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ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ ല ാൺട്രാക്ട്  സഹ രണ  സസാസസറ്റി  

പശ്ചാത്തേം; വളർച്ച; ട്പവർത്തനം 

2019 ൽ ഐസിഎ  (ഇന്റർനാഷണൽ ക ാ-ഓപ്പകററ്റീവ് അല്ലിയൻസിന്ററ) സ്ഥിര 

അംഗത്വം ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിറല ഏ  പ്രാഥമി   സഹ രണ സംഘമായ   ഊരാളുങ്കൽ 

ത ാഴിലാളി സഹകരണ സംഘം (യു എൽ സി സി എസ്) ഇന്ന,് കൃ യനിഷ്ട യുതെയും, 

വിശ്വാസത്തിന്ററയും പരയായമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.  ഇ  ് ഒരു പകൽ ഇരുട്ടി 

തവളുത്തപ്പാൾ സംഭവിച്ച ല്ല. സഹനത്തിന്തറയും,  അർപണപ് ാധത്തിന്തറയും, 

സംഘശ്ക്തിയുതെയും   പ്നരിന്തറന്തറയും   കനൽ വഴികൾ  ാണ്ടിയാണ്  സംഘം ഈ 

വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ്. 

ഊരാളുങ്കൽ കൂലി പ്വലക്കാരുതെ പരസ്പര സഹായസഹകരണ സംഘം  രജിസ്റ്റർ തെയ്ത ് 

1925 തെബ് ുവരി 13 നാണ്. പണവും, ജാ ിപ്മൽതക്കായ്മയും പാവതപട്ടവർതക്ക ിതര 

നെത്തിയ കെന്നാബ്കമണങ്ങതള തെറുക്കുന്ന ിനായി രൂപീകരിച്ച വിവിധ 

സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന നിലക്കാണ് 93 വർഷങ്ങൾക്്ക മുൻപ് ഈ സംഘം 

നിലവിൽ വന്ന ്. പ്കരളത്തിതല ബ്പമുഖ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളിതലാരാളായ 

സവാമി വാഗ്ഭൊനന്ദനാണ് സംഘത്തിന്ററ  രൂപീകരണത്തിന് പ്ന ൃ വം നൽകിയ ്. 

അയിത്തത്തിനും ജാ ീയ ക്കുതമ ിതര പ്പാരാൊൻ  യ്യാറുള്ള ഒരു പറ്റം പ്പർ 

 ങ്ങളുതെ പ്ന ൃ വതത്ത വാഗ്ഭൊനന്ദനിൽ കതണ്ടത്തുകയായിരുന്നു. സവാമി 

മാഹിയിൽ നെത്തിയ ഒരു ബ്പസംഗത്തിന്ററ  ഉള്ളെക്കത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായ കാരക്കതട്ട 

തെറുപക്കാരിൽ െിലർ അപ്േഹതത്ത അവിപ്െക്്ക ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു. 

സവാമിയുതെ ശ്ക്തമായ പ്ന ൃ വം ഉണ്ടായപ് ാതെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള 

മുപ്ന്നറ്റത്തിന് കരുത്താർജ്ജിച്ചു. സവാഭാവികമായി  തന്ന ജന്മിമാരും സവർണരും 

ജനകീയ  മുപ്ന്നറ്റത്തിന് രംഗത്ത് വന്നു.  

പാവതപട്ടവർതക്ക ിരായ മർേനമുറകതള ആത്മസംയമനപ്ത്താെുകൂെിയാണ് ജനങ്ങൾ 

പ്നരിട്ട .് ഇ ിന്ററ ഭാഗമായി ബ്പ ിപ്രാധ സമരത്തിൽ ഏർതപട്ടവർക്്ക  പിൻ ലം 

നല്കാൻ സഹായകമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി  സമൂഹതത്ത  ശ്ക്തിതപെുത്താനാണ് 

വാഗ്ഭൊനന്ദൻ ബ്ശ്മിച്ച ്. ജനങ്ങളിൽ ആശ്യ ബ്പെരണത്തിനായി ആത്മവിദ്യ സംഘം 

സ്ഥാപിച്ചു. ഇ ിനു പുറതമ പാവതപട്ടവരുതെ കുട്ടികൾക്കായി ഒരു പ്ബ്പമറി സ്കൂ ളും, ഒരു 

ഐകയ നാണയ സംഘവും കൂലിപ്വലക്കാരുതെ സഹകരണ സംഘവും അപ്േഹം 

സ്ഥാപിച്ചു. ഇവ വളർന്ന്  പന്തലിച്ചാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ആത്മ വിദ്യ സംഘം എൽ.പി 



സ്കൂ ളും, ഊരാളുങ്കൽ സഹകരണ  ാങ്കും, ഊരാളുങ്കൽ ത ാഴിലാളി കരാർ സഹകരണ 

സംഘവുമായി രൂപാന്തരം ബ്പാപിച്ച ്.  

മുകളിൽ സൂെിപിച്ച സാമൂഹിക രാഷ്ബ്െീയ സമരത്തിൽ, ഈ ബ്പപ്ദ്ശ്തത്ത ജനങ്ങളിൽ 

ശ്ക്തമായ കൂട്ടായ്മയും സഹകരണ മപ്നാഭാവവും ഊട്ടി ഉറപിച്ചു. അ ാണ് 

വാഗ്ഭൊനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച കൂലിപ്വലക്കാരുതെ സഹകരണ സംഘം അെക്കമുള്ള 

സ്ഥാപനങ്ങളുതെ പിന്നീെപ്ങ്ങാട്ടുള്ള വളർച്ചക്്ക ആധാരമായ ്. 

 

ആത്മവിദ്യ സംഘത്തിൽ അംഗമായി എന്ന ് തകാണ്ട് ത ാഴിൽ നിപ്ഷധിച്ചവർക്്ക 

ത ാഴിൽ ലഭയമാക്കുക എന്ന ഉപ്േശ്പ്ത്താെുകൂെിയാണ് സംഘം ബ്പവർത്തകർ 

ഊരാളുങ്കൽ കൂലി പ്വലക്കാരുതെ സഹകരണ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകിയ ്.  

ഇ ിനായി 14 പ്പരെങ്ങുന്ന ഒരു പ്ബ്പാപ്മാറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായ .് 

 ുെർന്ന് നിലവിൽവന്ന വിവിധ ഭരണ സമി ികളുതെ പ്ന ൃ വത്തിൽ 

വിപുലതപട്ടുവന്ന സംഘം സർക്കാരിന്ററ പ്ല ർ പ്കാൺബ്ൊക്ട് സഹകരണ 

സംഘങ്ങൾക്കുള്ള മാ ൃക പ്  പ്ലാ അംഗീകരിക്കുകയും, 1967 ൽ ഒരു രജിസ്റ്റതറഡ് 

പ്ല ർ പ്കാൺബ്ൊക്ട് സഹകരണ തസാപ്സറ്റിയായി നിലവിൽ വരി യും റെയ്തു. 

ഐകയരാഷ്ബ്െസംഘെനയുതെ വികസന പദ്ധ ി വിഭാഗം (United Nations Development 

Programme), ഒരു മാ ൃക സഹകരണ സംഘമായി "ഊരാളുങ്കലിതന", അവരുതെ 

പ്ഡാകയൂതമന്തററിയിൽ പ്ലാകതമമ്പാെും ബ്പദ്ർശ്ിപിച്ചുതകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 



അന്താരാഷ്ബ്െ സഹകരണ സംഘം (International Co-operative Alliance), ഊരാളുങ്കലിനു 

അംഗ വം നൽകി ആദ്രിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അന്താരാഷ്ബ്െ സംഘെനയിൽ  അംഗ വമുള്ള 

ഏക  ഇന്തയൻ സഹകരണ സംഘം ഊരാളുങ്കൽ പ്ല ർ  പ്കാൺബ്ൊക്ട ്പ്കാ-ഓപപ്ററ്റീവ് 

തസാപ്സറ്റിയാണ്. 

 ഒൻപ  ് ദ്ശ്ാബ്ദ കാലതത്ത സംഘത്തിന്തറ  പദ്ധ ി നിർവഹണ പ്ശ്ഷിയും, 

സാമ്പത്തിക വിനിപ്യാഗ രീ ിയും അച്ചെക്ക മികവും ഇന്തയയിതല മാപ്നജ് മന്റ ്

വിദ്യാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അവരുതെ പാഠ്യപദ്ധ ിയുതെ ഭാഗമായി 

ഉൾതപെുത്തിയിരിക്കുന്നു. സംഘെി  കായിക ശ്ക്തിക്്ക ഊന്നൽ തകാെുത്തുള്ള 

രീ ിപ്യാതൊപം, ആധുനിക  ഇെകലർത്തിയ ാണ് സംഘത്തിന്തറ  കു ിപിന് 

ആധാരമായി നമുക്്ക കാണാൻ കഴിയുക. കായികാധവാനം ബ്പധാനം തെയ്യുന്ന ത ാഴിൽ 

ശ്ക്തികളുതെ എണ്ണം പ്ദ്നം ദ്ിനം  കുറഞ്ഞുവന്ന ും, വയവസായ ത ാഴിൽ 

പ്വദ്ഗ്ധയം ഉള്ള തെറുപക്കാരുതെ  പ്േശ്ീയ നിര രൂപതപട്ടുവന്ന ും, മാറ്റത്തിന് 

ആധാരമായി. ദ്ീർഘ വീക്ഷണമുള്ള പ്ന ൃ വം സംഘത്തിന് നവ ജീവൻ 

നൽകിയ ായും നമുക്്ക കാണാൻ കഴിയുന്ന ാണ്. ആധുനിക യബ്ന്ത സംവിധാനങ്ങളും 

സാപ്ങ്ക ിക വിദ്യയും, പ്കാർത്തിണക്കിയ പു ിയ നയം, സംഘത്തിന്തറ  വളർച്ചക്്ക 

നിദ്ാനമായി. 

 

സ ാണ്ടയാര് ഫ് സളഓവർ 

 



ത ാണ്ണൂറുകളുതെ ആദ്യത്തിൽ ഇന്തയയിൽ നെപിലാക്കിയ സാമ്പത്തിക 

പരിഷ് കാരങ്ങൾ  പ്േശ്ീയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്്ക ഒപ്ട്ടതറ ബ്പയാസങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിച്ചുതവങ്കിൽ, 

ആ അവസരം െലബ്പദ്മായി ഉപപ്യാഗിച്ച സംഘം മുപ്ന്നറിയ ായി കാണാം. ബ് ി ല 

പഞ്ചായത്തീ രാജ് സംവിധാനത്തിതല നിർമ്മാണ ബ്പവർത്തികളുതെ െുമ ലകൾ 

സമയ ന്ധി മായും, കൃ യ പ്യാെും, അഴിമ ിമുക്തമായും പൂർത്തീകരിച്ചപ് ാതെ 

സർക്കാരിനും, വിശ്ിഷയാ തപാ ുസമൂഹത്തിനും, സവീകാരയ സ്ഥാപനമായി സംഘം 

വളർന്നു.  

സംഘം അപ്ന്നവതര സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പാ യിൽനിന്നും ഒരു വഴി മാറി 

നെക്കലായിരുന്നു "യു എൽ പ്സ ർ പാർക്്ക". പരമ്പരാഗ  ശ്ാസ്ബ്  വിഷയങ്ങളിൽ 

നിന്നും ത ന്നി മാറി ഐ െി പ്പാലുള്ള നവ പഠ്ന പ്മഖലതയ പു ു  ലമുറ 

സവീകരിച്ചപ്പാൾ, ഈ തെറുപക്കാർക്്ക നാട്ടിൽ  തന്ന ഒരു ത ാഴിൽ ഇെം എന്ന 

സാമൂഹയ ബ്പ ി ദ്ധ യായിരുന്നു ഈ പദ്ധ ിയുതെ പിന്നാതല ഊർജ്ജം, ഐ െി 

തബ്പാെഷനലുകൾക്കും അർദ്ധ ത ാഴിൽ പ്നപുണയ/അവിദ്ഗ്ധ ത ാഴിൽ പ്ശ്ഷിക്കും 

ഏതറ ത ാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു  ൃഹ ് പദ്ധ ിയായി യു എൽ പ്സ ർ 

പാർക്്ക മാറി കഴിഞ്ഞു.  

വിവരസാപ്ങ്ക ിക വിദ്യ സമൂഹത്തിന്തറ  സമസ്ത പ്മഖലകളിലും 

പ്വരുകളാഴ്ത്തിത്തുെങ്ങിയ വർത്തമാന കാലത്തു സംഘം ആ പ്മഖലയിലും 

പാദ്മൂന്നിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. "യു എൽ തെക്പ്നാളജി തസാലയൂഷൻസ്" സംഘത്തിന്തറ 

വളർച്ചയുതെ പാ യിതല ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്.  

വിദ്ഗ്ധരായ കലാകാരന്മാർക്  ങ്ങളുതെ ഭാവനയ്ക്്ക രൂപം നൽകുവാനും 

അങ്ങതനയുണ്ടാകുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുവാനും അന്താരാഷ്ബ്െ 

നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു പ്കബ്ന്ദം - സർഗാലായ  ആർട്സ് ആൻഡ് ബ്കാഫ്ട്സ് വിപ്ല്ലജ്. 

ജീവി ത്തി ന്തറ  ഒരരിക് പറ്റി ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ കലാകാരന്മാർ ഇന്ന് അഭിമാനപ്ത്താതെ 

ആത്മവിശ്വാസപ്ത്താതെ  ങ്ങളുതെ ബ്പവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി കഴിയുന്നു. സര്ഗാലയ 

ആർട്സ ് ആൻഡ് ബ്കെ്റ്സ് വിപ്ല്ലജ് നെത്തിപും പരിപാലനവും സംഘത്തിന്തറ 

പ്ന ൃ വത്തിലാണ്.  

 രാഷ്ബ്െ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയാവുന്നപ് ാതൊപം, ബ്പാഥമിക 

സഹകരണ സംഘങ്ങളുതെ കൂട്ടായ്മ സൃഷ്ട്ടിക്കുന്ന ിലൂതെ ഒരു പു ിയ മാ ൃക  തന്ന 

രൂപതപെുത്തിയിരിക്കുന്നു ഊരാളുങ്കൽ.  



ആധുനിക നിർമ്മാണ പ്വദ്ഗ്ധയവും, യബ്ന്തസംവിധാനങ്ങളും സവായത്തമാക്കി 

 ഹുനില പരിസ്ഥി ി സൗഹാർേ തകട്ടിെങ്ങളും, വമ്പൻ പാലങ്ങളും, 

പ്ലാകനിലവാരത്തിലുള്ള പ്റാഡുകളും നിർമ്മിച്ചുതകാണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പാൾ സംഘം. 

കൃ യനിഷ്ഠയും, ഗുണനിലവാരവും, സപ്മ്മളിക്കുന്ന ബ്പവർത്തന രീ ിയും ഭരണ 

നിർവഹണ മികവും, സാമ്പത്തിക അച്ചെക്കവും ദ്ീർഘ വീക്ഷണ പാെവവും, ഇന്ന് 

സംഘത്തിതന ഒരു ജന യുതെ ആത്മവിശ്വാസമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.  

93 വർഷതത്ത ബ്പവർത്തന പരിെയമുള്ള ഊരാളുങ്കൽ പ്ല ർ പ്കാൺബ്ൊക്ട് പ്കാ-

ഓപപ്ററ്റീവ് തസാപ്സറ്റി ഇപ്പാൾ, വിവരസാപ്ങ്ക ികവിദ്യ, െൂറിസം, വിദ്യാഭയാസം 

എന്നീ പ്മഖലകളിലും ബ്പവർത്തനമാരംഭിച്ച അ  ് വിജയകരമായി മുപ്ന്നാെ് 

തകാണ്ടുപ്പാകുന്നുണ്ട്. പ്കരളത്തിന്തറ  ആദ്യതത്ത ഐ െി സ്തപഷയൽ ഇക്കപ്ണാമിക് 

പ്സാണായ യു എൽ  പ്സ ർ പാർക്്ക തസാപ്സറ്റിയുതെ ഉെമസ്ഥ യിലാണ്.  

ഇന്ന ് ഏ  ് സംരംഭതത്തയും ആത്മവിശ്വാസപ്ത്താതെ ഏതറ്റെുത്തു, ത ാെുന്നത ലാം 

തപാന്നാക്കുന്ന ിലൂതെ, 100 വർഷങ്ങൾക്്ക മുൻപ് വാഗ്ഭൊനന്ദ ഗുരു കണ്ട സവപ്നം 

സംഘം സാക്ഷാ ്കരിക്കുകയാണ്.  

 

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻട്ഫാസ്ട്ര ച്്ചർ  ആൻഡ ് ൺസ്ട്രക്ഷൻ, ചവറ് സ ാല്ലം 



 ുെക്കത്തിൽ 14  അംഗങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്ന ്. ഇ ിനകം 2000 ത്തിലധികം  പ്പർ 

സംഘത്തിൽ അംഗങ്ങളായുണ്ട്. മരണമെഞ്ഞവരും വിവിധകാരണങ്ങളാൽ ( ാമസം 

മാറൽ, വിപ്ദ്ശ് പ്ജാലി) സവയം ഒഴിഞ്ഞവരും  ഒഴിച്്ച 578 എ ക്ലാസ് അംഗങ്ങളും, 2417 സി 

ക്ലാസ് അംഗങ്ങളുമാണ് നിലവിലുള്ള ്. ഇവപ്രാതൊപം നിർമ്മാണ ബ്പവർത്തനങ്ങൾ 

നെക്കുന്ന ബ്പപ്ദ്ശ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്പാപ്ദ്ശ്ികമായി കതണ്ടത്തുന്നവരും, ഏ ാണ്ട ്  6000  

ഓളം വരുന്ന അംഗങ്ങളല്ലാത്ത ത ാഴിലാളികളും പ്െർന്നാണ് സംഘം ഏതറ്റെുക്കുന്ന 

ബ്പവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ്. 

വിദ്ഗ്ധരും അവിദ്ഗ്ധരുമായ ത ാഴിലാളികളും, സാപ്ങ്ക ിക പരിജ്ഞാനം പ്നെിയ ഓവർ 

സീയർമാരും എഞ്ചിനീർമാരും അെങ്ങുന്ന ാണ് സംഘം അംഗങ്ങൾ. തമറ്റൽ 

അെിക്കുന്ന  ് മു ൽ നിർമ്മാണ ബ്പവർത്തിയുതെ വിവിധ വശ്ങ്ങൾ 

അറിയുന്നവരാവണം അംഗങ്ങൾ. പ്ജാലിയിതല കഴിവ,് പ്നപുണയം, ആത്മാർത്ഥ , 

അർപണപ് ാധം, മുൻപരിെയം എന്നിവയാെിസ്ഥാനമാക്കി പ്നാൺ-തമമ്പർമാരിൽ 

നിന്നാണ്  പു ിയ ായി അംഗ വം നൽകി വരുന്ന .് അംഗ വത്തിsâ പരിധി 

പ്കാഴിപ്ക്കാെ് ജില്ലയും, ബ്പവർത്തനങ്ങൾ ഏതറ്റെുക്കുന്ന ിനുള്ള സംഘത്തിsâ പരിധി 

പ്കരള സംസ്ഥാനത്തുെനീളവുമാണ്.  

ബ്പവർത്തികൾ കൃ യ സമയത്തു ഗുണനിലവാരപ്ത്താതെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ിനു 

ഏറ്റവും നൂ നമായ സാപ്ങ്ക ിക വിദ്യകളും തമഷീനറികളുമാണ് യു എൽ സി സി 

എസ്സിന്തറ പ്കവശ്മുള്ള ്.   

ട്പവർത്തി ൾ 

ആദ്യകാലത്തു മല ാർ ഡിസ്ബ്െിക്ട് പ് ാർഡിൽ നിന്നും പിഡബ്ലിയുഡിയിൽ നിന്നും 

ബ്പവർത്തികൾ ഏതറ്റെുത്ത നെത്തി ത ാഴിലാളികൾക്്ക  വർഷം മുഴുവൻ ത ാഴിൽ 

ലഭയമാക്കുന്ന ിന് പ്വണ്ടി കണ്ണൂർ, മലപുറം,  ൃശ്ൂർ, പാലക്കാെ് എന്നിവിെങ്ങളിൽ 

കിണർ, ൊപ, കനാൽ, പ്വലിതക്കട്ടൽ ുെങ്ങിയ ബ്പവർത്തികൾ ഏതറ്റെുത്ത 

നെത്തിയിരുന്നു. സ്ഥാപനത്തിന്ററ  വളർച്ചക്്ക എബ് പ്യാ ദ്ൂരം നെന്ന് 

ബ്പവർത്തതയെുക്കാൻ അംഗങ്ങൾ  യ്യാറായിരുന്നു. ബ്പവർത്തികൾ സ യസന്ധ പ്യാതെ 

കൃ യ സമയത്ത്  പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഭരണസമി ി നിഷ്കർഷ  പുലർത്തി കൂെു ൽ 

ത ാഴിലാളികൾക്്ക പ്ജാലി നല്കാൻ ഉ കുന്ന പ്റാഡ ് പണിയാണ് സംഘം മുഖയമായും 

ഏതറ്റെുത്ത .് 



 

പ്കാഴിപ്ക്കാെ് പ്  പാസ് പ്െസ് 2 

സംഘത്തിന്ററ  ബ്പവർത്തന  പരിധിയിൽ ഉൾതപെുന്ന സ്ഥലങ്ങളിതല 

ബ്പവർത്തികളാണ് സംഘം ഏതറ്റെുക്കാറുള്ള ്. തെൻഡറിൽ പതങ്കെുക്കുന്ന ിന് 

മുൻപായി തന്ന ഭരണ  സമി ി കാരയങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി  ആപ്ലാെിക്കും. എബ്  ശ് മാനം 

നിരക്കിന് പ്ജാലി ഏതറ്റെുക്കാതമന്ന് ഭരണ സമി ി  ീരുമാനിക്കും. തെൻഡർ 

കഴിഞ്ഞാൽ  തനപ്ഗാസിപ്യഷൻ  സംവിധാനം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അ ിലും 

 ീരുമാനതമെുക്കുന്ന ് ഭരണസമി ിയാണ്. െില ബ്പപ് യക സാഹെരയങ്ങളിൽ തെൻഡർ 

തെയ്യാത യും ഡിപാർെ്തമâv തസാപ്സറ്റിതയ പ്നരിട്്ട ബ്പവർത്തികൾ ഏൽപിക്കാറുണ്ട്. 

യുദ്ധകാലാെിസ്ഥാനത്തിൽ തെപ്യ്യണ്ട ബ്പവർത്തികൾ സംഘം ഏതറ്റെുത്ത 

നെത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

സംഘം ഏസറ്റരുത്ത  ട്പധാന ട്പവർത്തി ളിൽ ചിേ ്   

Sl 

No 
Name of work 

Amount 

(Rs)           

In crore  

Awarded by 

1 
Kozhikode City Road Improvement Project 

(KCRIP) 
693.00  

Kerala Road Fund Board, 

Trivandrum 

2 

Construction of Calicut Bypass PHASE II Reach II 

from Ch: 0/000 to 5/100 (New NH 66) in the state 

of Kerala. 

152.75  
SE,NH North Circle 

Kozhikode 



3 
Construction of Office complex for the Registrar 

of Cooperative Societies at Thiruvananthapuram. 
89.00  

Registrar of Co-operative 

Society 

4 
Construction of Indian Institute of Infrastructure 

and Construction in Chavara 
44.45   

Managing Director, KASE, 

TVM 

5 
Improvements to Taliparamba Coorg Border road 

from Km 0/00 to 36/985 in Kannur District 
44.94 

SE PWD Roads & Bridges 

NC Kozhikode 

6 
Construction of Software Development Building at 

ULCCS Ltd SEZ Area for UL Cyber Park Kozhikode 
57.76  

Managing Director, ULCCS 

IT Infrastructure PVT Ltd. 

7 
Road Improvement Works in Kozhikode  and 

Construction of Fly over in Kozhikode  
38.62  PM, KSUDP, Kozhikode 

 

നിലവിലല പ്രധാന പ്രവർത്തികൾ  

നിലവിറല പ്രവർത്തി ളുറെ ആറ  മൂലയം – 2680 ക ാെി 

Sl No Name of work 

Amount 

(Rs)           

In crore 

Awarded by 

1 

District Flagship Infrastructure Projects (DFIP)- 

Improvement and Upgradation of Nadukani - 

Vazhikkadavu - Nilambur - Edavanna - Manjeri - 

Malappuram - Vengara - Thirurangadi - 

Parappanangadi Road in Malappuram District 

Ch:0/000 to 90/000 

359.91 

SE,PWD 

Roads&Bridges,North 

Circle,Kozhikode 

2 

Providing Infrastructure for Govt Schools-

Modernisation of schools as part of Centre of 

Excellence 

270.00 KITZ, Thiruvanathapuram 

3 

District Flagship Project (DFIP) - Improvements 

and Providing BM & BC to Hill High Way 

Cherupuzha - Payyavoor - Ulikkal - Vallithode 

Road Km 59.415 in Kannur District 

191.54 

SE,PWD 

Roads&Bridges,North 

Circle,Kozhikode 

4 

Widening to 2 lane with paved shoulders from 

km. 87/000 to 133/720 (Nattukal to Thanau Jn. 

In Palakkad) of NH-966 (Old NH-213) in the 

State of Kerala on Engineering, Procurement 

173.05 
CE, National Highways, 

PWD Thiruvananthapuram 



and Construction (EPC) mode 

5 

District Flagship Infrastructure Projects (DFIP)-

Construction of Valiyazheekkal Bridge across 

Kayamkulam Lake connecting Kollam & 

Alappuzha districts-840m. 

136.39  

 Superintending Engineer, 

PWD, South Circle, 

Thiruvananthapuram 

6 

Widening to 2/4 lane with paved shoulders 

Karamana Jn to Kaliyakavila Jn. In 

Thiruvanathapuram district  of NH-66  in the 

State of Kerala on Engineering, Procurement 

and Construction (EPC) mode 

110.00 KIFBI 

7 
Construction of Technical innovation Zone in 

Kochi 
88.00 MD KSITIL 

8 

Implementation of District Flagship 

Infrastructure Project - Construction of Flyover 

at Km 27/330 Ramanattukara PHASE I Along 

NH-66 Bypass (Old NH -17) in the State of 

Kerala 

74.96  

SE,PWD National 

Highway,North 

Circle,Kozhikode. 

9 
KIIFB - Improvements to Ambalappuzha - 

Thiruvalla road Ch: From 0/000 to 22/560 
56.61 

KRFB,TVM,Chief Executive 

Officer 

10 

Implementation of District Flagship 

Infrastructure Project - Construction of Flyover 

at Km 14/700 Thondayadu PHASE I Along NH-

66 Bypass (Old NH -17) in the State of Kerala 

51.42  

SE,PWD National 

Highway,North 

Circle,Kozhikode. 

11 

Construction of Building (International Co-

Operative Museum) for Karassery Service Co-

Operative Bank in rs No:4/3B,Ward No:27,EW 

No:36 at Kozhikode Corporation 

50.28 
GM, Karassery Service Co-

Operative Bank 

12 

Construction of Factory Building for 

Mathruboomi in Velipram Desom at 

Ramanattukara in Kozhikode District 

41.63  
MD, The  Printing & 

Publishing Co Ltd 

 

 

ഗുണലേന്മ 



സംഘം തെയ്യുന്ന നിർമ്മാണ ബ്പവർത്തനങ്ങളുതെ ഗുണപ്മന്മ  ഉറപ് വരുത്തുവാൻ 

ബ്പപ് യക നെപെികൾ സവീകരിക്കാറുണ്ട് . പ്കാൺബ്കീറ്റ്  യ്യാറാക്കൽ, സിമന്റ് പൂഴി, 

തമറ്റൽ, തവള്ളം അനുപാ ം ബ്ശ്ദ്ധിക്കാൻ സാപ്ങ്ക ിക പ്മൽപ്നാട്ടം, ബ്പവർത്തി വിഭജനം 

എന്നിവ നെക്കുന്നു. ലാഭം എന്ന ിപ്നക്കാളുപരി പ്ജാലിയുതെ ഗുണനിലവാരം 

ഉറപുവരുത്തുന്ന ിൽ ത ാഴിലാളികൾ അർപണ മപ്നാഭാവപ്ത്താതെ ബ്പവർത്തിക്കുന്നു. 

പ്ജാലിക്്ക ഗുണപ്മന്മ ഉണ്ടായാൽ മാബ് പ്മ കൂെു ൽ ബ്പവർത്തികൾ ഏതറ്റെുക്കാൻ കഴിയൂ 

എന്നും അ  ്വഴി  ങ്ങളുതെ നിലനിൽപും ഭബ്ദ്മാതണന്ന ് ത ാഴിലാളിതയ പണിയിൽ 

പൂർണ പങ്കാളിയാകുന്നു. ഇവിതെയും ത ാഴിലാളിയുതെ അർപണ പ് ാധം  തന്നയാണ് 

ബ്പധാനം. ബ്പ ിവർഷം ഏ ാണ്ട ് രണ്ടര ലക്ഷം ത ാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിക്കാൻ 

സംഘത്തിന് ഇപ്പാൾ സാധയ യുണ്ട്. 

അംഗീ ൃ  ഏജൻസി  

സംഘത്തിന്തറ മഹനീയ പ്സവനം കണക്കിതലെുത്തു, പ്കരള സർക്കാർ  യു എൽ 

സി സി എസ്സിതന  ാതഴ പറയുന്ന വകുപുകളുതെ ബ്പവർത്തികളുതെ അംഗീകൃ  

ഏജൻസിയായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

നമ്പർ   വ ുപ്്പ   

1 ധനകാരയ വകുപ് 

2  പ്േശ് സവയംഭരണ വകുപ് 

3 വിപ്നാദ് സഞ്ചാര വകുപ് 

4 ത ാഴിൽ വകുപ് 

5 സഹകരണ വകുപ് 

6 എം എൽ എ െണ്ട് ഉപപ്യാഗിച്ചുള്ള 

പദ്ധ ികൾ /ബ്പവർത്തികൾ 

 

 

സാമ്പത്തി  സാംസ്കാരി  അച്ചരക്കം 

ലീഡർമാർ ബ്പവർത്തിയുതെ കണക്്ക ബ്പവർത്തി സ്ഥലത്തു തവച്്ച  തന്ന 

 യ്യാറാക്കും. ബ്പവർത്തി സ്ഥലത്തു തവച്ച ലീഡർമാർ  യ്യാറാക്കുന്ന കണക്കുകൾ, 

അ ാ  ് സ്ഥലതത്ത ബ്പവർത്തിക്കാരായ തമമ്പർമാർ  ഒപിട്ട  പ്ശ്ഷം ഡയറക്ടർമാർ 

പരിപ്ശ്ാധിക്കും. ഈ കണക്കുകൾ ബ്പസിഡന്റ് ഒപിട്ട പാസാക്കണം. പിന്നീെ് 

ഓെീസിലും ഈ കണക്്ക പരിപ്ശ്ാധന വിപ്ധയമാക്കും.  



സംഘത്തിന്ററ  നിലനിൽപിനു തമമ്പർമാരുതെ അച്ചെക്കത്തിന് കാരയമായ പങ്കുണ്ട.് 

ബ്പവർത്തികൾ ഏതറ്റെുക്കുപ്മ്പാൾ അ ാ ് സ്ഥലതത്ത ജനങ്ങളുമായി വളതര നല്ല 

 ന്ധം സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട്.  

 

സാമ്പത്തിക അച്ചെക്കവും കർശ്നമായി പാലിക്കാറുണ്ട്. എബ്  തെറിയ 

 ുകയാതണങ്കിലും സാമ്പത്തിക അപഹരണത്തിനു യാത ാരു മാപും ഇ ുവതര 

നൽകിയിട്ടില്ല. മ ിയായ ത ളിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ അംഗങ്ങതള അംഗ വത്തിൽ നിന്ന് 

പുറത്താക്കും. അച്ചെക്ക നെപെികൾ സവീകരിക്കുന്ന ിന് തമമ്പർ എപ്ന്നാ ഡയറക്ടർ 

എപ്ന്നാ വിപ്വെനം ഉണ്ടാകാറില്ല. ബ്പവർത്തനത്തിതല സു ാരയ  ത റ്റുകൾ 

കണ്ടുപിെിക്കുന്ന  ് എളുപമാക്കുന്നു. എല്ലാ കണക്കുകളും അംഗങ്ങളുതെ സൂക്ഷ്മ 

നിരീക്ഷണത്തിനു വിപ്ധയമാക്കുന്ന ് കാരണം സാമ്പത്തിക ബ്കമപ്ക്കെുകൾ തപതട്ടന്ന് 

കണ്ടു പിെിക്കാൻ സാധിക്കും. സസ് തപൻഷൻ പ്പാലുള്ള അച്ചെക്ക നെപെികൾ 

സവീകരിക്കുന്ന ് ഡയറക്ടർ പ് ാർഡാണ്. അംഗ വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന ് 

ജനറൽ പ് ാഡിയുതെ ഭൂരിപക്ഷ  ീരുമാന ബ്പകാരമാണ്. ഹാജരായ അംഗങ്ങളുതെ 

മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം പിന്തുണച്ചാൽ അംഗ വത്തിൽനിന്നും ഒരാതള പുറത്താക്കും.   

സാമ്പത്തി  ട്പ രനം  

യു എൽ സി സി എസ് സ്ഥാപി മായി ആദ്യകാലത്തു സാമ്പത്തികമായി പലവിധ 

അരക്ഷി ാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട.്  ത ാഴിലാളികൾക്്ക കൂലി പ്പാലും  തകാെുക്കാൻ 

കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഇവിതെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 90  കളുതെ മധയത്തിൽ സംഘം സാമ്പത്തിക 

ഭബ്ദ്  പ്കവരിക്കുകയും. സാമ്പത്തികമായി ആപ്രാഗയം പ്കവരിക്കുകയും തെയ്തു.  

കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനതത്ത ബ്പധാന ബ്പവർത്തികളിലൂതെയും 



പ്വവിധയവൽക്കരണത്തിലൂതെയും നല്ലരീ ിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ച 

പ്കവരിക്കാൻ സംഘത്തിനു സാധിച്ചു. 

 (േക്ഷത്തിേുള്ള  ണക്്ക) 

വർഷം 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Turnover (work carried out) 31268 47062 51469 78011 1143.39 

Gross Profit 5408 7114 8436 8448 3.23 

Net Profit 62.24 82.55 147.84 220.19 2135.10 

Total assets 66367 86947 99049 155028 2018-19 

 

സ ാഴിോളി ൾക്കുള്ള ലവ നവും  േറ്റ് ആനു ൂേയങ്ങളും  

സാമൂഹയപ്സവനത്തിലൂതെ ത ാഴിലാളി പ്ക്ഷമം സംഘത്തിന്തറ എക്കാലതത്തയും 

ലക്ഷയമാണ്.  ഇന്ന് 13000  പ്ത്താളം ആളുകൾക്്ക ത ാഴിൽ  നൽകുന്ന സംഘം മറ്റു 

പ്മഖലകളിൽ നൽകി വരുന്ന പ്സവനങ്ങൾ ഏത ാരു സ്ഥാപനത്തിനും 

മാ ൃകയാക്കാവുന്ന ാണ്.  

സംഘത്തിന്തറ പ്സവനം ബ്പാപ്ദ്ശ്ിക വികസനത്തിന് എബ്  ബ്പധാനമായിരുന്നു എന്ന് 

െരിബ് ം വയക്തമാക്കുന്നു. സംഘത്തിന്തറ വളർച്ച സംസ്ഥാനത്തിലുെനീളം വയാപിച്ചു. 

അപ് ാതെ പ്കരളത്തിൽ അപ്ങ്ങാളമിപ്ങ്ങാളമുള്ള ആളുകൾ ഒരു  രത്തിൽ 

അതല്ലങ്കിൽ മതറ്റാരു  രത്തിൽ സംഘത്തിന്തറ ആനുകൂലയം പ്കപറ്റുന്നവരായി. 

സംഘത്തിന്  ില്ല് മാറി കിട്ടാൻ പ്വകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കെകളിൽ പറ്റു 

ഏർതപെുത്തുന്ന ും, സംഘത്തിൽ തപാ ുവായുള്ള ലാഭ വി രണത്തിന്തറ രീ ിയും 

സംഘം സവീകരിച്ച പ്പാന്ന ത ാഴിലാളി പ്ക്ഷമത്തിന്തറ രീ ി സൂെിപിക്കുന്നു.  2009  

വതര സംഘത്തിതല മു ിർന്ന ത ാഴിലാളികൾക്കും എഞ്ചിനീർമാർക്കും മാബ് പ്മ ഇ 

എസ് ഐ ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളു. എന്നാൽ 2009 മു ൽ 21000 രൂപക്്ക 

മുകളിൽ സാലറി ഉള്ള എല്ലാവര്ക്കും ഇ എസ് ഐ ആനുകൂലയങ്ങൾ അനുവദ്ിച്ചു 

 ുെങ്ങി. 

ഇ എസ് ഐ ആനുകൂലയങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത ത ാഴിലാളികൾക്കും ഏറ്റവും മികച്ച 

ആനുകൂലയങ്ങൾ നല്കു ന്നിെത്താണ് സംഘം മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന ്



വയ യസ്  മാകുന്ന .് ബ്പായപരിധിപ്യാ, പ്വ നനിരപ്ക്കാ കണക്കാക്കാത  

ആപ ്ഘട്ടങ്ങളിൽ പരമാവധി സഹായിക്കുക  എന്ന ാണ് സംഘത്തിന്തറ രീ ി. 

അസുഖങ്ങൾ മൂലം അവധിയിൽ ബ്പപ്വശ്ിക്കുപ്മ്പാൾ ത ാഴിലാളികൾക്്ക 60 % മു ൽ 70 

% വതര പ്വ നം ലഭിക്കുന്ന ാണ്.  ഇ എസ് ഐ പരിധിയിൽ  ഉൾതപൊത്തവർക്്ക രണ്്ട 

ഇൻഷുറൻസ് പ്പാളിസികൾ ഉണ്ട്. ഈ അപകെ ഇൻഷുറൻസ് പ്പാളിസിക്കും ആപ്രാഗയ 

ഇൻഷുറൻസ് പ്പാളിസിക്കും പുറതമ ഒരു തമമ്പർ പ്നാൺ തമമ്പർ പ്ഭദ്മപ്നയ  ൊമിലി 

ഇൻഷുറൻസ് പ്പാളിസിയും ഉണ്ട്. 75000 രൂപയുതെ തമഡിക്കൽ തഹൽത്ത് പ്പാളിസിയും 

ഇ ിൽ ഉൾതപെുന്നു.  അപകെം പറ്റുന്ന അവസരങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ആശ്ുപബ് ി െിലവും 

സംഘം വഹിക്കുന്ന ാണ്.  അപകെം പറ്റുന്നവർക്്ക. അപകെതത്ത  ുെർന്ന് 

മരണതപെുന്ന ത ാഴിലാളിയുതെ കുെും ത്തിന് 15 മു ൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വതര തഡത്ത ്

കവപ്റജ് തസാപ്സറ്റി നൽകും. അംഗപ്വകലയം സംഭവിക്കുന്നവർക്്ക 5 മു ൽ 10 

ലക്ഷം രൂപ വതര നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാറുണ്ട്. 

അപകെതത്ത  ുെർന്ന് അവധിയിലായിരിക്കുപ്മ്പാൾ 2500 മു ൽ 3000 രൂപ വതര 

ബ്പ ിവാരം പ്വ നമായി നൽകുന്ന ാണ്. ഒപം െികിത്സക്കായി 2 ലക്ഷം രൂപ വതര 

നൽകുന്നു. കൂൊത  അപകെം സംഭവിക്കുന്നവരുതെ ആബ്ശ്ി ർക്്ക 1  ലക്ഷം രൂപയും 

അപകെത്തിൽ മരിക്കുന്ന വരുതെ മക്കൾക്്ക 5000  മു ൽ 10000 രൂപ വതര ബ്ഗാൻഡ് 

ആയും നൽകുന്നുണ്ട്. 

  ആപ്രാഗയ  ഇൻഷുറൻസ് പ്പാളിസിയിപ്ലക്്ക ത ാഴിലാളികൾ ബ്പ ിവർഷം 2750  

രൂപയാണ് നൽകുന്ന ്. മിച്ചമുള്ള ഇൻഷുറൻസ്  ുകയുതെ െിലവ് സംഘം  തന്ന 

വഹിക്കുന്ന ാണ്. ത ാഴിലാളികൾപ്ക്കാ തമമ്പര്മാര്പ്ക്കാ അസുഖം വന്നാപ്ലാ 

അപകെം സംഭവിച്ചാപ്ലാ നൽകുന്ന രണ്ട ലക്ഷം രൂപ ഈ ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് 

ലഭിക്കുന്ന ാണ്. സ്ബ് ീ ത ാഴിലാളികളുതെ ബ്പസവ െിലവിനും ശ്ുബ്ശ്ൂഷയ്ക്കും 

മറ്റുമായി 4000 മു ൽ 50000 രൂപ വതര ലഭിക്കുന്ന ാണ്. 

ത ാഴിലാളികളുതെ പ്ക്ഷമത്തിനായി അ യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ 

ഉപപ്യാഗിക്കുന്ന ിന്   സംഘത്തിന് ഒരു  െറിങ് പ്പാളിസിയുണ്ട്. സംഘത്തിതല 

തമമ്പർമാർപ്ക്കാ ത ാഴിലാളികൾപ്ക്കാ, ഇവരുതെ പങ്കാളിപ്ക്കാ, കുട്ടികൾതക്കാ 

മാ ാപി ാക്കൾപ്ക്കാ, അ യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്വണ്ടുന്ന െികിത്സാ െിലവിനാണ് ഈ 

 ുക ഉപപ്യാഗിക്കുക. ഓണം വിഷു അവസരങ്ങളിൽ പ് ാണസ് ലഭിക്കുപ്മ്പാൾ 

തമമ്പർമാരിൽ നിന്ന് 200 (പുരുഷന്മാർ) 100 (സ്ബ് ീകൾ) എന്നിങ്ങതന പിരിക്കുന്ന 

 ുകയാണ്  െർ പ്പാളിസിയായി മാറ്റിതവക്കുന്ന ്.   



തമമ്പര്മാര്ക്കും മറ്റു ത ാഴിലാളികൾക്കും അവരുതെ കുെും ത്തിനും 

പ്വ നത്തിന് പുറതമ തെയ്തു വരുന്ന സഹായങ്ങളാണിവ. ഇ തമമ്പർ എപ്ന്നാ പ്നാൺ 

തമമ്പർ എപ്ന്നാ ഇ ര സംസ്ഥാന ത ാഴിലാളി എപ്ന്നാ വയ യാസമില്ല. ഇവതയല്ലാം ഒരു 

പതക്ഷ വിജയപാ യിലൂതെ മുപ്ന്നറുന്ന ഏത ാരു സ്ഥാപനത്തിനും എളുപമായി 

തെയ്യാവുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഇ ിനു പുറതമ സംഘം തെയ്തു പ്പാരുന്ന  മാനുഷികമായ 

െില ബ്പവർത്തികളാണ് ഇവിതെ ബ്പസക്തം. 

ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഭിന്നപ്ശ്ഷിയുള്ള െിലരും ത ാഴിലാളികളായി 

ബ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവതരയും സമൂഹത്തിന്തറ മുഖയധാരയിപ്ലക്്ക തകാണ്ടുവന്നു 

സാധാരണ ജീവി ം നയിക്കാൻ  സഹായിക്കുന്ന ിനാണി ്.  

തസാപ്സറ്റിയുതെ ബ്പവർത്തികളുതെ  ന്ധതപട്ടു പലവിധ വാഹനങ്ങളും യബ്ന്ത 

സംവിധാനങ്ങളും ഉപപ്യാഗിപ്ക്കണ്ട ാണ് വരുന്നു. അപകെം സംഭവിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല 

െികിത്സ  തന്ന ലഭിക്കണതമന്ന ിൽ യാത ാരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. ഇ ിനായി െട്ട 

ബ്പകാരമുള്ള അനൂകുലയങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിതകാണ്ടുള്ള സഹായമാണ് പലപ്പാഴും 

സംഘം നൽകാറുള്ള ്.  

പ്ലാകമിന്ന് അവയവദ്ാനതത്തക്കുറിച്ചും രക്തദ്ാനതത്തക്കുറിച്ചും 

വലയമുപ്ന്നറ്റങ്ങൾ നെത്തുപ്മ്പാൾ, സംഘത്തിലും നിസ് പ്ഗബ്ദമായി ഒരു രക്തദ്ാന പ്സന 

ബ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സംഘത്തിതല തമമ്പർമാരും മറ്റു ത ാഴിലാളികളും 

ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ രക്തദ്ാനം നെത്തുന്നു. രക്തം ആവശ്യമായി വന്നു ഇ ിനായി 

പ്പാകുപ്മ്പാൾ അ ് അവധിയായി കണക്കാക്കാറില്ല. ഇ രത്തിൽ ആയിരകണക്കിന്  

ത ാഴിലാളികളിൽ എല്ലാവര്ക്കും  ുലയമായ  പരിഗണന നൽകി, ഈ സ്ഥാപനം ഇവിതെ 

ബ്പവർത്തിക്കുന്ന ഓപ്രാരുത്തർക്കും സവന്തമാതണന്ന പ് ാന്നൽ ഉണ്ടാകുപ്മ്പാൾ, 

പ്കാർപപ്ററ്റുകളുതെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഊരാളുങ്കൽ പ്ല ർ പ്കാൺബ്ൊക്ട ്

പ്കാഓപപ്ററ്റീവ് തസാപ്സറ്റി സമൂഹത്തിനു ഒരു അത്ഭു മാകുന്നു,   

ത ാഴിലാളികൾക്്ക അസുഖം വന്നാൽ മുഴുവൻ െിലവും വഹിക്കുന്ന ് 

സംഘമാണ്. അപകെം പറ്റിയ ത ാഴിലാളികൾക്്ക അസുഖം പ് ധമാകുന്ന ് വതര 

പകു ി ദ്ിവസതത്ത പ്വ നവും നൽകി വരുന്നു.  വർഷത്തിൽ 12 ദ്ിവസം 

കൂലിപ്യാെുകൂെിയ  ഒഴിവുദ്ിന ആനുകൂലയങ്ങൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 5  

വർഷങ്ങൾക്കിെയിൽ ഒരു ത ാഴിലാളിക്്ക ശ്രാശ്രി കൂലിയും മറ്റ് വരുമാന 

ആനുകൂലയങ്ങളും പട്ടിക 6ൽ ബ്പപ് യകം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇ ് ബ്പകാരം കൂലിയുതെ 

നാലിൽ ഒന്നിൽ കുറയാത്ത  ുക ഈ ആനുകൂലയങ്ങളാണ് ഒരു ത ാഴിലാളിക്്ക ഒരു 



വർഷം  ശ്രാശ്രി കിട്ടുന്നുണ്ട്. സംഘത്തിന്തറ  വരുമാനം അംഗങ്ങൾക്്ക  തന്ന കിട്ടുന്നു 

എന്ന  ്സഹകരണ സംഘത്തിന്തറ ബ്പപ് യക യാണ്. 

സാംസ്കാരി  സാേൂഹി  ട്പവർത്തനങ്ങൾ  

1925 ൽ സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്ന ് ത ാഴിലാളികളുതെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹിക 

വിദ്യാഭയാസപരവുമായ ലക്ഷയം മുൻ നിർത്തിയായിരുന്നു. ജന്മിമാരുതെ 

െൂഷണത്തിതന ിരായി ഒരു സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് നാന്ദികുറിക്കുകയായിരുന്നു 

സംഘം. ഈ ലക്ഷയം പ്കവരിക്കുന്ന ിന് സംഘതമന്നും ഇന്നും ബ്ശ്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

കർശ്നമായ അച്ചെക്കത്തി കീഴിൽ ബ്പവർത്തിക്കുന്ന ത ാഴിലാളികൾക്്ക സമൂഹത്തിൽ 

തമച്ചതപതട്ടാരു സ്ഥാനമുണ്ട്. തസാപ്സറ്റി ത ാഴിലാളികൾ സംഘം ത ാഴിലാളികൾ 

എന്നാണ് ആദ്യ കാലം മു ൽ അറിയതപട്ടിരുന്ന ്. ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന  ്മാബ് മല്ല 

സംഘത്തിന്ററ ലക്ഷയം. ത ാഴിലാളികളുതെ പ്ക്ഷമവും, നാെിന്ററ പുപ്രാഗ ിയുമാണ് 

സംഘം നാളി ുവതര ലക്ഷയമാക്കിയിട്ടുള്ള ്. തമമ്പർമാരുതെ വിദ്യാഭയാസ നിലവാരം 

തമച്ചതപെുത്തുന്ന ിനായി ഒരു നിശ്ാ പാഠ്ശ്ാല സംഘത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 

തമമ്പർമാരുതെ സാംസ്കാരികവും മറ്റുമായ ഉന്ന ി ലക്ഷയമാക്കി തകാണ്ട് ഒരു 

സാംസ്കാരിക സംഘെനയും സംഘത്തിൽ ഇന്ന് ബ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. "ഊരാളുങ്കൽ 

പ്ല ർ തസാപ്സറ്റി തമംപ് ർസ് കൾച്ചറൽ  തസന്റർ" എന്നാണ് സംഘെനയുതെ പ്പര്. 

ത ാഴിലാളികളിൽ വായനാ ശ്ീലവും സാംസ്കാരിക പ് ാധവും പരിപ്പാഷിപിക്കുക, 

തമമ്പർമാരുതെ മക്കളുതെ വിദ്യാഭയസ പുപ്രാഗ ിക്കായി അവാർഡുകളും മറ്റും 

നൽകുക. സംഘത്തിന്ററ ബ്പസക്സ് ിതയ പറ്റി പ് ാധവാന്മാരാക്കുക എന്നത ല്ലാമാണ് 

ഈ സംഘെനയുതെ ലക്ഷയങ്ങൾ. തമമ്പർമാർക്്ക ഭാവന നിർമ്മാണത്തിനുള്ള 

സൗകരയങ്ങളും തസന്റർ തെയ്ത്  തകാെുത്തിരുന്നു. തസന്ററിന് കീഴിൽ ഇന്ന് ഒരു വായന 

ശ്ാലയും പ്ലബ് റിയും ബ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലബ് റിയിൽ ഒരു െി വി യും 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.   

ട്പവർത്തനം 

ഈ സംഘത്തിന്ററ നിലനില്പിനുള്ള ബ്പധാന കാരണം ത ാഴിലാളികളുതെ അർപണ 

പ് ാധവും ഭരണസമി ിയുതെ സവയം സമർപണവുമാണ്. ഇ ര ത ാഴിൽ 

പ്മഖലകളിൽനിന്നും വയ യസ്തമായി പ്ജാലി സമയ ക്ലിപ്ത   എന്ന  ്സംഘത്തിന് ഇല്ല 

എന്ന  തന്ന പറയാം. 

രാവിതല മു ൽ പ്വകുപ്നരം വതര ബ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്പായി വന്ന ിനു 

പ്ശ്ഷം പ്ദ്നം ദ്ിന കാരയങ്ങതളക്കുറിച്്ച ആപ്ലാെിക്കാനും  ീരുമാനതമെുക്കുവാനും 



സമയം കാണാറുള്ള ്. ഭരണ സമി ി പ്യാഗങ്ങൾ രാബ് ി 8  മണിക്കും 9 മണിക്കും 

ഇെയിലാണ് കൂൊറുള്ള ്. ബ്പവർത്തി സ്ഥലത്തു നിന്നും ലീഡർമാർ തകാണ്ടുവരുന്ന 

കണക്കുകൾ അന്ന ്  തന്ന പരിപ്ശ്ാധിച്്ച പിപ്റ്റ ദ്ിവസപ്ത്തക്കുള്ള തെലവ്  ുകകൾ 

അനുവദ്ിക്കുന്ന ും അെുത്ത ദ്ിവസതത്ത ബ്പവർത്തി സം ന്ധിച്ച ആസൂബ് ണം 

നെത്തുന്ന ും അന്ന്  രാബ് ിയിലാണ്. സംഘം ആരംഭിച്ച കാലം മു ൽ ഈ പ ിവ് 

 ുെർന്ന് വരികയാണ്.  

പ്കവലം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന കാഴ്ചപാൊണ് ആരംഭം മു ൽക്കു  തന്ന 

സംഘത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ്. എ ക് ളാസ് തസാപ്സറ്റി ആയ ിനു പ്ശ്ഷം മാബ് മാണ് 

സംഘം ബ്പവർത്തികൾ വൻപ് ാ ിൽ ഏതറ്റെുത്ത നെത്തിയ ്. ആധുനിക 

ഉപകരണങ്ങൾ ലഭയമാക്കി കൂെു ൽ ത ാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ിൽ 

ഭരണസമി ി കാലഘട്ടത്തിനനുസരിെ് ഉയർന്ന ബ്പവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ ിന്ററ ഭാഗമായി 

പ്വവിധയമാർന്ന ബ്പവർത്തനങ്ങൾ ഏതറ്റെുക്കുവാനും വർഷം മുഴുവൻ 

ത ാഴിലാളികൾക്്ക പ്ജാലി  നൽകുവാനും ഇന്ന് സംഘത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 

അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും ട്പവർത്തനങ്ങളും  

കാലത്തിതനാത്തു  സഞ്ചരിക്കുകയും, ഈ ബ്പസ്ഥാനതത്ത  മാർക്കറ്റ്  നിയബ്ന്തിക്കുന്ന 

സസദ്്ഘെനയിൽ ഒരു സാമൂഹയ മുഖമായി നിലനിർത്തുവാനും  വിവര സാപ്ങ്ക ിക 

പ്മഖലകളിൽ ത ാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുതകാണ്ട് യു എൽ സി സി എസ്സിതന മതറ്റാരു 

 ലത്തിപ്ലക്്ക ഉയർത്തുവാനാണ് പ്വവിധയവൽക്കരണത്തിലൂതെ ഉപ്േശ്ിക്കുന്ന ്.  

ട്പലചാദനം  

സംഘം സ്ഥാപിച്ച ് മു ൽക്കുള്ള ബ്പധാന ലക്ഷയം  ത ാഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ 

 തന്നയാണ്.  90 കൾ വതരയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ, നിർമ്മാണ  ൗദ്ധിക സൗകരയ 

വികസന പ്മഖലകളിൽ  തന്നയാണ്  ത ാഴിലാളികതള നിയമിച്ച പ്പാന്നിരുന്ന ്. 

എന്നാൽ ഇ ിനു പ്ശ്ഷം ഉണ്ടായ  സാമൂഹയഘെനയിതല മാറ്റവും, യുവ ാൽപരയങ്ങളിൽ 

ഉണ്ടായ തവയ ിയാനങ്ങളും ഉന്ന  വിദ്യാഭയാസം പ്നെുവാനും, 'പ്വറ്റ്-പ്കാളർ' 

പ്ജാലികൾ പ് െി  പ്പാകുവാനും  കാരണമായി.   ഈ മാറ്റം വളതര വയക്തമായി 

നിരീക്ഷിച്ച സംഘം ഐ െി പ്മഖലയിതല അവസരങ്ങൾ മനസിലാക്കിതകാണ്ട് ആ  

പ്മഖലയിപ്ലക്്ക  കെക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ് ാതൊപം വിപ്നാദ് സഞ്ചാര 

പ്മഖലയിതലയും, വിദ്യാഭയാസപ്മഖലയിതലയും  സാധയ കൾ ഉപപ്യാഗതപെുത്താനും  

സംഘം മുപ്ന്നാട്്ട വന്നു. 



യു എൽ സസബർ പാർക്്ക  

പ്ല ർ പ്കാൺബ്ൊക്ട് പ്കാ-ഓപപ്ററ്റീവ് തസാപ്സറ്റി  വികസിപിച്ച ആദ്യതത്ത  ഐ 

െി പാർക്്ക ആണ്  പ്കാഴിപ്ക്കാെുള്ള യു എൽ പ്സ ർ പാർക്്ക. പ്കരളത്തിതല 

മറ്റുഭാഗങ്ങതള അപ്പക്ഷിച്ചു , മല ാറിതല ഐ െി വികസനം  ാര പ്മയന കുറവാണ്.  

ഈ അവസരത്തിലാണ്  മല ാറിതല ആദ്യതത്ത ഐ െി പാർക്്ക സംഘം 

ബ്പവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്ന ്. പ്കരളത്തിൽ അന്ന്  ിരുവനന്തപുരം തകാച്ചി ജില്ലകളിൽ 

മാബ് മാണ് ഐ െി പ്പർക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ്. പ്മൽ പറഞ്ഞ രണ്ട ഐ െി 

പാർക്കുകളും മുപ്ന്നാട്്ട  തവച്ച  ുെക്കംകുറിച്ച ് പ്കരളം സംസ്ഥാന സർക്കാരായിരുന്നു.  

2.7  മിലയൺ  സവ.െീറ്റ്  ബ്പവർത്തന വിസ്തീർണ്ണവും, 0.5  മിലയൺ സവ.െീറ്റ് 

തറസിഡൻഷയൽ  തകാപ്മഷയൽ തകട്ടിെങ്ങൾ അെങ്ങിയ  തകട്ടിെത്തിന്തറ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 

 യാറാക്കിയ ്  പ്ലാകത്തിതല  തന്ന മുൻനിര ആർകിതെക്ടു കളിതലാരാളായ 

ജപാനിതല നിതക്കൻ തസക്കിലാണ്. വാസ്തു പരമായും, ബ്പവർത്തനപരമായും, 

കാരയക്ഷമ യുതെയും കാരയത്തിൽ,  യു എൽ പ്സ ർ പാർക്്ക  പ്മഖലയിൽ  തന്ന 

ഏറ്റവും മികച്ച ായി നിൽക്കുന്നു.  

 

യു എൽ പ്സ ർ പാർക്ക് 

 

യു എൽ സര ്ലനാളജി സസാേയൂഷൻസ് 

തപാ ുപ്മഖലയിതലയും, സവകാരയപ്മഖലയിതലയും  പ്കരളത്തിതല മുൻനിര ഐ െി 

പ്സവനദ്ാ ാക്കളാണ്  യു എൽ തെക്പ്നാളജി തസാലയൂഷൻസ്.  പൂർണ്ണമായും യു എൽ 



സി സി എസ്സിന്തറ ഉെമസ്ഥ യിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം. 2017 - 18   വർഷക്കാലം  25  

പ്കാെിപ്യാളം രൂപയാണ് ലാഭമായി കണക്കാക്കുന്ന ്.  യു എൽ െി എസ് 

 ിരുവനന്തപുരം തെക്പ്നാ പാർക്കിലും,  പ്കാഴിപ്ക്കാെ് സൈബർ പാർക്കിലുമായാണ് 

ബ്പവർത്തിച്ചു വരുന്ന ്.  

സർഗാോയ ല രള ആർട്സ് ആൻഡ് ട് ാഫ്ട്സ് വില്ലജ്, ഇരിങ്ങൽ വര ര 

പ്കരള സംസ്ഥാന െൂറിസം വകുപിന് പ്വണ്ടി യു എൽ സി സി എസ് ഏതറ്റെുത്ത 

നെത്തുന്ന പദ്ധ ിയാണ്  സർഗാലായ പ്കരള ആർട്സ് ആൻഡ് ബ്കാഫ്ട്സ് വില്ലജ്. 20  

ഏക്കപ്റാളം വരുന്ന  ഒരു ഉപ്പക്ഷിക്കതപട്ട  കവാറി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന്  

സർഗാലായ പ്കരള ആർട്സ് ആൻഡ് ബ്കാഫ്ട്സ് വില്ലജ് യു എൽ സി സി എസ് 

വികസിപിച്ച ്. 100 -ൽ കൂെു ൽ കഴിവുറ്റ കരകൗശ്ല കലാകാരന്മാർക്്ക ഒരു 

ജീവി ഉപാധിയായും, കൃ യമായ പിന്തുണയില്ലാത്ത ുതകാണ്ട് മാബ് ം അനയംനിന്നു 

പ്പാകുന്ന  അപൂർവ കരകൗശ്ല വിദ്യകൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ാണ് സർഗാലായ 

ബ്പവർത്തനത്തിലൂതെ ലക്ഷയം തവക്കുന്ന ്. ഉത്തരവാദ്ി വ െൂറിസത്തിലൂന്നി 

ബ്പവർത്തിക്കുന്ന സർഗാലായ  2011  ആരംഭിച്ചി ാണ് പ്ശ്ഷം ഇ ിപ്നാെകം നിരവധി 

പ്നട്ടങ്ങൾ സര്ഗാലയ പ്കവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  ഏറ്റവും മികച്ച ബ്ഗാമീണ െൂറിസം 

വികസന പദ്ധ ിക്കുള്ള പ്ദ്ശ്ീയ പുരസ്ക്കാരം, സംസ്ഥാനതത്ത ഏറ്റവും മികച്ച വിപ്നാദ് 

സഞ്ചാര പ്കബ്ന്ദത്തിനുള്ള പുരസ്ക്കാരം, സർഗാലയയിതല ആർട്ടിസാനായ എൻ.സി 

അയ്യപന് ഏറ്റവും മികച്ച കരകൗശ്ല വിദ്ഗ്ധനുള്ള ഏഷയ പസിെിക് അന്താരാഷ്ബ്െ 

പുരസ്ക്കാരം എന്നിവ അവയിൽ െില  ്മാബ് മാണ്. 

 

 



യു എൽ എഡയൂലക്കഷൻ 

വിദ്യാഭയാസവും പ്നപുണയ വികസനവുമാണ് യു എൽ സി സി എസ 

അെുത്ത ായി   പ ിപിപ്ക്കണ്ട പ്മഖലയായി കാണുന്ന .്  ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ 

ബ്പപ് യകിച്്ച നിർമ്മാണ  ൗദ്ധിക സൗകരയ വികസന പ്മഖലയിൽ  ആവശ്യമായ ും 

ലഭയമായ ുമായ  പ്വദ്ഗ്ധയം  മ്മിൽ വലിയ അന്തരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.  ഈ വിെവ് 

നികത്തുന്ന ിപ്ലക്്ക സംഭാവന തെയ്യുക എന്ന നിലയിലാണ് യു എൽ സി സി എസ് 

വിദ്യാഭയാസ പ്മഖലയിൽ ബ്പവർത്തിക്കാനുപ്േശ്ിക്കുന്ന ്.  പ്ജാലി സാധയ കൾ 

വർധിപിക്കുന്ന ിനായി പ്നപുണയ പാർക്കുകൾ,  ുെങ്ങിയവ യു എൽ 

എഡയൂപ്കഷന്തറ ഭാഗമാകും.  ഇ ിനായി തകാല്ലം െവറയിതല ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട 

ഓെ ്ഇൻബ്ൊസ്ബ്െക്ച്ചർ  ആൻഡ് കൺസ്ബ്െക്ഷൻ, യു എൽ സ്കിൽ അക്കാദ്മി  ുെങ്ങിയ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ ബ്പവർത്തിച്ചു പ്പാരുന്നു. കൂൊത  പ്മപിൾ എന്ന പ്പരിൽ  മെപള്ളി 

സ്കൂ ളിൽ നെത്തി  ുെങ്ങിയ പദ്ധ ിയും വിദ്യാഭയാസ  പ്മഖലയിതല ഉജ്ജവലമായ 

െുവെുതവപാണ്. 

യു എൽ സി സി എസ് ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് സവൽഫയർ  സഫൌലണ്ടഷൻ 

ഒരു സാമൂഹയ ബ്പസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ സമൂഹത്തിന്തറ ഉന്നമനത്തിനു ബ്പാധാനയം 

നൽകിതക്കാണ്ടാണ് യു എൽ സി സി എസ് ബ്പവർത്തിക്കുന്ന ്.  യു എൽ സി സി 

എസ്സിന്തറ സാമൂഹിക പ്സവന സംരംഭമാണ് യു എൽ സി സി എസ് ൊരിറ്റ ിൾ 

ആൻഡ് തവൽെയർ  തൌപ്ണ്ടഷൻ. ഭിന്നപ്ശ്ഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്കായുള്ള യു എൽ 

തകയർ ബ്പശ്ാന്തി സ്തപഷയൽ സ് കൂൾ. മു ിർന്ന ഭിന്നപ്ശ്ഷിയുള്ളവർക്കായുള്ള 

തവാപ്ക്കഷണൽ തബ്െയിനിങ് ആൻഡ് പ്പ്ലസ്തമന്റ് തസന്റർ - യു എൽ തകയർ നായനാർ 

സദ്നം, 60  വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കായുള്ള പകൽ പരിെരണ പ്കബ്ന്ദം - യു എൽ 

തകയർ മെിത്തട്ടു എന്നിവ യു എൽ സി സി എസ് ൊരിറ്റ ിൾ ആൻഡ് തവൽെയർ  

ൌപ്ണ്ടഷന്തറ പദ്ധ ികളാണ്.  

 



 

 

അംഗീകാരങ്ങൾ  

⚫ ഏതറ്റെുത്ത പ്ജാലികളിൽ നിരന്തരം പുലർത്തിയ വിശ്വാസവും,ഗുണനിലവാരവും 

തസാപ്സറ്റിക് 

⚫ ഒരുപാെ് അഭിമാനമർഹിക്കാവുന്ന പ്നട്ടങ്ങളും, ഹുമ ികളും 

പ്നെി ന്നിട്ടുണ്്ട .സര്കാരിതെയും 

⚫ മാപ്നജ്മതമന്റിന്തറയും വളതര ബ്പശ്സ്തമായ െില പ് ാർഡുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 

 ഹുമ ികൾ 

ബഹുേ ി ൾ/അംഗീ ാരങ്ങൾ-അന്ത്ാരാഷ്ട്ര  േത്തിൽ 

• യു.എൽ.സി.എസ്-തന ആസ്പദ്മാക്കി യു.എൻ.ഡി.പി ആപ്ഗാള ലത്തിൽ ബ്പദ്ർശ്ിപിക്കാൻ 

ഒരുക്കിയ ക ാ യുറമന്ററി 

• യു.എൽ.സി.സി.എസ്-തന കുറിച്ചു പഠ്ിക്കാൻ മൂന്ന് അംഗ സംഘറത്ത  ഹാർവാർഡ്  

യൂണിപ്വഴ്സ്റ്റിയിൽ നിന്നും അയക്കുകയുണ്ടായി. 



• ഇന്റ്റർനാഷണൽ പ്കാപപ്ററ്റീവ് അലയൻസ് മീറ്റിംഗിൽ പതങ്കെുക്കാൻ 

യു.എൽ.സി.സി.എസ്-തന ക്ഷണിച്ചു. 

 

അംഗീ ാരങ്ങൾ-ലദശീയ  േത്തിൽ 

1. ഇന്ദിര ഗാന്ധി സദ്്ഭാവന അവാർഡ്  പ്ജ ാവ് 2005 വര്ഷം. 

2. 2008-ൽ പ്കബ്ന്ദ സർക്കരിന്തറ്റ എൻ.സി.ഡി.സി എക്സ്സലൻസ് അവാർഡ്  . 

3. 2013-തല ഇന്തയയിതല ഏറ്റവും മികച്ച പ്ല ർ പ്കാപപ്ററ്റീവ് തസാപ്സറ്റിക്കുള്ള പ്ദ്ശ്ീയ 

4. പുരസ്ക്കാരം നാഷണൽ പ്ല ർ പ്കാപപ്ററ്റീവ് തെഡപ്റഷൻ ഓെ് ഇന്തയയിൽ നിന്ന്. 

5. നാഷണൽ പ്കാപപ്ററ്റീവ് യൂണിയൻ ഓെ് ഇന്തയയുതെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്ല ർ പ്കാപപ്ററ്റീവ് 

തസാപ്സറ്റിക്കുള്ള പ്ദ്ശ്ീയ പുരസക്്കാരം.പ ിനാറാമ ് ഇന്തയൻ 

6. പ്കാപപ്ററ്റീവ് പ്കാൺബ്ഗസ്സിൽ തവച്ചു സമ്മാനിച്ചു. 

7.  ഹുമാനതപട്ട പ്കബ്ന്ദ കൃഷി മബ്ന്തി ബ്ശ്ി.ശ്രദ് ്പവാർ അധയക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ 

അഡപ്വസറി കൗൺസിൽ ഓൺ പ്ല ർ പ്കാപപ്ററ്റീവ് ശ്ുപാർശ്യിൽ 

8. യു.എൽ.സി.സി .എസ് –ന് ലഭിച്ച അംഗ വം. 

 

9. സവകാരയ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള ഉെമസ്ഥ യിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമതത്ത 

കൃഷിയിെത്തിന് അബ്ഗികൾച്ചറൽ & ൊർപ്മര്സ് തവൽെയർ ഡിപാർട്ട്തമെ ് വക ലഭിച്ച 

10. സംസ്ഥാന പുരസ്ക്കാരം. 

 

11. ദ്ുരന്ത നിവാരണ മാപ്നജ്തമന്റ്,പുനരധിവാസം ,സുനാമി സമയത്ത് കാഴ്ചതവച്ച ദ്ുരി ാശ്വാസ 

ബ്പവർത്തനങ്ങൾ,മിഠ്ായി ത രുവ്  ീപിെിത്തം ഉണ്ടായ സമയത്ത ്

12. കാഴ്ചതവച്ച രക്ഷാബ്പവർത്തനം  ുെങ്ങിയവയ്ക്ക് മുഖയമബ്ന്തിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച 

13. ശ്ിൽപവും,സർട്ടിെിക്കറ്റും . 

14. യു.എൽ.സി.സി എസ് കാണിച്ച ഉത്തരവാദ്ി വത്തിന് പ്കരള സാംസ്ക്കാരിക പരിഷത്തിൽ 

നിന്ന് ലഭിച്ച അവാർഡ്  . 

15. 2010-ൽ ഡിപ്സനർ പബ്ലിപ്കഷൻസ് പ്കരളയിൽ നിന്ന് വിശ്വകർമ അവാർഡ് . 

16. മാപ്നജ്തമന്റ ് രംഗതത്ത മാസ്മരിക പ്നട്ടത്തിന് ലഭിച്ച തജ.സി.ഐ അവാർഡ് . 

17. 2002-ൽ പ്റാട്ടറി ഇെർനാഷണൽ തവാപ്കഷണൽ അവാർഡ് . 

18. 2008-ൽ പ്റാട്ടറി ഇെർനാഷണൽ തവാപ്കഷണൽ അവാർഡ് . 

19. സർവീസിതല വയക്തി മുബ്ദ്യ്യ്ക്ക് പ്കരള കൗമുദ്ി അവാർഡ് . 

20. കൺസ്ബ്െകഷൻ രംഗതത്ത ബ്പശ്ംസവഹമായ പ്നട്ടത്തിന് ലയൺസ് ക്ല ്,പ്കാഴിപ്ക്കാെ് 

പുരസ്ക്കാരം . 



21. 2010-ൽ കൺസ്ബ്െക്ഷൻ രംഗത്തും, ഐ .െി രംഗത്തും കാഴ്ചതവച്ച മികച്ച ബ്പകെനത്തിന് 

ലയൺസ് ഇെർനാഷണലിന്തറ പുരസക്്കാരം. 

22. മല ാർ പ്െം ർ ഓെ ്പ്കാപ്മ്മഴ്സിന്തറ്റ ബ്പകെന മികവിനുള്ള പുരസ്ക്കാരം. 

23. മല ാറിതല ആദ്യതത്ത ഐ.െി തസഴ്സ ്പ്നെി എെുക്കാൻ കാണിച്ച പ്ന ൃ വ മികവിന് 

24. കാലികറ്റ ്മാപ്നജ്തമന്റ് അപ്സാസിപ്യഷൻ പുരസ്ക്കാരം. 

25. 2006-ൽ സി.എസ്.സി. ിയുതെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്കാപപ്ററ്ററിനുള്ള ജൂ ിലീ അവാർഡ് . 

26. 2006-ൽ ഇൻപ്ഡാ-അറ ് പ്കാൺതെഡപ്റഷൻ സമ്മാനിച്ച “കർമ്മ രഗന പുരസ്ക്കാരം’”. 

27. സഹകരണ കീർത്തി പുരസ്ക്കാരം -2011 

28. കൺസ്ബ്െകഷൻ രംഗതത്ത ബ്പശ്ംസവഹമായ പ്നട്ടത്തിന് അൽ-നഹ ജനറൽ 

കൺസ്ബ്െക്ഷൻ,അ ുദ്ാ ി. 

29. 2016-ൽ പ്കരളത്തിതല ഏറ്റവും മികച്ച െൂറിസ്്റ്റ സ്പ്പാട്ട് എന്ന ിന് സർഗാലയക്ക്  ലഭിച്ച 

അവാർഡ് . 

30. 2016-തല രമാബ്ശ്മം ഉണീരിക്കുട്ടി പുരസ്ക്കാരം. 

31. 2016-തല അരങ്ങിൽ ബ്ശ്ീധരൻ അവാർഡ് . 

32. 2017-ൽ  ഹപ്റൻ പ്കരള സമാജം സമ്മാനിച്ച ബ്പഥമ സംഘ ശ്ക്തി അവാർഡ് . 

33. 2017-ൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്ല ർ പവർ ബ് ാണ്ടിനുള്ള െുച്ചർ പ്കരള പവർ ബ് ാൻഡ്  

അവാർഡ് . 

34. 2018-തല ഇസാെിതെ ആദ്യതത്ത പ്സാഷയൽ  ിസിനസ്്സ അവാർഡ് . 

35. എൻ സി  ി സി റീജണൽ എക്സലൻസ് അവാർ ് 2018  

36. യു.എൽ.സി.സി. എസ്  തെയർമാന് ഏറ്റവും മികച്ച പ്കാപപ്ററ്റീവ് ലീഡറിനുള്ള 

37. സഹകാരി പുരസ്ക്കാരം. 

ഉപസംഹാരം 

ഒരുപാെ് പ ിറ്റാണ്ടുകൾ ഗുണപ്മന്മയിലൂതെയും,സ യസന്ധ യിലൂതെയും  ങ്ങളുതെ ായ 

പ്യാഗയമായ സ്ഥാനം പ്നെിതയെുത്ത ഒരു ബ്പസ്ഥാനം ആണ് യു.എൽ.സി.സിഎസ്. െീംവർക്ക്, 

ആത്മാർത്ഥ,അച്ചെകം എന്നി ഘെകങ്ങളിൽ ഊന്നി തകാണ്്ട എങ്ങതന്ന ഒരു റൂറൽ പ്കാപപ്ററ്റീവ് 

തസാപ്സറ്റി പ്ലാകത്തിന്തറ്റ ബ്ശ്ദ്ധയിൽ എത്തിയ ിനു ത ളിവാണ് യു.എൽ.സിസി.എസ്. ാതഴ 

കിെയിൽ തെക്പ്നാളജി സവീകരിച്ചാൽ എങ്ങതന ഉൽ നാെൻ ബ്പപ്ദ്ശ്ങ്ങളിതല ജനങ്ങളുതെ 

ജീവി ം മാറും എന്നത്തിനുള്ള ഉത്തമ ഉദ്ാഹരണം ആണ് യു.എൽ.സി.സി .എസ്. 

 

 



 


