി�ി�ി�.

➡ െതാഴിൽ പൂർ�ിയായി മാസ�ൾ കഴി�ി��ം േവതനം ലഭി�ു�ി�

➡ പരാതികൾസമയബ�ിതമായി പരിഹരി�� െകാടു�ു�ി�

➡ മാസ്േ�ടാൾ �പകാരം ഉ� �പവൃ�ി െപെ��് തെ� െചയ്തു തീർ�ാമായിരു�ി��ം
�പവൃ�ിയുെട കാലാവധി നീ�ിെ�ാ�് േപാകു�ു.തൻമൂലം പുതിയ �പവൃ�ിയുെട മസ് േ�ടാൾ
ൈവകിയാണ് ലഭി�ു�ത്.ഇത് െതാഴിലാളികള�െട െതാഴിൽ ദിന�ൾകുറയു�തിന്
കാരണമാകു�ു.( െക ഐപി കനാൽവൃ�ിയാ�ൽ �പവൃ�ി ഒരു മാസ�ിനു�ിൽ

പൂർ�ിയാ�ാമായിരു�ു എ�ാൽ �പവൃ�ി 3 മാസം നീ�ി െകാ�് േപായി)

➡ പണിയായുധ വാടകയിൽ മി�േ�ാഴും കുറവ് വരു�ു�ു.

➡ കാലാവ��ും ഭൂ�പകൃതി�ുംഅനുേയാജ�മായ �പവൃ�ിഅ� നൽകു�ത്.

➡ േവതനം ൈവകു�തിനു�നഷ്ടപരിഹാരം കി���ി�.

➡ െതാഴിലാളികൾ�ു െച�ാൻ കഴിയു� െമ�ീരിയൽ വർക്സ് േപാലും അവെര
ഏൽ�ി�ു�ി�. (ശൗചാലയം േപാെലയു� �പവർ�ികൾ െതാഴിലാളികെളഏൽ�ി�ാെത
ഉേദ�ാഗ�ർതെ�കെ�ടു�് നട�ു�ു)

➡ െതാഴിലുറ�്പ�തിയുമായി ബ�െ�� കിണർ നിർ�ാണം, കാലിെ�ാഴു�് നിർ�ാണം,വീട്
നിർമാണം മുതലായവയുെട തുക ഇതുവെരയായും ലഭി�ി�ി�

➡ െതാഴിൽ വിഭജി�് നൽകുേ�ാൾആേരാഗ�നില തൃപ്തികരംഅ�ാ�വർ�ും
�പായമായവർ�ു�പരിഗണനനൽകണം

➡ രാജൻഎ�െതാഴിലാളി ൈസ�ിൽ െവ�് മരണ െപ�ി��ം നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ി�ി�
























