
േപാരുവഴി പ�ായ� ്

1953ആഗ�് 15-നാണ്അവിഭ� േപാരുവഴി പ�ായ�് നിലവില ് വ�ത്.
ഇ�െ�ശാസ്താംേകാ� പ�ായ�ു�പേദശംഅ�് േപാരുവഴിയുെട ഭാഗമായിരു�ു.അ�് 11
വാര് ഡുകളായിരു�ു. െകാ��തു�ില ് െക.േഗാപാലപി�യായിരു�ുആദ�െ� �പസിഡ� .്
1963-ല ് വിേ�ജടി�ാന�ില ് േപാരുവഴി പ�ായ�്വിഭജി�ുകയും ഇ�െ�േപാരുവഴി

പ�ായ�ും ശാസ്താംേകാ� പ�ായ�ും നിലവില ് വരികയും െചയ്തു. 21-12-1963-ല ്
പുതിയ േപാരുവഴി പ�ായ�് നിലവില ് വ�ു.താഴ�ുവീ�ില ് എന് .രാമച��ന് 
ഉ�ി�ാന് ആയിരു�ുആദ�െ� �പസിഡ� .് െകാ�ംജി�യിെല കു��ൂര് താലൂ�ിെല
ശാസ്താംേകാ�ബ്േളാ�ിലു� ഒരു െകാ�� �ഗാമപ�ായ�ാണ് േപാരുവഴി. േപാരുവഴി എ� ഒരു
വിേ�ജ് മാ�തമട�ു�താണ്ഈ �ഗാമപ�ായ�്. െകാ�ംജി�യിെല വട�ുപടി�ാറു

ഭാഗ�ായി കിട�ു� േപാരുവഴി പ�ായ�്ശാസ്താംേകാ� പ�ണ�ില ് നി�ും ഏകേദശം 4
കിേലാമീ�ര് വട�ുമാറി�ിതി െച���ു.ശാസ്താംനടഎ��ല�ാണ് പ�ായ�്

ആഫീസ്�ിതി െച���ത്. 19.35ചതുര�ശകിേലാമീ�റാണ് പ�ായ�ിെ�ആെക
വിസ്തീര് �ം.വട�ുഭാഗ�് പ�നംതി� ജി�യിെല പ�ി�ല ് പ�ായ�ും,
കിഴ�ുഭാഗ�് പ�നംതി� ജി�യിെലതെ�കട�നാട് പ�ായ�ും, െത�ുകിഴ�ുഭാഗ�്
കു��ൂര് പ�ായ�ും, െത�ുഭാഗ�്ശാസ്താംേകാ� പ�ായ�ും, പടി�ാറുഭാഗ�്

ശൂരനാട് വട�ും, െത�ും പ�ായ�ുകള�മാണ് േപാരുവഴി പ�ായ�ുമായി അതിര് �ി പ�ു
വയ്�ു� �പേദശ�ള് .വിസ്തൃതിേയറിയ കു�ിന് ചരിവുകള�ം വിശാലമായതാഴ�രകള�ം
ഉയര് �കു�ിന് പുറ�ള�ം എ�ാംഇടകലര് �മേനാഹരമായ ഭൂ�പകൃതിയാണ്
േപാരുവഴിയുേടത്. േപാരുവഴി�് േപാരിേ�യും വീറിേ�യും പാര�ര�മു�്.വീരശൂര
പരാ�കമികളായകട� രാജാവും ശൂര രാജാവും ത�ില ് ഏ��മു�ിയ ച�ുവ�ി പടനിലംഎ�
�ലംഇ�ുംആപുരാതനയു�ചരി�ത�ിെ� നിത�സ്മാരകമാണ.്കാവുകള�േടയും
കളരികള�േടയും കുള�ള�േടയും നാടാണ് േപാരുവഴി. പ�ി�ലാറ് േപാരുവഴിയുെട വടേ�
അതിരാെയാഴുകു�ു.േകരള�ിെലഏക ദുേര�ാധനേ��തമായ േപാരുവഴി െപരുവിരു�ി മലനട
േ��തം ഇവിെടയാണ്

✔ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക ചരി�തം
േപാരിേ�യും വീറിേ�യും ചരി�തംആേവാളം പറയാനു�നാടാണ് േപാരുവഴി.

േപാരിനായി രണശൂര�ാരായ രാജാ��ാരുെട കാലാള് �ടയും കുതിര�ടയും പടനില�ളിേല�്



കുതി�ത്ഈനാടിെ� വഴി�ാരകളിലൂെടയാെണ�് പറയെ�ടു�ു.വീരശൂരപരാ�കമികളായ
കട� രാജാവും ശൂര രാജാവും ത�ില ് ഏ��മു�ിയത് ച�ുവ�ിഎ�പടനില�ു വ�ാണ്
(കട�രാജാവിെ� നാട് പില ് �ാല�്കട�നാെട�ും ശൂരെ� നാട് ശൂരനാെട�ും വിളി�െ���).
ച�ുവ�ി പടനിലംഎ��ലംഇ�ുംആപുരാതനയു�ചരി�ത�ിെ� സ്മാരകമായി

നിലെകാ���ു. �ദാവിഡ�ഴമയുെട ശ�ിയും സ�ാധീനവും ഈ �പേദശ�ിെ� പാര�ര��ില ്
അലി�ുേചര് �ിരി�ു�ു. േപാരുവഴി കാവുകള�േടയും കളരികള�േടയും കുള�ള�േടയും കൂടി
നാടാണ.് േപാരുവഴിയുെട പരി�ിതിസ�ുലന�ില ് ഈകാവുകള�ം കുള�ള�ം വഹി�ു�പ�്

�പേത�കം �ശേ�യമാണ.് പ�ി�ലാറിെ�സാ�ിധ�ം നല ് കു�ഫലഭൂയിഷ്ഠതയും സ��തയും
ഈനാടിെ�സംസ്കാരെ�വാര് െ�ടു�ു�തിന് ഏെറസഹായി�ി���്. േദശീയ
സ�ാത���സമര�ില ് സജീവമായി പെ�ടു�നിരവധി േപര് ഈനാ�ിലു�്. മുളമൂ�ില ്
കിഴ�തില ് കു�ുകുറു�,്തു�ില ് പടി�ാ�തില ് െപാടികു�,് മരൂര് േഗാപാലപി�,
ടി.എം.ൈമതീന് കു�,് െകായി��റ�് നാണുതുട�ിയവര് അര് �ിതമനസ്�രായി
ഇ��ന് സ�ാത���സമര�ിനു േവ�ി െപാരുതിയ േപാരുവഴി�ാരായിരു�ു.കഥകളിരംഗ�്
ഒേ�െറ �പഗല ് ഭമതികെളസംഭാവന െചയ്ത നാടാണ് േപാരുവഴി. േപാരുവഴി �ശീകൃഷ്ണവിലാസം
കഥകളിേയാഗം നടുവിേലമുറി േക��മാ�ിയാണ് �പവര് �ി�ിരു�ത്. 60വര് ഷ�ിേലെറ
പഴ�മു�ഈകഥകളിേയാഗം േപാരുവഴി േഗാവി��ുറു�ിെ� േനതൃത��ിലാണ്

�പവര് �നമാരംഭി�ത്. നാടക�ിനും പുകഴ്െപ� നാടാണ് േപാരുവഴി. േപാരുവഴി
�ാനസംവര് �ിനിആര് ട്സ് ക്ള�ിെ�ആഭിമുഖ��ില ് 1940-കളില ് മലയാള�ില ്
�പസി�മായിരു� മാര് �ാ�വര് �തുട�ിയ മി�നാടക�ള�ം േവദികളില ്
അവതരി�ി�ുകയു�ായി. നാടന് കലകള�േടയും, നാടന് കളികള�േടയും കാര��ില ്
േപാരുവഴി സ��മായിരു�ു.കാ�ാരി�ിനാടകവും ,തിരുവാതിര�ളിയും, ഒ�നയുെമാെ�
�ഗാമീണഅര�ുകളില ് െസൗ�ര�വും സാമര് ��വും ഒ�ിണ�ിയകലാരൂപ�ളായി
നിറ�ുനി�ിരു�ു. ഒരു നൂ�ാെ��ിലും പഴ�മു� േപാരുവഴി ഗവ:ൈഹസ്�ൂളാണ്ഈ
�പേദശെ�ആദ�വിദ�ാലയം.സാംസ്കാരികനിലയ�ില ് �പവര് �ി�ു�
പ�ായ�ു�ഗ�ശാല ഉള് െ�െട 5 �ഗ�ശാലകള് ഇവിെട �പവര് �ി�ു�ു�്. 25-ലധികം
കലാ-കായികസമിതികള�ം േപാരുവഴിയുെട സാംസ്കാരികരംഗംഊഷ്മളമാ�ു�ു.
േപാരുവഴിയില ് അമച�ര് നാടകസമിതികള�ം �പവര് �ി�ു�ു�്.

✔ ഭൂ�പകൃതി
െകാ�ംജി�യിെല കു��ൂര് താലൂ�ിെല ശാസ്താംേകാ�ബ്േളാ�ിലു� ഒരു

പ�ായ�ാണ് േപാരുവഴി.ശാസ്താംേകാ� െഠൗണില ് നി�ും ഏകേദശം 4കി.മീ.
വട�ുമാറിയാണ് േപാരുവഴി�ിതി െച���ത്. പ�ായ�ിെ� െമാ�ം വിസ്തീര് �ം 19.35
ചി.കി.മീആണ.് േപാരുവഴി പ�ായ�ിെ�വടേ�അതിര് �ിയില ് പ�നംതി� ജി�യില ്
ഉള് െ�ടു� പ�ി�ല ് പ�ായ�ും,കിഴേ�അതിര് �ിയില ് പ�നംതി� ജി�യിെല
തെ�കട�നാട് പ�ായ�ും, െത�് കിഴ�് കു��ൂര് പ�ായ�ും, െത�്
ശാസ്താംേകാ� പ�ായ�ും, പടി�ാറ് ഭാഗ�്ശൂരനാട് വട�ും െത�ും പ�ായ�ുകള�ം

�ിതി െച���ു.വിസ്തൃതിേയറിയ കു�ിന് ചരിവുകള�ം വിശാലമായതാഴ�രകള�ം ഉയര് �
കു�ിന് പുറ�ള�ം ഇടകലര് �് കാണെ�ടു�താണ് േപാരുവഴിയുെട ഭൂ�പകൃതി. േപാരുവഴി
പ�ായ�്തിക��ം ഒരു കര് ഷക�ഗാമമാണ.്വിശാലമായ വയേലലകള�ം 47-ഓളം കുള�ള�ം
അേനകം േതാടുകള�മു� �പകൃതിരമണീയമായ �ഗാമമാണ് േപാരുവഴി. ഭൂമി ഭൂരിഭാഗവും
സമതല�പേദശമാണ.് പ�ായ�ിെ�വടേ�അതിര് �ിയില ് കാണു� േകായി�ല ്



മലയും മലനടേ��തം�ിതി െച���കു�ിന് �പേദശ�ള�ം ഒഴി�ാല ് മെ��ാ�ല�ള�ം

സമതല�പേദശ�ള് ആണ.്സമു�ദനിര�ില ് നി�ും 20 മീ�റിനും 40 മീ�റിനും മേധ� ഉയരമു�
ഭാഗ�ളാണ് ഭൂരിഭാഗവും. 20 മീ�റില ് താെഴയു� ഭാഗ�ള് പ�ായ�ില ് മധ�ഭാഗ�ും,
വട�ും,കിഴ�ും ഭാഗ�ളിലുമായാണ് വ�ാപി��കിട�ു�ത്. െച��ാണ് ഇവിടുെ�
�പധാനശിലാരൂപം.ആനേപാ��മലയില ് മാ�തമാണ് പ�ായ�ില ് ഭൂമി�് മുകളില ് പാറകള് 
കാണെ�ടു�ത്. ഭൂഗര് ഭ ശാസ്�ത�ില ് ൈനസ്എ�് നാമകരണം െചയ്തി���ഇത് പലയിനം
ധാതു�ള് അട�ിയി���കറു�് നിറ�ിലു�ക�ാണ.് മെ�ാരു �പധാനെ�� ധാതു
അലുമിനിയ�ിെ�അയിരായ േബാക്ൈസ�ാണ.്വടേ�മുറി വാര് ഡിെല േകായി�േല�്
മുകള് ഭാഗ�ാണ് േബാക്ൈസ�് ധാരാളമായി കാണെ�ടു�ത്. മഴെയആ�ശയി��ം ക�ട
ജലേസചന പ�തിയുെട കനാലിെന ഒരു പരിധിവെരആ�ശയി��ം കൃഷികള് നട�ിവരു�
പ�ായ�ാണ് േപാരുവഴി.വളെരയധികം കുള�ള�ം പ�ി�ലാറുംഅതിേല�ുവ�ുേചരു�
േതാടുകള�ം ക�ട ജലേസചനപ�തിയുെട കനാലുകള�ം നിറ�താണ് േപാരുവഴിയുെട

ജലസ��്. പ�ായ�ില ് െമാ�മായി 47കുള�ളാണു�ത്.വടേ�
അതിര് �ിയില ് കൂടി 3.25കിേലാമീ�ര് നീള�ില ് പ�ി�ലാറ് ഒഴുകു�ു. �പധാനെ��
േതാടുകെള�ാംതെ�പ�ി�ല ് ആറിെ� േപാഷകേതാടുകളാണ.് പ�ായ�ിെല െമാ�ം
കനാലിെ� നീളം 23.20കിേലാമീ�റാണ.്എ�ാവാര് ഡുകളിലും ക�ട ജലേസചനപ�തിയുെട
കനാലുകള് എ�ിയി���്.

✔ അടി�ാനേമഖലകൾ

25 െസ��നും 50 െസ��നും താെഴയു� ഭൂഉടമകളാണ്ഏെറയും. മുൻകാല�്ഈ

പ�ായ�ില് െത�ുകൃഷിയ്�് വളെരേയെറ �പാധാന�മു�ായിരു�ു. പ�ായ�ിെല

കർഷകരുെട �പധാന മാർ�വും ഇതു തെ�യായിരു�ു.ഈപ�ായ�ില് 751 െഹക്ടര് �ലം

നിലമായി കിട�ു�ു. പ�ായ�ിെല മി�വാർഡുകളിലും കശുമാവുകൃഷിയു�്. പ�ായ�ിെല
�പധാനെ�� കൃഷിയിന�ളിെലാ�ാണ് വാഴ.കാലിവളര്�ല് ഒരു ഉപെതാഴിലായി�ാണ്
സ�ീകരി�ി���ത്. 1996ആഗ�് ഒ�ാം തിയതിയാണ് പ�ായ�ില് മൃഗാശുപ�തി�ാപിതമായത്.
പ�ായ�ില് അ�ല�ും ഭാഗ�ും ഇടയ്�ാ�ിലുംഓേരാഐ.സി.ഡി.പി.സബ്െസ�റുകള�ം
�പവർ�ി��വരു�ു. േപാരുവഴി പ�ായ�് മ��ബ�നവുമായി ബ�മു��ലമ�.
പ�ായ�ില്ആെകയു�ജലാശയ�ള് 19.36ഏ�റാണ.്ഈജലാശയ�ള് പ�ായ�ിെല

പതിെനാ�ു വാർഡുകളിലായി െചറിയ കുള�ളായും ഒരു ചിറയായും കിട�ു�ു. പര�രാഗത
വ�വസായ�ളായകയര്,കശുവ�ി,ഈ�,തഴ�ായ് നിര് �ാണം,കളിമണ ് പാ�ത നിർ�ാണം
എ�ിവയാണ്ഈപ�ായ�ില് നിലവിലു�വ�വസായ�ള് . െചറുകിട വ�വസായ
യൂണി��കളായി 50-ല ് �രം വ�വസായ�ള് പ�ായ�ില് �പവർ�ി�ു�ു. 150ഓളം
കുടുംബ�ള് പ�ായ�ിെ�വിവിധ േമഖലയിലായി മ��വ�വസായ�ില ്
ഏര് െ��ിരി�ു�ു. �പധാന വ�വസായമായകശുവ�ി േമഖലയിലാണ് സ്�തീപ�ാളി�ം
കൂടുതലായി കാണു�ത്. െകാ�ംജി�യിൽെ�� കു��ൂര് താലൂ�ിെ� വട�ുകിഴ�ുഭാഗ�്
�ിതി െച��� േപാരുവഴി പ�ായ�്ശാസ്താംേകാ� േദവസ�ം േബാര്ഡ് േകാേളജിെ�സാമീപ�ം

െകാ�്അനു�ഗഹീതമാണ.്ഇ�്ൈഹസ്�ൂളായി �പവർ�ി�ു� േപാരുവഴി ഗവ:ൈഹസ്�ൂള് 
ഉ�തിഷ്ണുവും വിദ�ാഭ�ാസതത്പരനുമായിരു� വാഴ�ളളില ് േഗാവി�പി�എ�വ��ിസ��ം
വീ�ില ് �പാഥമിക വിദ�ാലയമായിആരംഭി�താണ.് 1976-ലാണ് ഇെതാരുൈഹസ്�ൂളായി
ഉയര്�െ��ത്. 1953-ല ് േപാരുവഴി പ�ായ�് രൂപീകൃതമാകു�തിന് മു�് തെ�അടൂര് -



ചവറ േറാഡും, ഭരണി�ാവ്-മാേവലി�ര േറാഡും ഭാഗികമായിഈപ�ായ�ിലൂെട

കട�ുേപാകു�വയായിരു�ു.തിരുവിതാംകൂര് മഹാരാജാവിെ� ഭരണകാല�ു തെ�
േപാരുവഴി പ�ായ�ിെ� പല ഭാഗ�ളിലും ജനപ�ാളി�േ�ാെട േറാഡുകള് 
നിര് �ി�ിരു�ു എ�തിന് െതളിവായി ശംഖുമു�ദപതി�സര് േ�ക��കള് ഈപ�ായ�ിെ�

പല ഭാഗ�ളിലും കാണാവു�താണ.് മൂ�്ബസ് െടര് മിനലുകള�ം ര�്ആേ�ാ�ാ��കള�ംഈ
പ�ായ�ിലു�്.ച�ുവ�ി മലനട വഴിയു�കട�നാട് റൂ�ിലും, ച�ുവളളി െത�മം റൂ�ിലും,
മലനട ക�ലടി വഴി ശാസ്താംനട റൂ�ിലും നിരവധി വാഹന�ള് സര് �ീസ് നട�ു�ു. 40
വര് ഷ�ള് �ുമു�് േപാരുവഴി പ�ായ�ില ് ൈവദ��തി ലഭ�മായി.ശാസ്താംേകാ�,
അടൂര് എ�ീ സബ്േ�ഷനുകളല ് നി�ാണ് ഇവിേട�്ൈവദ��തി ലഭി�ു�ത്. 1960-ല ്
അ�ല�ുംഭാഗ�് �പവര് �നമാരംഭി� കു��ൂര് റൂറല ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െഹൗസിംഗ്
െസാൈസ�ിയാണ് ഭവനനിര് �ാണരംഗ�് �പവര് �ി�ു��ാപനം. പ�ായ�ിലാെക 27
പ�ികജാതി േകാളനികള��്. േപാരുവഴി പ�ായ�ില ് നിലവിലു�ഏകഹരിജന് സര് �ീസ്
സഹകരണസംഘ�ിെ� �പവര് �നം പ�ായ�ിെല മുഴുവന് ഹരിജന�ള�െടയും
സമ�ഗവികസനം മു�ില ് ക�ുെകാ�് �പവര് �ി�ു�ു. ഒരു നൂ�ാെ��ിലും പഴ�മു�
േപാരുവഴി ഗവ:ൈഹസ്�ൂളാണ്ഈ �പേദശെ�ആദ�വിദ�ാലയം. ഒരുൈ�പമറി
െഹല ് �ുെസ�റും ഒരുആയൂര് േവദആശുപ�തിയും ഒരു മാതൃ-ശിശുകുടംബേ�മേക��വും
�പവര് �ി�ു�ഇവിെട 4ഓളം െചറുകിട സ�കാര�ആശുപ�തികള�മു�്. േറാഡുഗതാഗതമാണ്
േപാരുവഴിയിലു�ത്.

✔ സാംസ്കാരികരംഗം
1925-ല ് �ാപി� വടേ�മുറി�ാനസംവര് �ിനി �ഗ�ശാലയാണ്ഈ

പ�ായ�ിെലആദ�െ� �ഗ�ശാല.ഇ�് പ�ായ�ിലാെകആറു �ഗ�ശാലകള�ം അവേയാടു
േചര് �ു�വായനശാലകള�ം �പവര് �ി��വരു�ു. 25-ഓളം കലാ-കായികസമിതികള് 
രജി�ര് െചയ്തു �പവര് �ി��വരു�ു.ഇവിടുെ� �പധാനമായ ഉ�വ�ള് 
മലനടമല�ുടമേഹാ�വവും മ��ുംകര ച�ന�ുടമേഹാ�വവുമാണ.്വ�ി�
കരെ����വമാണ് ഇവിടുെ� �പേത�കത. ഒരു വിളെവടു���വ�ിെ� െക��ം മ��ം ഇതിനു�്.
കാളേയയും കുതിരേയയും െക�ിയു�ാ�ിആര് ��വിളികേളാെട െകായ്�ു കഴി�



പാട�ളില ് �പദര് ശി�ി�ു�ു. പിെ�കു�െനയു� മലകയറി േ��തെ�വലം

െവയ്�ു�ു. മതനിരേപ�മായ ഒരുആരാധനാരീതിയാണ് ഇവിെട ഇേ�ാഴും നിലനില ് �ു�ത്.
മ��ുംകര ച�ന�ുടവും വളെരേയെറ �പസി�മാണ.്ച�നമര�ള് വളരു�
േദവാലയാ�ണമാണ് മ��ുംകരയില ് കാണാന് കഴിയുക. െകാ�� െതരുവ് �കിസ്ത�ന് 
പ�ിയിെല ഉ�വവും �ശേ�യമാണ.്

✔ അതിരുകൾ
വട�ുഭാഗ�് പ�നംതി� ജി�യിെല പ�ി�ൽപ�ായ�ും,കിഴ�ുഭാഗ�്

പ�നംതി� ജി�യിെലതെ�കട�നാട് പ�ായ�ും, െത�ുകിഴ�ുഭാഗ�്കു��ൂർ

പ�ായ�ും, െത�ുഭാഗ�്ശാസ്താംേകാ� പ�ായ�ും, പടി�ാറുഭാഗ�്ശൂരനാട് വട�ും,
െത�ും പ�ായ�ുകള�മാണ് േപാരുവഴി പ�ായ�ുമായി അതിർ�ി പ�ു വയ്�ു�
�പേദശ�ൾ

േപാരുവഴി പ�ായ�്

വാർഡ് 11
✔ േസാഷ�ൽഓഡി�് ഫയൽപരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ിയ �പവർ�ികൾ

�കമന�ർ �പവർ�ിയുെട േപര് വർ�് േകാഡ്

1. െചറുകിട നാമമാ�ത
കർഷകരുെടയ ഭൂമിയിൽകൃഷി

ഒരു�ൽ.

1613010003/LD/232313.



✔ ഫയൽപരിേശാധി�േ�ാൾകെ��ിയവിവര�ൾ.

1.കവർ േപജ് േപജ്. പരിേശാധി� �പവർ�ി ഫയലിൽകവർേപജ്

ഉ�ായിരു�ു.

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

ഓഫ് േഡാക��െമ� ് ഉ�ായിരു�ു.

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

ഉ�ായിരു�ി�.

4.വിശദമായസാേ�തികഎ�ിേമ�ിന് പകർ�.് വിശദമായഎ�ിേമ�് പകർ�് ഉ�ായിരു�ു.

5.ജനകീയഎ�ിേമ�.് ജനകീയ ഭാഷയിലു�എ�ിേമ�് ഇ�ായിരു�ു.

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

ഉ�ായിരു�ു.

7. ഭരണഅനുമതിയുെട പകർ�.്

8.സംേയാജിത പ�തി. പരിേശാധി�് �പവർ�ി ഫയൽസംേയാജിത

പ�തിയുമായി ബ�മു�ായിരു�ി�.

9. െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�
അേപ�.

െതാഴിൽആവശ�െ���െകാ�ു�അേപ�

�പവർ�ി ഫയലിൽ കാണാൻസാധി��.

10. െതാഴിൽ നൽകിയസംബ�ി� വിവര�ൾ. സംബ�ി� വിവര�ൾഫയൽകാണാൻ

സാധി��.

11.ഈമാ�ർ േറാൾ മാ�ർ േറാൾ ഉ�ായിരു�ു.

12. െമഷർെമ� ്ബു�് െമഷർെമ� ്ബു�് ഉ�ായിരു�ു.

13.സാധനസാമ�ഗികേള കുറി���
വിവര�ൾ.

സാധനസാമ�ഗിഹികൾ ഉപേയാഗി�ിരു�ി�.

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

15..FTO FTOഇ�ാ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 ഇ�ായിരു�ു.

20.ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ്. ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗാഫ് ഉ�ായിരു�ി�.

21. േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�.് േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�് ഇ�ായിരു�ു.

22.ൈസ�്ഡയറി. ൈസ�്ഡയറി കാണാൻസാധി ��.

ഫീൽഡ് പരിേശാധനയിൽകെ��ിയവിവര�ൾ

✔ ഒബ്സർേവഷൻ. ✔ റീമാർക്സ് ✔ െസാല��ഷൻ

✔ �ാേ�ഷൻപി�്

✔ കുഴി നിർ�ാണം
�പേയാജനകരമായ
�പവർ�ിയായി

പലയിട�ളിലും കാണെ���.

*ചിലയിട�ളിൽആ

✔ �പവർ�ി െചയ്ത കുഴികൾ
ഭൂരിഭാഗം കുഴികളിലും കൃഷി
െചയ്തി���് എ�ാൽകൃഷി
തുടരാ�കുഴികള�ം

�ശ�യിൽെ���.

✔ ആവശ�കതയനുസരി�്
��ഷൻപീ�് നിർമി��

നൽകുക.



ശാസ്�തീയമായ രീതിയിലു�

കുഴികൾ �ശ�യിൽെ���.

*കുഴികൾത�ിൽകൃത�മായ
അകലേമാ എ�േമാ കാണാൻ

കഴി�ി�.

ഭൂരിഭാഗം കുഴികള�ം മ��
കയറി നിക�തും കാടുപിടി�്
അവ�യിലുംആയരു�ു

��ഷൻപി��കളിൽ വാഴ ചീനി
േച�് തുട�ിയ വിളകളാൽ

സമൃ�മായിരു�ു.

Eg: 1.കമല�

അനില ഭവനം(2084)

*20കുഴികൾഫയൽ�പകാരം
ഉ�്,എ�ാൽഫീൽഡിൽ 9
കുഴികൾ മാ�തേമ കാണാൻ

സാധി����.

2.േരണുകാേദവി,വലിയവിള
യിൽ

�ാ �ഷൻപി��കൾ�ുപകരം
മഴ�ുഴികളാണ് കാണാൻ

സാധി�ത്. ��ഷൻ
പി��കളിൽകൃഷി
െചയ്തിരി�ു�ത് കാണാൻ

സാധി��.

3.ഇ�ിരാ�

പരാ�ാവിള

കാടുപിടി�് എ�ാൻകഴിയു�

അവ�യിലായിരു�ി�.

✔ മൺക�ാല
✔ മൺകലനിർ�ാണം
�പേയാജനകരമായ രീതിയിൽ

L

✔ അനുേയാജ�മായ ഭൂ�പേദശ�്
അനുേയാജ�മായ മ�ിൽ
ഉപേയാഗ�പദമായ �പവർ�ിയാണ്
മൺക�ാല പേ�ചില

✔ �പവർ�ി െച���ത്
െകാ�് മാ�തംആസ്തി



തെ�കാണാൻസാധി�� ചില
�ല�ളിൽ �പകൃതിേ�ാഭം
മൂലംഇടി�ുേപായതായി

കാണെ�ട.്എ�ാൽ ഭൂരിഭാഗം
�ല�ളിലുംഅളവിൽ
െചറിയ വ�ത�ാസമുെ��ിലും
ഫല�പദമായ രീതിയിൽ

നിലനിൽ�ു�ു�്.

ചില �പവർ�ി�ല�ളിൽ
അളവിൽകൂടുതൽ മലയാള

കാണാൻസാധി��.

Eg= ല�്മികു�ി ശ�ാം ഭവനം

ഇ�ിരഅ�, പ റാ� വിള

രമണി,സേ�ാഷ ഭവനം

ചില �പേദശ�ളിൽ മൺ
ക�ാലയുെട മുകളിലായി

പ����,്ഓട്എ�ിവ
െവ�ിരി�ു�ത്ആയി

കാണെ���.

# �ശീ ലതാകുമാരി

�ശീലത ഭവനം

95 m നു പകരം 65m മാ�തേമ
കാണാൻസാധി����.

#ഇ�ിരഅ�

ശിവാലയം

ക�ാലഏെറ�ുെറ തകർ�

നിലയിലായിരു�ു.

ഫയലിൽഅളവ് കാണാൻ
സാധി�ാ�ക�ാലകൾ

ഉ�ായിരു�ു.

കമല�അനില ഭവനം

േരണുക വലിയവിളയിൽ

�ല�ളിൽഇടി�ു കാണാൻ

സാധി��.
ഉ�ാവണെമ�ി�അത്
നിലനിർ�ിേ�ാരു�തിൽ
ഭൂവുടമകൾ�് വളെര

വലിയ പ�ാണു�ത്.



169m നു പകരം 123 m
മാ�തേമ കാണാൻസാധി��.

കൃഷിഭൂമി ഒരു�ൽ

✔ കൃഷിഭൂമി ഒരി�ൽ
ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു�ത്

�പവർ�ിയാണ.്കൃഷി�് ഭൂമി
ഒരു�ൽ �പവർ�ന�ിലൂെട
തരിശായി കിട� പലകൃഷി
ഭൂമികള�ം ഇേ�ാഴും
കൃഷികളാൽസമൃ�മായി

കാണെ���.

വാഴ, േചന, േച�് എ�ീ
വിലകൾസമൃ�മായിരു�ു
�പവർ�ി െചയ്തത്

കൃഷിയിട�ൾഎ�ാംതെ�.

ൈജവേവലി

✔ മ�് ജലസംര�ണ
�പവർ�കർ ഉൾെ�ടു�ി
െചയ്തൈജവവലി ഒരു
�പവർ�ി�ല�് മാ�തേമ

കാണാൻസാധി����.
ഏെറ�ുെറൈജവേവലികള�ം
ഭൂഉടമകള�െടഅനാ�കുറവ്
െകാ�് തകർ�നിലയിലായി

കാണെ���.

✔ ഇരു�ൂ�ിഅറുപേതാളം
�പവർ�ികൾ െച�ാം
എ�ിരിെ�ആവർ�ന
സ�ഭാവമു� �പവർ�ികൾ
ആണ്കൂടുതലും കാണാൻ

സാധി�ത്.

✔ അനുേയാജ�മായ െകാടു�ു�
കൃഷിഭൂമിയിൽകൃഷി
നിലനിർേ��ത് ഉടമകള�െട കൂടി

ഉ�രവാദി�മാണ.്

✔ മ�് ജലസംര�ണ�ിന്
േവ�ിയു� �പവർ�ികൾ
അർ�വ�ായആകണെമ�ിൽ

അത് ന�ായി സംര�ിേ� തീരൂ.

✔ പുതിയ �പവർ�ികൾ
കെ��ി �പാവർ�ികം

ആ�ാൻ �ശമി�ുക.

✔ ഭൂഉടമകൾ
ഇ�ാര��ിൽ �ശ�

പുലർേ��താണ.്
ആവശ�കതയനുസരി�്
മാ�തം ഭൂമി
കൃഷി�നുേയാജ�ം ആ�ി

െകാടു�ുക.

✔ അനുേയാജ�മായ
�ല�്
അനുേയാജ�മായ
രീതിയിൽ �പവർ�ി
െചയ്താൽവർഷ�േളാളം
െചയ്ത �പവർ�ി

നിലനി�ു േപാരുഉം.

✔ ആവർ�ന
സ�ഭാവമു�
�പവർ�ികൾ
മാ�ിനിർ�ിആസ്തി
സൃഷ്ടി�ു�
�പവർ�ികൾ െച�ാൻ

�ശമി�ുക.ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ�ർഇ�രം



✔ �പവർ�ി െചയ്ത
�ല�െള�ാംതെ�
െതാഴിലാളികൾ വളെര
�പാഗല്ഭ�ം ഉ�വെര

കാണെ���.

✔ ഫയലിൽപ���ി�് വ�ി�്
ഇ�ാ� �പവർ�ി�ല�ും

�പവർ�ി കാണെ���.

14.5m മൺക�ാല

ശാ��

എഴു�ു�ിൽ എ�
വ��ിയുെട വസ്തുവിൽ

ക�ു.എ�ാൽബ�െ��
വ��ിയുെട പ��ചീ�� ഫയലിൽ

കാണാൻസാധി�ി�.

✔ കാലാവ�യ്�്

അനുേയാജ�മായ
�പവർ�ികൾ

✔ പരിേശാധി� �പവർ�ികൾ
മി�തിലും െതാഴിലാളികള�െട

ൈവദഗ്ദ�ം െതളിയി�ു�വയാണ.്

✔ �പവർ�ി നട�ു�
�ല�ള�െട പ��ചീ��കൾ

ഫയലിൽകാേണ�താണ.്
അളെവടു�ുേ�ാൾബ�െ��
ഉേദ�ാഗ�ർഇതു

�ശ�ിേ��താണ.്

✔ െച��� �പവർ�നം
നിലനിൽേ��ത്

�പവർ�ികൾ �ശ�ി�ുക

✔ െതാഴിലാളികൾ�്
ബ�െ�� േമഖലകളിൽ

കൃത�മായ നിർേ�ശ�ള�ം,
ഉേദ�ാഗ�രുെട ഭാഗ�ു
നി�ുമു�കൃത�മായ

അളെവടു�� കള�ം,
ഭൂഉടമകള�െടയ്
ഭാഗ�ുനി�ും കൃത�മായ
സംര�ണവും ഉ�ായാൽ
മാ�തേമ ഒരു �പവർ�ി
ആസ്തി സൃഷ്ടി�ുകയും

ഉ��..

✔ പ�ി�ി�് തുട�ിയ
േരഖകളി�ാെത �പവർ�ി

െച���ത് കു�കരമാണ.്

,✔ അനുേയാജ�മായ
കെ��ി �പവർ�ികൾ
കെ��ി



ഉൾെ��ി���തായി കാണാൻ

സാധി�ി�.

✔ പല�ല�ളിലുംmബു�്
എ�ിേമ�് �പകാരം
ഉ�തിേന�ാൾകൂടുതൽ

�പവർ�ി കാണാൻസാധി��.

✔ ഫയൽ �പകാരം കൃഷിഭൂമി
ഒരി�ൽ �പവർ�ിയിൽ
നൽകിയ ഭൂമിയിൽ ഇേ�ാഴും
കാർഷികവിളകൾ
ഫലഭൂയിഷ്ഠമായി

നിലനിൽ�ു�ു�്.

അത�ാവശ�മാണ.്കാലാവ�
വ�തിയാന�ിനനുസരി���
�പവർ�ികൾ െചയ്താൽഈ

�പശ്നം പരിഹരി�ാം.

✔ അളവിൽകൂടുതൽ �പവർ�ി
െച�ിേ��.

✔ ഇനിയും ഇതുേപാലു�
�പവർ�ികൾതുടർ�ു

േപാേക�ത്അനിവാര�മാണ.്

െകാടുേ��ത്
ന�ുെടെയ�ാം

ഉ�രവാദി�മാണ.്

✔ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

ഇ�ാര�ം �പേത�കം

�ശ�ിേ��താണ.്

✔ ആസ്തി സൃഷ്ടി�ു�
ഇ�രം �പവർ�ികൾ

ഇനിയും തുടരുക.
ആവശ�കതയനുസരി�്
തെ� �പവർ�ികൾ
ഓേരാ ഭൂവുടമകൾ�ും

െചയ്തു െകാടു�ുക.

✔ അവകാശഅധിഷ്ഠിത നിേഷധ�ൾ

# 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾപൂർ�ിയാ�ിയ 7 െതാഴിലാളികൾകഴി�സാ��ികവർഷം

ഉ�ായിരു�ു.കൂടാെത ര�ു കുടുംബ�ളിലായി നാലുേപെരയും കാണാൻസാധി��.

# െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴിലിട�ളിൽഅടി�ാനസൗകര��ളായ �പഥമശു�ശൂഷകി�,്
കുടിെവ�ം, ടാർേപാളിൻ തണെലാരു�ാൻആവശ�മായ ടാർേപാളിൻഎ�ിവ നൽേക�തു�്.
എ�ാൽആദ�കാല�ളിൽ മാ�തേമ ഇത് ലഭ�മായിരു�ു��. െതാഴിലാളികള�െടഈ
അവകാശെ�യാണ് നിേഷധി�ിരി�ു�ത്.

# െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിട�ളിൽ വ�്അപകടംസംഭവി�ാൽഅവരുെടആശുപ�തി ചിലവ്



ആശുപ�തിയിൽ െകാ�ു േപാകു�തിനു�വ�ി�ൂലിയും നൽേക�തു�്.എ�ാൽ
ഇ�ര�ിലു�ആനുകൂല��ൾ ഉെ��ു�ധാരണഅവർ�ി�ായിരു�ു െതാഴിലാളികള�െട

അവകാശെ�യാണ് നിേഷധി�ിരി�ു�ത്.

# മരു�് വാ�ുന്ബി��കൾ േഫാേ�ാഎടു�ു�ബി��കൾ േഫാേ�ാേകാ�ി എടു�ു�തിനു�
ചിലവ് വ�ി�ൂലി ചിലവുകൾഇവെയാ�ും ലഭി�ു�ി�എ�ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്.ഇതിന്
പരിഹാരം കാേണ�തു�്.

# നിയമ�പകാരം 5കിേലാമീ�ർ കൂടുതൽയാ�ത െച��കയാെണ�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�് 10
ശതമാനം യാ�താബ�നൽേക�തു�്.അ�െനയാ�താ�ൂലി ലഭി�ുെമ�ു�
അവകാശെ��ുറി�്അവർ�് ധാരണയു�ായിരു�ി�.

# െതാഴിൽ കാർഡ്എടു�ു�തിന് െതാഴിലാളികളിൽ നി�് ചിലവായ േഫാേ�ാഎടു�ു�ത്
േഫാേ�ാ േകാ�ി എടു�ു�ത് ഉ�ചാർജ് തിരിെക നൽേക�തു�്.എ�ാൽ േമൽ�റ�
െതാഴിലാളി�് ഇെതാ�ും തിരിെക കി�ിയതായി അറിയാൻകഴി�ി�.

# െതാഴിലാളിഅവകാശെ�� 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകണംഅ�ാ�പ�ം
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം നൽകണെമ� െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശെ�ഇവിെട

നിേഷധി�ിരി�ു�ത്ആയി ക�ു.

# െതാഴിലാളികള�െടആവശ��പകാരം ഉ� േജാലികൾകാലാനുസൃതമായതും െതാഴിലാളികൾ�്
ന� െ�ടയിനി�ും േബാധവൽ�രണ�ാസുകള�ം െച���തിലൂെട ന�ുെട ഭരണസംവിധാന�ൾ
കൂടുതൽസുതാര�മാ�ുവാൻഅതിലൂെട െതാഴിലുറ�് പ�തികൾകൂടുതൽഫല�പദമാകാൻ

സാധി�ും.

✔ 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�്.

✔ െപാതുനിർേ�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.



# 100 െതാഴിൽ ദിന�ൾപൂർ�ിയാ�ിയ 7 െതാഴിലാളികൾകഴി�സാ��ികവർഷം

ഉ�ായിരു�ു.കൂടാെത ര�ു കുടുംബ�ളിലായി നാലുേപെരയും കാണാൻസാധി��.

# െതാഴിലുറ�് നിയമ�പകാരം െതാഴിലിട�ളിൽഅടി�ാനസൗകര��ളായ �പഥമശു�ശൂഷകി�,്
കുടിെവ�ം, ടാർേപാളിൻ തണെലാരു�ാൻആവശ�മായ ടാർേപാളിൻഎ�ിവ നൽേക�തു�്.
എ�ാൽആദ�കാല�ളിൽ മാ�തേമ ഇത് ലഭ�മായിരു�ു��. െതാഴിലാളികള�െടഈ
അവകാശെ�യാണ് നിേഷധി�ിരി�ു�ത്.

# െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിലിട�ളിൽ വ�്അപകടംസംഭവി�ാൽഅവരുെടആശുപ�തി ചിലവ്
ആശുപ�തിയിൽ െകാ�ു േപാകു�തിനു�വ�ി�ൂലിയും നൽേക�തു�്.എ�ാൽ
ഇ�ര�ിലു�ആനുകൂല��ൾ ഉെ��ു�ധാരണഅവർ�ി�ായിരു�ു െതാഴിലാളികള�െട

അവകാശെ�യാണ് നിേഷധി�ിരി�ു�ത്.

# മരു�് വാ�ുന്ബി��കൾ േഫാേ�ാഎടു�ു�ബി��കൾ േഫാേ�ാേകാ�ി എടു�ു�തിനു�
ചിലവ് വ�ി�ൂലി ചിലവുകൾഇവെയാ�ും ലഭി�ു�ി�എ�ാണ്അറിയാൻകഴി�ത്.ഇതിന്
പരിഹാരം കാേണ�തു�്.

# നിയമ�പകാരം 5കിേലാമീ�ർ കൂടുതൽയാ�ത െച��കയാെണ�ിൽ െതാഴിലാളികൾ�് 10
ശതമാനം യാ�താബ�നൽേക�തു�്.അ�െനയാ�താ�ൂലി ലഭി�ുെമ�ു�
അവകാശെ��ുറി�്അവർ�് ധാരണയു�ായിരു�ി�.

# െതാഴിൽ കാർഡ്എടു�ു�തിന് െതാഴിലാളികളിൽ നി�് ചിലവായ േഫാേ�ാഎടു�ു�ത്
േഫാേ�ാ േകാ�ി എടു�ു�ത് ഉ�ചാർജ് തിരിെക നൽേക�തു�്.എ�ാൽ േമൽ�റ�
െതാഴിലാളി�് ഇെതാ�ും തിരിെക കി�ിയതായി അറിയാൻകഴി�ി�.

# െതാഴിലാളിഅവകാശെ�� 14 ദിവസ�ിനു�ിൽ െതാഴിൽ നൽകണംഅ�ാ�പ�ം
െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം നൽകണെമ� െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശെ�ഇവിെട

നിേഷധി�ിരി�ു�ത്ആയി ക�ു.

# െതാഴിലാളികള�െടആവശ��പകാരം ഉ� േജാലികൾകാലാനുസൃതമായതും െതാഴിലാളികൾ�്
ന� െ�ടയിനി�ും േബാധവൽ�രണ�ാസുകള�ം െച���തിലൂെട ന�ുെട ഭരണസംവിധാന�ൾ
കൂടുതൽസുതാര�മാ�ുവാൻഅതിലൂെട െതാഴിലുറ�് പ�തികൾകൂടുതൽഫല�പദമാകാൻ

സാധി�ും.


