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േസാഷ�ൽഓഡി�് �ഗാമസഭ

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ�് 

കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 6 ( മാമംനട)

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.്



10 അവകാശ�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/269471 22/10/2018 23/10/2018 496000 132406

DP/262553 19/02/2019 18/12/2019 176300 354283

WH/211379 26/07/2019 07/09/2018 70005 66217

തിരുവന�പുരം ജി�യിെല ചിറയിൻകീഴിൽ േ�ാ�ിെല കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ�്

6ആംവാർഡ് മാമംനട 26ജൂൈല മുതൽ മാർ�് വെരയു� േസാഷ�ൽഓഡി�് റിേ�ാർ�്.

പാ�കൃഷി:-

DP/269471 31 െതാഴിലാളികൾ 478 �പവർ�ന�ളിൽ ആയി 10

സ�കാര�വ��ികള�െട വസ്തുവിൽ ആണ് പാ�കൃഷി നട�ിയതായി കാണാൻ സാധി�ത.്

മര�ീനി, വാഴ, േചന, േച�് ഇ�ി, മ�ൾ തുട�ിയ പ��റികളാണ് കൃഷി

െചയ്തിരു�ത.്

മ�് ജലസംര�ണം:-

DP/262553 (മ�് ജലസംര�ണം ഖണിത 5 �പകാരമു� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�്) 5

സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ളിൽ ആയാണ് പരിേശാധന നട�ിയത് എം ബു�് 

�പകാരം 19 മഴ�ുഴികൾ ആണ് കാേണ�ിയിരു�ത.് എ�ാൽ 9 മഴ�ുഴി മാ�തമാണ്

കാണാൻസാധി�ത്അതിൽ രെ��ം ഉപേയാഗശൂന�ംആയിരു� .ു

െപാളയിൽഏലേ�ാട്ബ�് െക�ി സംര�ണം:-

WH/211379, 40 െതാഴിലാളികൾ 221 �പവർ�ി ദിവസ�ളിലായി ആണ് ഏലേ�ാട്

ബ�് പണി പൂർ�ീകരി�ത.്



ഫയൽപരിേശാധന റിേ�ാർ�്

കവർേപജ്:-ɰ

✔ എഎംസി �പകാരമു�കവർേപജ്ആയിരു� .ു

✖ ജിേയാ ടാഗിംഗ് ഓഫ് അസ�്, അസ�് ഐഡി, ജിപിഎസ് െലാേ�ഷൻ എ�ിവ

ഇ�ായിരു� .ു

െച�് ലി�് ഓഫ് േഡാക��െമെ�:-ɰ

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

ആ�ൻ�ാൻ േകാ�ി:-ɰ

✔ ആക്സിഡ�് േകാ�ി ഉ�ായിരു� .ു

✖ അധികാരികള�െട ഒ�,് േഡ�്എ�ിവയി�ായിരു� .ു

എ�ിേമ�്:-ɰ

✔ എ�ിേമ�് ഉ�ായിരു�ു

അഡ്മിനിസ്േ�ട�ീവ് സാങ്ഷൻ:-ɰ

✔ അഡ്മിനിസ്േ�ട�ീവ് സാങ്ഷൻ ഉ�ായിരു�ു

✔ അഡ്മിനിസ്േ�ട�ീവ് സേ�ശ�ൾ െസ�ക�റിയുെട തീയതി,സീൽ ഇ�ായിരു� .ു

െടക്നി�ൽസാ�്ഷൻ:-ɰ

✔ െടക്നി�ൽ െസ�ൻഉ�.്

✖ എ�ാൽ േഡ�് ഇ�ായിരു� .ു

േ�ഡായിങ്ആൻഡ്ഡിൈസൻ:-ɰ

✔ േ�ഡായിങ് ഡിൈസൻ ഉ�ായിരു� .ു



ഡിമാൻഡ് േഫാം :-ɰ

✔ ഡിമാൻഡ് േഫാം ഉ�്

വർ�്അേലാ�്െമ� ് േഫാം :-ɰ

✔ വർ�്അേലാ�്െമ� ് േഫാം ഉ�.്

ഫയൽ േട�ിങ് േഫാം :-ɰ

✔ DP/262553, WH211379എ�ീഫയലുകളിൽഫയൽ ടാകിംഗ് ഉ�ായിരു� .ു

✖ DP/269471എ�ഫയലിൽഫയൽ േട�ിങ് േഫാം ഇ�ായിരു� .ു

മൂല�നിർണയസാ��പ�തം:-ɰ

✔ മൂല�നിർണയസാ��പ�തം ഉ�ായിരു� .ു

മ�േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�:്-ɰ

✔ മ�ർ േറാൾ മൂവ്െമ� ് �ി�് ഉ�ായിരു� .ു

എഫ്ഡി ഓ :-ɰ

✔ എഫ്ഡി ഓ ഉ�ായിരു� .ു

വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��്:-ɰ

✔ വർ�് കം�ീഷൻസർ�ിഫി��് ഉ�ായിരു� .ു

മ�ർ േറാൾ:-ɰ

✔ മൂ�ു ഫയലുകളിൽആയി 44 മാ�േറാൾ ഉ�ായിരു� ,ു 50 െതാഴിലാളികൾ, 1500

െതാഴിൽദിന�ൾ.

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ:5508ൽ േടാ�ൽ ക�ാഷ് െപയ്െമ� ് െത�ായാണ്

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് 6925 ആണ് വേര�ത് എ�ാൽ 6900 ആണ്

എഴുതിയിരി�ു�ത.്



✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 7751 െവ�് തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു�ു േടാ�ൽ ക�ാഷ്

െപയ്െമ� ് 4155ആണ്വേര�ത് എ�ാൽ 4140ആണ്എഴുതിയിരി�ു�ത.്

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 12474 ൽ 006/45 കൃഷ്ണൻകു�ി എ� െതാഴിലാളിയുെട

അ�ൻഡൻസ് േകാള�ിൽ െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 161821 വനജകുമാരി എ� െതാഴിലാളിയുെട അ�ൻഡൻസ്

േരഖെ�ടു�ിയേശഷം ആബ്െസ�് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ു കൂടാെത േടാ�ൽ

എമൗ�്ലുംഷാർ�നിങ് ചാർജിലും െവ�ി തിരു�ലുകൾ ഉ�ായിരു� .ു

✖ ഇേത മ�ർ േറാളിൽ േടാ�ൽ അ�ൻഡൻസ് 45 വേര� �ാന�് 51 എ�്

േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു കൂടാെതഷാർ�് റീചാർജ് 270എ�്എഴുേത��ാന�് 370

എ�് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� ,ു േടാ�ൽ ക�ാഷ് െപയ്െമ� ് 12465 ആണ്

വേര�ിയിരു�ത് എ�ാൽ 14954എ�് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 12367 06/30 വസ� എ� െതാഴിലാളിയുെട ര�ാം ദിവസം

അ�ൻഡൻസ് േരഖെ�ടു�ിയ േശഷം െവ�ിരി�ു�ത് കാണാൻകഴി� .ു

✖ മ�ർ േറാൾ ന�ർ 24123 6/51 സാവി�തി എ� െതാഴിലാളി ഏഴാം ദിവസം

ഒ�ി�േശഷംഅബ്െസ�് േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു

✖ DP/269471 ൽ 12 മ�ർ േറാൾ ഉ�ായിരു�ു എ�ാൽ ഒ�ിലും തെ� െഡയിലി

അ�ൻഡൻസിൽ േഡ��കൾ േരഖെ�ടു�ിയിരു�ി�.

�തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി:-ɰ

✖ �തീ േ�ജ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി ഉ�ായിരു� .ു

ജിേയാ ടാഗിംഗ് ഓഫ് േഫാേ�ാ�ഗാഫി:-ɰ

✖ ജിേയാ െടക്േനാ േഫാേ�ാ�ഗാഫി ഇ�ായിരു� .ു

േറായൽ�ി െപയ്െമ� ് �ി�:്-ɰ

✖ േറായൽ�ി െപയ്െമ� ് �ി�് ഉ�ായിരു� .ു



ൈസ�് ഡയറി:-ɰ

✔ ൈസ�്ഡയറി ഉ�ായിരു� .ു

✖ എ�ാൽകൺവീനറുെട േഫാൺന�ർഇ�ായിരു� .ു

എംബു�്:-ɰ

✔ എം ബു�് ഉ�ായിരു�ു പൂർണമായിരു� .ു എം ബു�് െല തുകയും മ�ർ

േറാളിെലആെക�ുകയും തുല�മായിരു� .ു

ഫീൽഡ് പരിേശാധന റിേ�ാർ�്

WH/211379 േപാളയിൽഏലാേ�ാട് ബ�്സംര�ണംഫീൽഡ് പരിേശാധി�തിൽ നി�ും,

ഏലേ�ാടബ�ിന് ഇരുവശവും വൃ�ിയായി െച�ിപറ�ിരി�ു�തായും ന� രീതിയിൽ

ഒഴു�് ഉ�തായും കാണാൻ കഴി� .ു എ�ാൽ ചില �ല�ളിൽ മാലിന��ൾ

നിേ�പി� മൂലം ഒഴു�് തട�െ��തായി മന�ിലായി.

DP/262553 മ�് ജലസംര�ണം ( ഖ�ിക 5 �പകാരമു� ഗുണേഭാ�ാ�ൾ�്) 5

സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ളിൽ ആണ് പരിേശാധന നട�ിയത,് ഇത് �പകാരം 19

മഴ�ുഴികൾ ആണ് കാേണ�ിയിരു�ത് എ�ാൽ 9 എ�ം മാ�തമാണ് കാണാൻ

കഴി�ത.് 7എ�ംഇേ�ാഴും ന� രീതിയിൽ ഉപേയാഗി�� വരു�തായും, 2എ�ം വാഴന�

നിലയിലും ആയിരു� .ു മ��ജലസംര�ണമായിരു�ു എ�ിലും അതിേനാെടാ�ം കൃഷി

െച����തായും കാണാൻ കഴി� .ു വാഴ, േചന, േച�,് മ�ൾ, മര�ീനി

തുട�ിയവയായിരു�ു �പധാന വിളകൾ.

DP/268471 ൽ പാ�കൃഷി 10 സ�കാര�വ��ികള�െട പുരയിട�ളിൽ ആയാണ്

കൃഷിെചയ്തിരു�ത,് 9 ഗുണേഭാ�ാ�ള�െട പുരയിട�ളിൽ നട�ിയ കൃഷികൾ

കാണാൻ കഴി� .ു േചന, േച�,് മ�ൾ, ഇ�ി, വാഴ, മര�ീനി എ�ിവയായിരു�ു

�പധാന കൃഷി. പാ�കൃഷി ലാഭകരം ആയതിനാൽ വിളെവടു�ിനു േശഷം വീ�ും പുതിയ

കൃഷി െചയ്തു വരു�തായി കാണാൻ കഴി� .ു ഭാർ�വൻ മകൻ ബിനു ഭാര� സുേലഖ

എ� ഗുണേഭാ�ാവവിെ� പുരയിട�ിൽ വീട് വയ്�ു�തിന് കൃഷി ഒ�ും തെ�



കാണാൻ കഴി�ിരു�ി�. കൃഷി െചയ്ത് വിളെവടു�ു�തിന് മൂ�ിെലാ�് ഭാഗം

ഉടമ�നും ബാ�ി ഉ�വർ െതാഴിലാളികൾ എടു�ുകയും െച���ു എ�് അറിയാൻ

കഴി� .ു

േഡാർ ടു േഡാർ

24/11/2019 ൽ കൺവീനറുെട നിർേ�ശ�പകാരം മാമംനട േദവി േ��ത�ിനു സമീപം

എ�ുകയും െതാഴിലാളികെള േനരിൽ കാണുകയും െചയ്തു. േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിെ�

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

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

എ�ിവെയകുറി�് ചർ� െച��കയും െചയ്തു.

െതാഴിലാളികള�െട 10 വശ�െള�ുറി�് അവർ�് പറ�ു മനസിലാ�ി െകാടു�ു

അതിൽ നി�ും അവർ�് ഇതുവെരയും അവരുെട അവകാശ�െള കുറി�് അറിവി�

എ�് മന�ിലാ�ാൻ കഴി� .ു മുൻകാല�ളിൽ ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് പ�ായ�ിൽ

നി�ും ലഭി��െവ�ും എ�ാലിേ�ാൾ അവരുെട പണി�ല�് ഫ�് എയ്ഡ് േബാക്സ് 

മാ�് തെ�ക�ിൽ നി�ുംപണം മുട�ി വാ�ിയതാണ്എ�്അറിയാൻകഴി� .ു

2019 പണി െചയ്തതിന് േവതനം ഇതുവെര ലഭി�ി� എ�ും െതാഴിലുറ�് മാ�തം

ആ�ശയി�് കഴിയു�കുടുംബ�ൾ�്അത് വളെരബു�ിമു���ാ�ു�ുഎ�ുംഎ�തയും

േവഗം ഒരു നടപടി ഉ�ാകണെമ�ും, കൂടാെത ൈസ�ിൽ ടാർേ�ാളിൻ ഇ� എ�ും

അഭി�പായെ���. മുൻകാല�് പണി �ല�് െവ�് അപകടം പ�ിയ ശകു�ള ഹി�ു

എ�ീ െതാഴിലാളികൾ�് അവർ�് ലഭിേ�� ആനുകൂല��ൾ ലഭി�ിരു�ി� എ�്

അവർഅറിയി��.

െതാഴിലാളികള�െട �പധാനആവശ��ൾ:-

✍ �പവർ�ിസമയം കുറയ്�ണം.

✍ േവദനം കൂ�ണം

✍ േവദനം കൃത�സമയ�് ലഭി�ണം.



✍ കാലുറ ക��റഎ�ിവ ലഭ�മാ�ുക

✍ െതാഴിൽ ദിന�ൾകൂ�ണം

✍ െതാഴിലാളികൾ�് യൂണിേഫാം നൽകണം.

�ഗാമസഭ റിേ�ാർ�് 

ചിറയിൻകീഴ് േ�ാ� ്

കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ�് 

വാർഡ് ന�ർ 6 ( മാമംനട)

അജ�

1.ഈശ�ര �പാർ�ന

2.അധ��ൻതിരെ�ടു�്

3. �പതി�

4.സ�ാഗതം

5. റിേ�ാർ�്അവതരണം

6.ചർ�

7.തീരുമാനം

8.കൃത�ത

26/11/2019, കിഴുവിലം �ഗാമപ�ായ�് (വാർഡ് -6) മാമംനടയിൽ െവ�് േസാഷ�ൽ

ഓഡി�് �ഗാമസഭ കൂടുകയു�ായി. െതാഴിലാളികളിൽ നി�ും 100 ദിവസം

പണിപൂർ�ിയായ വനജ എ� െതാഴിലാളി അധ��നായി െതരെ�ടു�ു.



െതാഴിലാളികളിൽ നി�് ഒരാൾ ഈശ�ര�പാർ�ന പാടി. ഇതിനുേശഷം വിആർപി �ശീകു�ി

�പതി� പറ� .ു വിആർപി സുജി പ�് അവകാശ�ൾ െതാഴിലാളികൾ�്

പറ�ുെകാടു�ു. വിആർപി �ശുതി റിേ�ാർ�് അവതരി�ി�� ഇതിെന�ുടർ�് എഇ

സുജ മാഡം െതാഴിലാളികള�മായി സംസാരി��. ഇതിന് േശഷം ചർച്ആരംഭി��.

ചർ�

െതാഴിൽ െചയ്ത് േവതനം കൃത�സമയ�് നൽകണെമ�് ശശിധരൻനായർ എ�

െതാഴിലാളി അഭി�പായെ���. സമയം ചുരു�ൽ േവണെമ�് െതാഴിലാളികൾ ഒരുേപാെല

അഭി�പായം പറ� .ു െതാഴിൽ േവതനം കൂ�ണെമ�് െതാഴിലാളി വനജ കുമാരി

അഭി�പായെ���. വൃ�രായ െതാഴിലാളികെളകൂടി മ�് െതാഴിലാളികൾ പരിഗണി�ണെമ�

മാ�് പറ� .ു ദൂര�ല�ളിൽ പണിയു� ദിവസം സമയം 4:30 ആ�ണെമ�് ഒരു

െതാഴിലാളി അഭി�പായെ���. ഇതിനു േശഷം A E സുജ മാഡം ഫയലിൽ ചില �റി�ൽ

മിേ��് ഉ�് എ�ുംഅത് ഉടെന പരിഹരി�ുെമ�ും ഉറ��നൽകി കൂടാെതഎ�ിേമ�ിൽ

ഉ� പണികൾ കൃത�മായി െച�ണെമ�് അഭി�പായെ���. കൂടാെത എ�ിേമ�ിൽ

പണികൾ എ�ാ വാർഡിെലയും േപാെല തെ� ഈ വാർഡിലും െച�ണെമ�ും േജാലി

െച�ാൻ പ�ി� എ�ും പറ�് മാ�ിെന ഒരി�ലും അപമാനി�രുത് എ�ും

പറയുകയു�ായി. കൂടാെത െതാഴിലുറ�ിൽ വൃ�രായ െതാഴിലാളികളായി േവർതിരി��

നിർ�രുത് എ�ും െതാഴിലാളികെള കൂടി സഹായി�ണെമ�് െമ�ർ വനജകുമാരി

അഭി�പായെ���. വൃ�രായ ചില െതാഴിലാളികൾ ക�ി�ികളിലും േ�പാജക്ട് മീ�ിംഗിലും

എ�ു�ി� എ�് േമ�് സി�ു അഭി�പായെ���. ഇതിന് മറുപടിയായി വി ആർ പി സൂചി

പറ�ു െതാഴിലാളികള�െട എ�ാ ക�ി�ികളിലും ഉറ�ായും പെ�ടു�ണെമ�ും പറ� .ു

ഇതിനുേശഷം െമ�ർ വനജകുമാരി കൃത�ത പറയുകയും ഇതിനു േശഷം േദശീയ

ഗാനേ�ാെട നാലുമണി�് �ഗാമസഭ പിരി� .ു

തയാറാ�ിയത്

VRP �പവർ�, �ശീ�ു�ി, നിഷ, �ശുതി




