
മഹാതമാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ�് പ�തി

േസാഷ�ൽഓഡി�്റിേ�ാർ�്  

കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ�്

വാർഡ് ന�ർ 04 (െവ��ർേ�ാണം)

ചിറയിൻകീഴ്േ�ാ�് 

തിരുവന�പുരം ജി�

േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ 26/11/2019

കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ� ്

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണെതാഴിലുറ�് നിയമം

േസാഷ�ല് ഓഡി�് െസാൈസ�ി േകരള (MGNSASK)

LMS േകാ�ൗ�് ,പാളയം,തിരുവന�പുരം . 03

േഫാൺന�ർ 0471-2724696.Email.keralasocialaudit@gmail.com



േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 4( െവ��ർേ�ാണം)

മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ഗാമീണ െതാഴിൽ ഉറ�നിയമം ദാരി�ദ� ലഘൂകരണ�ിന്

േവ�ി േക��സർ�ാർ ആവിഷ്കരി� പ�തിയാണ.് 2005 െസപ്�ംബർ അ�ിന്

െതാഴിലുറ�് നിയമം പാ�ാ�ി . 2006 െഫ�ബുവരിയിൽ 2 നു പ�തി നിലവിൽ വ� .ു

ഇ��യിെല 200 ജി�കളിലാണ് ആരംഭ�ിൽ പ�തി നട�ിലാ�ിയത.് 2006ൽ

േകരള�ിൽ വയനാട്, പാല�ാട് ജി�കളിൽ െതാഴിലുറ�് പ�തി ആരംഭി��. 2008 ഓെട

േകരള�ിെല എ�ാ ജി�കളിലും െതാഴിലുറ�് പ�തി നട�ിലാ�ി. �ഗാമ �പേദശ�ളിൽ

താമസി�ു� ഏെതാരു കുടുംബ�ിനും ഒരു സാ��ിക വർഷ�ിൽ 100 അധിക

െതാഴിൽ ദിന�ൾ നൽകു�തിലൂെട ദാരി�ദ�ം ലാഹൂകരി�ുക എ�തായിരു�ു ഈ

പ�തിയുെട �പധാന ല��ം. പരി�ിതി സംര�ണം, കാർഷിക േമഖല, �ഗാമീണ

അടി�ാന സൗകര� വികസനം എ�ിവയ്�് കൂടുതൽ �പാധാന�ം നൽകു� .ു

െതാഴിലുറ��പ�തിയിൽ ഇടനില�ാർ ഇ�. തുട��ിൽ 125 രൂപ കൂലിയിൽ നി�ും

ഘ�ം ഘ�മായി 271 രൂപ നിലവിൽ ലഭി�ു� .ു െതാഴിൽ ഉറ�് നിയമം െസ�ൻ 17(A)

�പകാരമാണ് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ണംഎ�് നിഷ്കർഷി�ു�ത.്ഫയൽ പരിേശാധന,

ഫീൽഡ് പരിേശാധന, െതാഴിലാളികള�മായി ഉ� ആശയവിനിമയ�ിന് േശഷമാണ്

േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭ നട�ു�ത.് ഈ �ഗാമസഭയിൽ െതാഴിലാളികളിൽ നി�്

ഒരാെളയാണ്അധ��യായി തിരെ�ടു�ു�ത.്



10അവകാശ�ൾ

1. െതാഴിൽ കാർഡിനായി അേപ�ി�ുവാനും 15 ദിവസ�ിനകം ലഭി�ുവാനുമു�

അവകാശം.

2. െതാഴിൽആവശ�െപടുവാനും15 ദിവസ�ൾ�ു�ിൽ ലഭി�ുവാനുമു�അവകാശം.

3. 15 ദിവസ�ിനകം െതാഴിൽ ലഭി�ിെ��ിൽ െതാഴിലി�ായ്മ േവതനം ലഭി�ുവാനു�

അവകാശം.

4..ഏെ�ടുേ�� �പവൃ�ികൾആസൂ�തണം െച��വാനു�അവകാശം.

5. താമസ�ല�ിെ� 5km ചു�ളവിനു�ിൽ െതാഴിൽ ലഭി�ുവാനും ലഭി�ിെ��ിൽ

കൂലിയുെട 10%അധികമായി ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

6. കുടിെവ�ം, തണൽ, �പാഥമിക ശു�ശൂഷ കി�്, െതാഴിലാളികേളാെടാ�ം അ�ിലധികം

കു�ികൾ വ�ി��െ��ിൽ അവെര േനാ�ാനായി ആയ തുട�ിയ �പവൃ�ി�ല

സൗകര��ൾ�ു�അവകാശം.

7.സർ�ാർ �പഖ�ാപി�ി���കൂലി ലഭി�ാനുമു�അവകാശം.

8. െതാഴിൽ െചയ്തു 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ുവാനു�അവകാശം.

9. 15 ദിവസ�ിനകം കൂലി ലഭി�ിെ��ിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭി�ിവാനു�അവകാശം.

10. പരാതികൾ�് സമയബ�ിതമായി പരിഹാരം ലഭി�ുവാനും മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ഗാമീണ െതാഴിലുറ�് പ�തിയിൽ െചലവ് വരു� തുകയുെട ത�മയ സാമൂഹിക

പരിേശാധന നട�ുവാനു�അവകാശം.



ഫയൽപരിേശാധന റിേ�ാർ�്

�പവർ�ിയുെട
േകാഡ്

ആരംഭി�
തീയതി

അവസാനി�ി�്
തീയതി

അനുവദി�
തുക

ചിലവാ�ിയ
തുക

DP/262544 20/10/2018 21/01/2019 496000/- 496000/-

DP/262545 07/01/2019 07/03/2019 467022/- 387800/-

മ�് ജലസംര�ണവുമായി ബ�െ�� ര�് ഫയലുകളാണ് പരിേശാധന നട�ിയത്

(92/2018-19, 95/2018-19). പരിേശാധി�തിൽ നി�,്

കവർേപജ്:-ɰ

✔ എഎംസി �പകാരമു�കവർേപജ്ആയിരു� .ു

✖ ജിേയാ ടാഗിംഗ് ഓഫ് അസ�്, അസ�് ഐഡി, ജിപിഎസ് െലാേ�ഷൻ, െനയിം

ഓഫ് ജിആർ സ്എ�ിവയിലായിരു� .ു

✖ ഫയൽന�ർ 95/2018-19ൽവർ�് േകാഡ് ഇ�ായിരു� .ു

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� ്:-ɰ

✔ െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമ� ് ഉ�ായിരു�ുപൂർണമായിരു� .ു

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി:-ɰ

✔ ആ�ൻ �ാൻ േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു എ�ാൽ �പവർ�ിയുെട വർ�് േകാഡ്

ഇ�ായിരു� .ു

എ�ിേമ�്:-ɰ

✔ ഡീൈ�ൽഡ്എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു� .ു

✖ ജനകീഭാഷയിൽഅ�.

✖ സാേ�തിക വിദഗ്ധെ� ഒ�് ഉ�്എ�ാൽ േഡ�് ഇ�.



സാേ�തികാനുമതി:-ɰ

✔ സാേ�തികാനുമതി ഉ�്

േ�ഡായിങ് ഡിൈസൻ:-ɰ

✔ േ�ഡായിങ് &ഡിൈസൻ ഉ�ായിരു�ു

ഭരണാനുമതി :-ɰ

✔ ഭരണാനുമതി ഉ�.്

✔ െസ�ക�റിയയുെട ഒ�,്സീൽ ഉ�്എ�ാൽ േഡ�് ഇ�ായിരു� .ു

ഡിമാൻഡ് േഫാം :-ɰ

✔ ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�ായിരു� .ു

വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാം :-ɰ

✔ വർ�്അേലാേ�ഷൻ േഫാം ഉ�ായിരു� .ു

എഫ് ടി ഓ:-ɰ

✔ എഫ് ടി ഓ ഉ�.്

മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�:്-ɰ

✔ മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�ായിരു� .ു

േവജ് ലി�്:-ɰ

✔ േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

മ�ർ േറാൾ:-ɰ

✖ 12159, 121160, 121161, 12937, 12183, 12184, 12185, 12165, 12166, 12167,

12302, 12303, 12304, 13582 എ�ീ മ�േറാളിൽ െഡയിലി അ�ൻഡൻസ്, േഡ�്

എഴുതിയി�ി�.



✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 12302ൽ 004/15സുേരഷ് എ� െതാഴിലാളി മൂ�ാം ദിവസം ഒ�്

ഇ� േശഷം െവ�ിയിരി�ു� .ു േടാ�ല്അ��റ്്നസിൽ 6 െവ�ി 5ആ�ിയിരി�ു� .ു

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 13582 േടാ�ൽഎഴുതിയി�ി�.

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 12180 ൽ ര�ാം ദിവസം ബി.രാധ എ� െതാഴിലാളി ഒഴിെക

എ�ാ െതാഴിലാളികള�ം ഒ�ി�േശഷം െവ�ിയിരി�ു� .ു

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 12869, 132990ൽ 04/5ബാലകൃഷ്ണൻഎ�െതാഴിലാളി 2ആം

ദിവസം ഒ�ി� േശഷം െവ�ിയിരി�ു� .ു

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 20030 െഡയിലി അ�ൻഡൻസിൽ േഫാർ�് ഡിൈസൻ െചയ്തി�്

െവ�ിയിരി�ു�ു

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 20026 04/58 ൽ അംബിക ബി െഡയിലി അ��റ്്നസ് െവ�ി

ൈവ�്നർ ഉപേയാഗി�ിരി�ു� .ു

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 22446 രജനി എ� െതാഴിലാളിയുെട േടാ�ൽഅ�ൻഡൻസ് െവ�ി

തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 24046 ൽ േടാ�ൽ ക�ാഷ് െപയ്െമ�ൽ് ഷാർെപനിംഗ് ചാർജ്

കൂ�ിയി�ി�.

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 24047 ൽ ഷാർെപനിംഗ് ചാർജ് 324 ആണ് വേര�ത് എ�ാൽ

360എ�ാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്

✖ മ�േറാൾ ന�ർ 24053 െതാഴിൽ കാർഡ് ന�ർ 64 േശാഭന സി 5 ദിവസം ആണ്

വ�ി���ത് എ�ാൽ 6ദിവസെ� അ�ൻഡൻസ് െകാടു�ി���് േശാഭനയുെട േടാ�ൽ

െപയ്െമ� ് 1385 ആണ് വേര�ത് എ�ാൽ 1662 ആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്

എ�ാൽ േടാ�ൽഎമൗ�് കൃത�ംആയാണ് െകാടു�ിരി�ു�ത.്

✖ മ�േറാൾ ന�ർ 22622ൽ േടാ�ൽ ഷാർ�ണിങ് ചാർജ് 252 ആണ് വേര�ത്

എ�ാൽ 22 ആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.് ഇേത മ�് േറാളിൽ േടാ�ൽ ക�ാഷ്

െപയ്െമ� ് 10279ആണ്വേര�ത് എ�ാൽ 10249ആണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.്



മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�:്-ɰ

✔ മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�് ഉ�.്

േവജ് ലി�്:-ɰ

✔ േവജ് ലി�് ഉ�ായിരു� .ു

വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��്ɰ

✔ വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു� .ു

3 േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗഫിɰ

✔ 3േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗഫി ഉ�്ടായിരു� .ൂ

ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗഫി:-ɰ

✖ ജിേയാ ടാഗ് േഫാേ�ാ�ഗഫി ഇ�ായിരു� .ു

ൈസ�്ഡയറി:-ɰ

✔ DP/262544 ൈസ�് ഡയറി പൂർണംഅ�ായിരു� .ു ഫയൽ ന�ർ:95/2018-19

ൈസ�് ഡയറി പൂർണമ�ായിരു� .ു കൺവീനറുെട േപര് വിവര�ൾ ഒ�ും തെ�

ഇ�ായിരു� .ു

എം.ബു�് :-ɰ

✔ DP/262544ൽഎംബു�് പൂർണമായിരു� .ൂ

✖ ഫയൽന�ർ 95/2018-19ൽഎംബു�ിൽവർ�് േകാഡ് ഇ�ായിരു� .ു



ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�്

മ�് ജലസംര�ണം (ഖ�ിക 5 �പകാരമു� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�്) 31

സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ളിൽ ആയാണ് പരിേശാധന നട�ിയത,് ഇത് �പകാരം

37 കുഴികള�ം 2 കoേ�ാ�് പി�് ഉം ഉപേയാഗ�പദമായ രീതിയിൽ ഉ�ായിരു� .ു എ�ാൽ

10 കുഴികളിൽ െത�്, വാഴ, േച�് എ�ിവ ന� നിലയിലും ര�് കുഴികൾ മൂടിയ

നിലയിലുമായിരു� .ു 31 പുരയിട�ളിൽ മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ന�ൾ�് ഒ�ം

കൃഷി വികസനവുമായി ബ�െ��് �പവർ�ികൾആണ് കാണാൻ കഴി�ത.് �പവർ�ി

സംബ�മായ ഗുണേഭാ�ാ�െള കുറി��ം �പവർ�ന�െള�ുറി��ം

െതാഴിലാളികൾ�ും മാ�്മാർ�ുംവ��മായ ധാരണ ഉ�ായിരു� .ു

േഡാർ ടു േഡാർ

20/11/2019 ൽ കൺവീനറുെട നിർേ�ശ�പകാരം െവ��ർേ�ാണം കാ��ംപുറം

െസാൈസ�ി മു�ിൽ എ�ുകയും െതാഴിലാളികെള േനരിൽ കാണുകയും െചയ്തു. ര�്

ഫയലുകളിൽ ആയി നട�ിയ മ�് ജലസംര�ണ�പവൃ�ി കാണു�തിനു േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �പാധാന�ം, െതാഴിലാളികള�െട അവകാശ�ൾ, േജാലി സമയ�ളിൽ

െതാഴിലാളികൾഅനുഭവി�ു�ബു�ിമു��കൾ, േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ഗാമസഭയുെട ഉേ�ശം

എ�ിവെയ കുറി�് ചർ� െച��കയും െചയ്തു. െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി�തിൽ

നി�ും പ�് അവകാശ�െള കുറി�് വ��മായ ധാരണ ഉ�ായിരു�ി� എ�്

മന�ിലാ�ുകയും കൂടാെത അത് വിശദീകരി�ുകയും െചയ്തു. ഒരു ഫീൽഡിൽ

�പഥമസു�ശൂഷ കി�് ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽഅത് മാ�ി മുതൽമുട�ി വാ�ിയതായിരു� .ു

എ�ാൽ അടു� ഫീൽഡിൽ �പഥമശു�ശൂഷ കി��ം ടാർേപാളിൻ കാണാൻ കഴി�ി�.

വൃ�രും േരാഗികള�മായ 5 െതാഴിലാളികൾ�് മ�� െതാഴിലാളികെള േപാെല

േജാലിെച�ാൻ കഴിയാ�തിനാൽ ഒരു കൂ�ം െതാഴിലാളികൾ അസംതൃപ്തി

�പകടി�ി�തായി അറിയാൻ കഴി� .ു ശ�ള വർ�നവ്, െതാഴിൽദിനം കൂ�ണം, 15

ദിവസെ�ശ�ളo ലഭ�മാ�ണംഎ�ിവആയിരു�ു െതാഴിലാളികള�െട ആവശ��ൾ.



�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�്

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 4( െവ��ർേ�ാണം)

അജ�

1.ഈശ�ര �പാർ�ന

2. �പതി�

3.അധ��െയതിരെ�ടു�്

4.സ�ാഗതം

5. റിേ�ാർ�്അവതരണം

6.ചർ�

6.തീരുമാനം

7.കൃത�ത

26/11/2019 (വാർഡ് -4) കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ�,് െവ��ർേ�ാണം േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �ഗാമസഭ കൂടുകയു�ായി. െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും " സുധാകുമാരി" എ�

െതാഴിലാളിെയ അധ��യായി തിരെ�ടു�ൂ. ഇതിനുേശഷം െതാഴിലാളികളിൽ നി�്

ഒരു വ��ിഈശ�ര�പാർ�ന െചാ�ി. വാർഡ് െമ�ർ ച��േശഖരൻനായർ എ�ിേ�ർ�

എ�ാവർ�ുംസ�ാഗതം പറ� .ു വിആർ പി �ശീ�ു�ി �പതി�പറ�ുമ���വർഅത്

ഏ��െചാ�ി, VRP നിഷ 10 അവകാശ�ള�ം, വി ആർ പി സുജി റിേ�ാർ�്

അവതരി�ി�ുകയും െചയ്തു. ഇതിനുേശഷം ചർ�യിേല�് കട� .ു



ചർ�

ടാർേ�ാളിൻ െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാ�ണെമ�് ഒരു െതാഴിലാളി പറ�തിന്

മറുപടിയായി െമ�ർ പറ�ത് ഇ�ര�ിലു� ആവശ��ൾ പറ�ു െകാ�്

പ�ായ�ിൽ ആരും വരരുത് എ�ാണ.് കൂടാെത റിേ�ാർ�് വായി�� അതിെ�

അടി�ാന�ിൽ െമ�ർ പറ�ു ഇ�ര�ിൽ േസാഷ�ൽ ഓഡി�് നട�ി

െതാഴിലാളികള�െട മന�ിൽ ത�ിലടി സൃഷ്ടി�ുകയാെണ�് െമ�ർഅവകാശെ���. വി

ആർ പി മാെര അപമാനി�ു� രീതിയയിൽ െമ�ർ സംസാരി��. ഇതിെന തുടർ�് മാ�്

രാധാമണി പറ� ,ു വൃ�രായ െതാഴിലാളികൾ�് മ���വെര േപാെല േജാലി െച�ാൻ

പ���ി� എ�,് കൂടാെത മാ�് ആയതുെകാ�് തെ� തനി�് േജാലി െച�ാൻ പ��ി�

എ�ും പറ� .ു കൂടാെത എെ��ിലും കാരണവശാൽ െതാഴിൽ േവതനം

തിരി�ടയ്േ��ി വ�ാൽ പ�ായ�് അട�� നട�ാ�ുെമ�ും പ�ായ�് വ�ു

സത�ാ�ഗഹം െച��െമ�ും േമ�് രാധാമണി അറിയി��. കൂടാെത ഇേ�ാഴെ� േജാലി

വളെര കഠിനമാണ് എ�ും പറ� .ു ഇതിനു മറുപടിയായി ഓവർസിയർ അഭിജി�്

പറ�ത് ഈ നാലാം വാർഡ് നായി പുതിയ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ാൻ പ��ി� എ�ും

ഇത് െസക��റിൽ നി�ു� േകാ�ി ഉപേയാഗി�ാണ് ത�ാറാ�ു�തിനും മെ��ാ

വാർഡിലും ഇതുേപാെല തെ�യാണ് പണിെയടു�ു�ത് എ�ും ഓവർസിയർ

അഭി�പായെ���. മഴ�ുഴി എടു�ാൻ പ��ി� എ�് െതാഴിലാളികൾ പറ�ു ഇതിന്

മറുപടിയായി കൂടുതലും മ�് ജല സംര�ണ �പവർ�ന�ളാണ് നട�ു�ത് എ�ും

അതിനാൽ മഴ�ുഴി ഒഴിവാ�ാൻ പ�ി�എ�്ഓവർസിയർഅഭി�പായെ���.

പണിയായുധ�ൾ വാ�ി�തിെ� ബി�് ഇതുവെര സാങ്ഷൻ ആയി�ി� എ�് ഒരു

െതാഴിലാളി പറ�ു ഇതിന് മറുപടിയായി ഓവർസിയർ പറ�ത,് ഒരി�ലും

പണിയായുധ�ൾ വാ�ു�തിന് കാശു ലഭി�ി� എ�ും വാടകയാണ് ലഭി�ു�െത�ും

ഓവർസിയർ അഭി�പായെ���. മാ�്മാർ േജാലി െച���ി� എ�് െതാഴിലാളികൾ പരാതി

പറ�ുഇതിന് മറുപടിയായി ഓവർസിയർ പറ�ത് െവ�ം ചൂടാ�ു� സമയ�ളിലും,

മ�േറാൾ പൂർ�ിയാ�ു� സമയ�ള�ം ഒഴിെക ബാ�ി സമയ�ളിൽ േമ�് പണി

എടു�ണം എ�് അറിയി��.എ�ാൽ രാധാമണി േമ�് തനി�് േജാലി െച�ാൻ പ��ി�

എ�് പറ� .ു കൂടാെത മ�ർ േറാളിൽൈവ�്നർ ഉപേയാഗി�രുെത�ും, മ�ർ േറാളിൽ

െവ�ി തിരു�ലുകൾ പാടി� എ�ും, ഒ��കൾഅതാത് േകാള�ിൽ തെ�ഇടണം എ�ും,

പണി�ല�് കൃത�ം 9.15a തെ� എ�ണെമ�ും ഓവർസിയർ അഭി�പായെ���.



രാധാമണി േമ�് ആയി ചുമതലേയ�തിനു േശഷം ധാരാളം പണ�ിലവ് ഉ�ായി���് എ�്

അഭി�പായെ��� ഇതിന് എെ��ിലും പരിഹാരം കാണണെമ�് ഇവർ പറയുകയു�ായി

�ഗാമസഭ നട�േവ ചർ� േരഖെ�ടു�ു�തിന് മു�് െതാഴിലാളികള�െട ഒ��

േരഖെ�ടു�ണെമ�ും ആവശ�െ��് െമ�ർ ധൃതി കൂ�ി. ശ�ള വർ�നവ്

െതാഴിൽസമയം കുറയ്�ണം എ�ിവ ആയിരു�ു െതാഴിലാളികള�െട ആവശ��ൾ.

ചർ�യ്െ�ാടുവിൽ അധ�� സരസു െതാഴിലാളികൾ�് കൃത�ത പറ�ുെകാ�്

േദശീയ ഗാനേ�ാടുകൂടി 12.20pm �ഗാമസഭഅവസാനി��.

തയാറാ�ിയത്

VRP �ശുതി

VRP �ശീ�ു�ി

VRP �പവർ�

VRP നിഷ


