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ആമുഖിം 

ഗ്ഗാമീണ് ജനതയുതട ഉന്നമനത്തിനായി  വതഗ്രഭാരതത്തിൽ  

ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്വുിം  ുഗ്പധാനവുിം ശക്തവുമായ ആയ 

നിയമമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് 

നിയമിം.  ഇരയയിതല  ാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുതട  തതാഴിൽ 

തെയ്യുവാനുള്ള  അവോശതത്ത  ിംരക്ഷിച്ചു 

നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇരയൻ പാർലതമൻറ്  അിംഗീേരിച്ച 

ഗ്പ ിഡൻറ് ഒപ്പുവച്ച് 2005 ത പ്റ്ിംബർ മാ ിം അഞ്ചാിം തീയതി 

മുതൽ ഈ നിയമിം നിലവിൽ വന്നു. പാർലതമൻറ് പാ ാക്കിയ 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്ഗാമീണ തതാഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിൻതറ 

ഗ്പാഥമിേ ലക്ഷയിം ഒരു ഗ്ഗാമീണ േുടുിംബത്തിന് നിയമിം  വഴി ഒരു 

 ാമ്പത്തിേ വർഷ്ിം 100 തതാഴിൽ േിനങ്ങൾ  ഉറപ്പുവരുത്തുേ 

എന്നതാണ്. ഗ്ഗാമീണ ജനതയുതട ഉന്നമനത്തിനുിം തമച്ചതപ്പട്ട 

ജീവിത  ാഹെരയിം  ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അതിലൂതട ോരിഗ്േിം 
നിർമാർജനവുിം  ുസ്ഥിര വിേ നവുിം ആണ് ഈ നിയമിം. ഒരു 

ഗവൺതമൻറ് പദ്ധതിയുതട നടത്തിപ്പിലൂതട ഉണ്ടായ  ാമൂഹയ 

ദനട്ടവുിം ഗ്പശസ്തിയുിം എഗ്തമാഗ്തമാതണന്ന് തപാതു മൂഹിം  ദനരിട്ട് 

നടത്തുന്ന  അദനവഷ്ണവുിം േണതക്കടുപ്പുിം പരിദശാധനയുിം  

വിലയിരുത്തലുിം ആണ് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്്. തപാതു 

സ്ഥാപനങ്ങളുതട ഗ്പവർത്തനങ്ങളുിം തപാതു പദ്ധതിേളുതട 

നടത്തിപ്പുിം ജനങ്ങൾക്ക് ഗ്പദയാജനതപ്പടുത്തുന്ന  വിധത്തിൽ 
നടപ്പാക്കുന്നതിനുിം  തപാതുഭരണിം ജന  ൗഹാർദ്ദപരമായി 

ആേുന്നതിനു ദവണ്ടിയുള്ള ജാഗ്ഗതയാണ് ദ ാഷ്യൽ  ഓഡിറ്് 

മ്റ്ു പദ്ധതിേളിൽ നിന്നുിം തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിതയ 

വയതയസ്തമാക്കുന്നത് ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്് ആണ്. തതാഴിലുറപ്പ് 

നിയമത്തിൻതറ 17(2) വേുപ്പിൽ തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂതട 

ഏതറ്ടുത്ത എല്ലാ ഗ്പവർത്തിേളുിം  ആറുമാ ത്തിതലാരിക്കൽ  
ഓഡിറ്ിങ്ങിന് വിദധയമാദക്കണ്ടതാണ് ദേരളത്തിൽ  വതഗ്ര 

െുമതലയുള്ള ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്് 31.01. 2017  നിലവിൽ വന്നു. 

  



 

 

 മീനടിം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് രണ്ടിൽ 01/ 10 / 2018 മുതൽ 31/0 3/ 2019 
വതര പൂർത്തീേരിച്ച ഗ്പവർത്തിേളാണ്  ദ ാഷ്യൽ 

ഓഡിറ്ിങ്ങിന് വിദധയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.   

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്ിങ്ങിന് വിദധയമാക്കിയ  ഗ്പവർത്തിേൾ  
ഗ്േമ 
നമ്പർ 

ഗ്പവർത്തിയുതട 

ദപര്  ദോഡ് 
ആരിംഭിച്ച 

തീയതി 
അവ ാനിച്ച 

തീയതി 
എസ്റ്റിദമറ്് 

തുേ 
തെലവായ 

തുേ 
1 പടിഞ്ഞാദറ 

വീട്ടിൽ േടവ് 

നീർത്തടിം 
തരിശുഭൂമി 

േൃഷ്ി 

ദയാഗയമാക്കൽ 

LD/233519 
 

21-06-2018 21-08-2019 341580 138325 

2 േുഴിയാത്തു 

പടി -ഒരപ്പാനിൽ 
ദറാഡ് 

ദോൺഗ്േീറ്ിിംഗ് 
RC/277970  

1-10-2018 31-12-2018 340000 283910 

3 പടിഞ്ഞാദറ 

വീട്ടിൽ േടവ് 

നിർത്തടിം 

മഴക്കുഴി 

നിർമ്മാണിം 
WC/308583 

16-10-2018 1-08-2019 442615 554129 
(വതയാ ിം 
=111514) 

4. പടിഞ്ഞാദറ 

വീട്ടിൽ േടവ് 

നിർത്തടിം ഫാിം 

ദപാണ്ട് 

നിർമ്മാണിം  
WC/311778 

29-11-2018 19-03-2019 376600 314025 

5 ഫലവൃക്ഷ സത 

നട്ടുപിടിപ്പിക്കൽ  
DP/170648(ഓൺ 
ദഗായിങ് ) 

15-11-18 - 465181 - 



 

 

7 രജിസ്റ്ററുേൾ 

 മഹോത്മോഗോന്ധി സേ ീയ പ്ഗോമീണ ല ോഴിെുറപ്്പ നിയമം 2005 പ്രകോരം 
രഞ്ചോയത്തുകളിൽ നിർബന്ധമോയും 7 രജിസ്റ്ററുകൾ 
 ൂക്ഷിസക്കെ ോണ്. 

 1. ല ോഴിൽ കോർഡിനുള്ള ഉള്ള കുടുംബ അസരക്ഷയുലട രജിസ്റ്റർ 

2. ലടൻഡർ സകോപ്െോക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. 

3. ല ോഴിൽ ആവ യലപ്പട്ട ും ല ോഴിൽ ലകോടുത്ത ും  ംബന്ധിച്ച് 
രജിസ്റ്റർ( വർക്ക് രജിസ്റ്റർ) 

4. പ്രവർത്തിയുലട െിസ്റ്റും ചിെവും വി േോം ങ്ങളും  ംബന്ധിച്ച് 
രജിസ്റ്റർ. (ലമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ) 

5. സ്ഥിരആസ്തികളുലട രജിസ്റ്റർ 

6. രരോ ി രജിസ്റ്റർ 

7. പ്ഗോമ ഭ രജിസ്റ്റർ 

  

  



 

 

 

പഞ്ചായത്തുേളിതല 7 രജിസ്റ്ററുേൾ പരിദശാധിച്ചതിൽ 

നിന്നുിം േതണ്ടത്തിയ ോരയങ്ങൾ. 

1. ല ോഴിൽ കോർഡിനുള്ള  കുടുംബ അസരക്ഷയുലട രജിസ്റ്റർ. 

* ല പ്കട്ടറി  ർട്ടിഫഫ ലചയ്ത കവർസരജ് അല്ലോയിരുന്നു *ല ോഴിൽ കോർഡിലന 
രറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ  രിയോയ  രീ ിയിെോണ് സരഖലപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ് 

 

2.ലടൻഡർ സകോപ്െോക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ 

 *ല പ്കട്ടറി  ർട്ടിഫഫ ലചയ്ത കവർസരജ് അല്ലോയിരുന്നു *ലടൻഡർ സകോപ്െോക്റ്റ് 
വിവരങ്ങൾ കൃ യമോയി സരഖലപ്പടുത്തിയിട്ടുെ ്

3. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ  

*വി േമോയ വർക്ക് രജിസ്റ്റർ കെു 

* സരജ് കവർ സരജ് ഉെ് ,എന്നോൽ സമെേികോരിയുലട  ോക്ഷയലപ്പടുത്തൽ ഇല്ല . 

4.ലമറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ  

*വിവരങ്ങലളല്ലോം  കൃ യമോയി പ്രിൻറ് എടുത്തു ൂക്ഷിച്ചിട്ടുെ.്  

* രഞ്ചോയത്ത്  ല പ്കട്ടറിയുലട   ോക്ഷയലപ്പടുത്തെുകൾ ഇല്ല. 

 5.സ്ഥിര ആസ്തിേളുതട  രജിസ്റ്റർ  

* ദമലധിോരിയുതട  ാക്ഷയതപ്പടുത്തലുേൾ േണ്ടു  

*വാർഡുേളിതല സ റ്ുേളുിം  തെയ്തിരിക്കുന്ന  വർക്കുേളുിം 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

6. പരാതി രജിസ്റ്റർ 

*പരാതിേതളാന്നുിം ഒന്നുിം തതന്ന  രജിസ്റ്റർ തെയ്തിട്ടില്ല.   

7.ഗ്ഗാമ ഭാ രജിസ്റ്റർ 

* ഗ്ഗാമ ഭ  രജിസ്റ്ററിൽ േൃതയമായി വിവരങ്ങൾ  



 

 

ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു . ഗ്ഗാമ ഭയിൽ  പതെടുത്ത തതാഴിലാളിേളുതട  
വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 

ഫയൽ പരിദശാധനയിതല േതണ്ടത്തലുേൾ 

1. കവർസരജ് 

 എ എം  ി കവർസരജ് 

 പരിശ ോധിച്ച ഫയലുകളിൽ നിന്ുും കോണോൻ സോധിച്ചിലല. 

 2. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്  

ഒരു ഒരു പ്പവർത്തി ഫയലിൽ പ്കമപ്പകോരും ഏച ോചക്ക  ശരഖകൾ എവിചെ  
ഏത് ശപജ് മു ൽ സൂക്ഷിക്കുന്ു എന് മനസ്സിലോക്കുവോനുള്ള ഉള്ള 
ആധികോരിക ശരഖയോണ് ചെക്ക്  ലിസ്റ്റ് പരിശ ോധിച്ച് ഫയലുകളിൽ 
ഒന്ിലുും ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കോണോൻ സോധിച്ചിലല. 

3. ആക്ഷൻ പ്ലോൻ ശകോപ്പി 

 പരിശ ോധിച്ചഒരു ഫയലിലുും  ഫയലുകളിലുും  ഈ പ്പവർത്തി 
പഞ്ചോയത്തിചല നെപ്പ് വർഷത്തിചല ആനുവൽ ആക്ഷൻ പ്ലോനിൽ ഉൾചപ്പട്ടത് 
ആചണന്് ച ളിയിക്കുവോൻ ഉള്ള  ശരഖ കചെത്തോനോയിലല. 

 4.എസ്റ്റിശമറ്റ്  

സോധോരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലോകുന് രീ ിയിൽ ജനകീയ  ഭോഷയിൽ 
ശവണും എസ്റ്റിശമറ്റ്  യ്യോറോക്കോൻ. എന്ോൽ പരിശ ോധിച്ച ഒരു ഫയലിൽ 
ശപോലുും  ജനകീയ എസ്റ്റിശമറ്റ് കോണോൻ സോധിച്ചിലല. 

5. സോശേ ിക അനുമ ി പപ് ും  

ലഭിച്ച 4 ഫയലുകളിലുും സോശേ ിക വിദഗ്ധരുചെ അനുമ ി 
ശരഖചപ്പെുത്തിയ പപ് ും കചെത്തോനോയിലല. എന്ോൽ LD/233519  എന് 
പ്പവർത്തിയുചെ ഫയലിൽ  നിന്ുും സോശേ ിക അനുമ ി പപ് ും 
കചെത്തിയിട്ടുെ്. 

6 ഭരണോനുമ ി 

 ഭരണോനുമ ി മിക്ക ഫയലുകളിൽ നിന്ുും കചെത്തോനോയിലല. 

7. എും ബുക്ക് 



 

 

 പരിശ ോധിച്ച ഫയലുകളിൽ നിന്ുും എും ബുക്ക്  കോണുവോൻ സോധിച്ചു. 
എന്ോൽ എും ബുക്കിൽ എസ്റ്റിശമറ്റ്  ുകയുും യഥോർത്ഥ െിലവുും  മ്മിചല 
വയ യോസും ശരഖചപ്പെുത്തിയിട്ടിലല. 

8.ചവജ് ലിസ്റ്റ്  

മിക്ക ഫയലുകളിലുും ചവജ്  ലിസ്റ്റ്  കോണുവോൻ  സോധിച്ചിലല.  

9.ഫ്. െി. ഒ  

ചവജ് ലിസ്റ്റ്  പ്പകോരമുള്ള ഫ്  െി  ഒ  മിക്ക ഫയലിലുും ഇലലോയിരുന്ു.  

10.സുംശയോജി  പദ്ധ ിയുചെ വിവരങ്ങൾ ഒന്ുും   ചന്  ഫയലിൽ  

ഉെോയിരുന്ിലല.  

11.ഡിമോൻഡ്  ശഫോും  

അനുശേദും 3ബി പ്പകോരമുള്ള ഡിമോൻഡ്  ശഫോും ഒരു  ഫയലിലുും  

ഉെോയിരുന്ിലല.  

12.വർക്ക്   അശലോശക്കഷൻ  ശഫോും  

അനുശേദും 4പ്പകോരമുള്ള  വർക്ക്   അശലോശക്കഷൻ ശഫോും ഉെോയിരുന്ിലല.  

13.ഇ  മോസ്റ്റർ  ശറോൾ   

ബി ഡി ഒ, പഞ്ചോയത്ത്   ചസപ്കട്ടറി  എന്ിവരുചെ ഒപ്പുും  സീലുും മോസ്റ്റർ  

ശറോളിൽ  ഉെോയിരുന്ു. എന്ോൽ എും ബുക്ക്   നമ്പർ ശപജ്  നമ്പർ  എന്ിവ  

ഇലലോയിരുന്ു.  

14. പ്പവർത്തനവുുംമോയി ബന്ധചപ്പട്ട ശഫോശട്ടോ ഫയലുകളിൽ കോണോൻ 
സോധിച്ചിലല.  

15. മൂവ്ചമൻറ് സ്ലിപ്പ് ഫയലുകളിൽ കോണോൻ സോധിച്ചിലല. 

16. പ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ിൻചറ സോക്ഷയപപ് ും ഫയലുകളിൽ കോണോൻ 
സോധിച്ചിലല. 

17.ജിശയോെോഗ് ശഫോശട്ടോ  

പരിശ ോധിച്ച ഒരു  ഫയലിലുും ശഫോശട്ടോകൾ  കോണചപട്ടിലല.  



 

 

18.ശസോഷയൽ ഓഡിറ്റ് റിശപ്പോർട്ടിൻ്്ചറ  പകർപ്പുകൾ  ഒന്ുും  ചന് ഫയലിൽ  

കോണചപട്ടിലല.  

 

 ഫീൽഡ് പരിശ ോധനയിലെ കലെത്തെുകൾ  

1. പെിഞ്ഞോചറ വീട്ടിൽ കെവ് നീർത്തെും  രി ുഭൂമി 
കൃഷിശയോഗ്യമോക്കോൽ(LD/233519) 

ഈ  പദ്ധ ി പ്പകോരും 498 ച ോഴിൽദിനങ്ങളോണ് ആചക ഉെോയിരുന്ത്.ഇ ു 
പ്പകോരും ചമോത്തും  ുക 138325 ആണ്. ഈ  പദ്ധ ിയുചെ സസറ്റുകൾ  

സന്ദർ ിച്ചശപ്പോൾ  ഒരുഭുമി വിളചവെുപ്പ് കഴിഞ്ഞ്  രി ുഭൂമി ആയി  ചന് 
നിലനിക്കുന് ോയി  കോണചപ്പട്ടു എന്ോൽ രെു ഭൂമിയിൽ 

ഭോഗ്ികമോയി കൃഷി നെക്കുന്ുചവേിലുും കോലോവസ്ഥ വയ ിയോനും മൂലും 
കോെുകയറിയ നിലയിലോയിരുന്. ദീപ ചപോന്പ്പൻ എന് ഭൂവുെമയുചെ സ്ഥലും 
സന്ദർ ിച്ചശപ്പോൾ വളചര നലലരീ ിയിൽ  ചന് കൃഷി ചെയൂന് ോയി 
കോണചപ്പട്ടു.  

2.കുഴിയോത്ത് ഒരപ്പോനിൽപെി ശറോഡ് (RC/277970) 

ശറോഡ് നലലരീ ിയിൽ ശകോൺപ്കീറ്റിുംഗ് നെത്തിയിട്ടുെ് യോപ്  ശയോഗ്യമോണ്.ഈ 
പ്പവർത്തനും നോെിന്ചറ വികസനത്തിചനോരു മോ ൃകയോയി കോണചപ്പട്ടു.  

3. പെിഞ്ഞോശറ വീട്ടിൽ കെവ് നീർത്തെും മഴക്കുഴി നിർമ്മോണും(wC/308583) 

 ആചക  1651 ച ോഴിൽ ദിനങ്ങൾ  ഉെോയിരുന്  ഈ പ്പവർത്തിയുചെ  

സ്ഥലങ്ങൾ   സന്ദർ ിച്ചശപ്പോൾ ചമോത്തും 961 മഴക്കുഴികൾ  കോണചപ്പട്ടു.   രെു 
ഭൂവുെമകൾ മഴക്കുഴയിൽ വളപ്പശയോഗ്വുും, കൃഷിയുും നെത്തിയിരുന്ു  

ബോക്കി സസറ്റുകളിചല  മഴക്കുഴികൾ കോെുകയറിയ നിലയിലോണ് 
കോണചപ്പട്ടത്.  കുഴികളുചെ സസഡ് ഇെിഞ്ഞ നിലയിലുും  നീളവുും വീ ിയുും 
ആഴവുും കുറവോയ ോയുും കോണചപ്പട്ടു.  

4. പെിഞ്ഞോശറ വീട്ടിൽ കെവ് നീർത്തെും  ഫോും ശപോെ് നിർമ്മോണും 
(WC/311778) 

  ഈ  പദ്ധ ിപ്പകോരും 1131 ച ോഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉെോയിരുന്ു. ചമോത്തും 
െിലവോയ  ുക 314025 ആയിരുന്ു. ഈ പദ്ധ ി പ്പകോരും രെു രത്തിലോണ് 
ആണ് ഫോും  ശപോെ് കോണചപ്പട്ടത്  ശവസ്റ്റ് കുഴികളുും മീൻ കുളങ്ങളുും 
ആയി. ചമോത്തും  9  ഘട്ടങ്ങളോയോണ് ഈ പ്പവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് .ഇ ിൽ  



 

 

ആചക  9 ഉപശഭോക്തോക്കൾ ഉെോയിരുന്ു. ആചക 4 മീൻ കുളങ്ങളുും 7ശവസ്റ്റ് 
കുഴികളുും കോണോൻ സോധിച്ചു. ഇ ിൽ 3 മീൻകുളങ്ങൾ നലലരീ ിയിൽ 
ഉപശയോഗ്ിക്കുെ്. എന്ോൽ  ഒന്ിൽ വലിയ പോറയുള്ള ിനോൽ  
ഉപശയോഗ് ൂനയമോയി കോണോചപ്പട്ടു. 4 ശവസ്റ്റ് കുഴികൾ ഉപശയോഗ്ിക്കുന് ോയുും. 

3 ശവസ്റ്റ്  കുഴികൾ ഉപശയോഗ്ിക്കോച  കോെുമൂെി കിെക്കുന് നിലയിലുും 
കോണചപ്പട്ടു . 

 5.ഫലവൃക്ഷ സ  നട്ടുപിെിപ്പിക്കൽ  

ഓൺ ശഗ്ോയിങ് വർക്കോണിത് ശറോഡിന്ചറ ഇരുവ ങ്ങളിലുും 
കോെുചവട്ടിചത്തളിച്ച ശ ഷും  വൃക്ഷസ കൾ നട്ടുപിെിപികുന്ു.  

 

 

അവകോ  നിശേധങ്ങൾ  

ച ോഴിൽ ശവ നും 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്ിലല എന്ത് മോപ് മോണ് 
ഇവിെുചത്ത ച ോഴിലോളികളുചെ  പരോ ി.  

നിരീക്ഷണങ്ങള ും കലെത്തെുകള ും  

പ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ CIB ശബോർഡ് സ്ഥോപിക്കോൻ കോല ോമസും 
വരുന് ോയി കചെത്തി. മഴക്കുഴികളുചെ നീളവുും വീ ിയുും ആഴവുും 
പലകുഴികൾക്കുും വയ യസ് മോയിരുന്ു.  ുെർപ്പവർത്തങ്ങളിൽ ശപോലുും 
ശവെപ്  ആഴും കോണോൻ സോധിച്ചിലല. ഫോും ചപോെുകളുചെ നിർമ്മോണത്തിൽ 
ഏർചപ്പട്ട ച ോഴിലോളികൾ പ്പശ യകും അഭിനദനും അർഹിക്കുന്ു. 
പുരുഷന്മോർക്ക്  ുലയമോയ പ്പവർത്തനും അവർ  നെത്തി.  

നിർശേ ങ്ങൾ  

ച ോഴിലോളികളുചെ നിർശദ ങ്ങൾ  

1. ുെർച്ചയോയി മഴക്കുഴികൾ  കുത്തുന്ത് ഭൂവുെമകൾക്കു ആവി യമിലല . 

2.പോവങ്ങളുചെ കയ്യോലകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകണും.  

3.കൃഷികൾ  വളചര കുറവോണ്.  രി ുഭൂമി കൃഷിശയോഗ്യമോകുന് 
പ്പവർത്തങ്ങൾക്കോണ് ഭൂവുെമകൾക്കു  ോത്പരയും.  



 

 

4.വയ യസ് മോയ പണികൾ നൽകിയോൽ മോപ് ശമ നോെിന് അത് 
പ്പശയോജനത്തിൽ വരൂ.  

കലെത്തെുകൾ  

ധോരോളും കൃേിയിടങ്ങള ും ജെശേചന മോർഗ്ഗ ങ്ങള ും  ഉള്ള പ്പശേ ും ആയതിനോൽ 
നിെവിെുള്ളതിെുും കൂടുതൽ ലതോഴിെുറപ്പ് ശജോെികൾക്കു േോധയത ഉെ്. 
ശതോടുകള ലട നവീകരണും, കയ്യോെ  നിർമ്മോണും എന്നിവക്കു േോധയത കൂടുതെോണ്.  

 

 

 

നിരീക്ഷണും  

1. പെിഞ്ഞോശറ വീട്ടിൽ കെവ് നീർത്തെും മഴക്കുഴി നിർമ്മോണും പദ്ധ ിയിൽ 
എസ്റ്റിശമറ്റ്  ുകശയക്കോൾ കൂെു ൽ  ുക 12 ഘട്ടങ്ങളോയി 
ചെലവഴിച്ച ോയി കചെത്തി Rs.111514  വ യോസമോണ് കോണചപ്പട്ടത്.  

എും ബുക്കിൽ 3 ഘട്ടങ്ങൾ മോപ് ശമ ശരഖചപെുത്തിട്ടുള്ളു.  
 

 

 

 


