
പോത്തൻപോഡ് ഗ്ാമേഞായത്്തത്

വാർഡ്നമ്പർ 5

േുലിവീട്

പോഷ്യൽഓഡിറ് ഗ്ാമേഭ

മഹ്മാത്മാ ഗ്മാന്ധി ദേശീയ ഗഗ്മാമീണ തെ്മാഴ്ധിൽ

ഉറപ്പന്ധിയമം േ്മാര്ധിഗേര്യ ലഘൂകരണത്ധിന് ദേണ്ധി

ദകഗ്ദ്രസർക്മാർ ആേ്ധിഷ്കര്ധിച്ച പദ്ധെ്ധിയ്മാണ്. 2005

തസപ്റംബർ അഞ്ധിന് തെ്മാഴ്ധിലുറപ്്പ ന്ധിയമം പ്മാസ്മാക്ധി

. 2006 തെഗബുേര്ധിയ്ധിൽ 2 നു പദ്ധെ്ധി ന്ധിലേ്ധിൽ േനു.

ഇനര്യയ്ധിതല 200 ജ്ധില്ലകള്ധില്മാണ് ആരംഭത്ധിൽ പദ്ധെ്ധി

നടപ്പ്ധില്മാക്ധിയെ്. 2006ൽ ദകരളത്ധിൽ േയന്മാട്,

പ്മാലക്മാട് ജ്ധില്ലകള്ധിൽതെ്മാഴ്ധിലുറപ്്പ പദ്ധെ്ധിആരംഭ്ധിച്ചു.

200 ഓതട ദകരളത്ധിതല എല്ല്മാ ജ്ധില്ലകള്ധിലും

തെ്മാഴ്ധിലുറപ്്പ പദ്ധെ്ധി നടപ്പ്ധില്മാക്ധി. ഗഗ്മാമ

ഗപദേശങ്ങള്ധിൽ െ്മാമസ്ധികുന ഏതെ്മാരു

കുടുംബത്ധിനും ഒരു സ്മാമ്പത്ധിക േർഷത്ധിൽ 100

അധ്ധിക തെ്മാഴ്ധിൽ േ്ധിനങ്ങൾ നൽകുനെ്ധിലൂതട

േ്മാഹര്ധിഗേര്യം ല്മാഹൂകര്ധികുക എനെ്മായ്ധിരുനു ഈ

പദ്ധെ്ധിയുതട ഗപധ്മാന ലകര്യം. പര്ധിസ്ധിെ്ധി

സംരകണം, ക്മാർഷ്ധിക ദമഖല, ഗഗ്മാമീണ അട്ധിസ്മാന

സൗകരര്യേ്ധികസ.നംഎന്ധിേയ്ക്കൂടുെൽ ഗപ്മാധ്മാനര്യം

നൽകുനു. തെ്മാഴ്ധിലുറപ്പുപദ്ധെ്ധിയ്ധിൽ ഇടന്ധിലകർ



ഇല്ല. െുടകത്ധിൽ 125 രൂപ കൂല്ധിയ്ധിൽ ന്ധിനും ഘടം

ഘടമ്മായ്ധി 271 രൂപ ന്ധിലേ്ധിൽ ലഭ്ധികുനു. തെ്മാഴ്ധിൽ

ഉറപ്്പ ന്ധിയമം തസകൻ 17(A) ഗപക്മാരമ്മാണ് ദസ്മാഷര്യൽ

ഓഡ്ധിറ് നടതണം എന് ന്ധിഷ്കർഷ്ധികുനെ്. െയൽ

പര്ധിദശ്മാധന, െീൽഡ് പര്ധിദശ്മാധന,

തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികളുമ്മായ്ധി ഉള്ള ആശയേ്ധിന്ധിമയത്ധിന്

ദശഷമ്മാണ് ദസ്മാഷര്യൽ ഓഡ്ധിറ് ഗഗ്മാമസഭ നടതുനെ്.

ഈ ഗഗ്മാമസഭയ്ധിൽ തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികള്ധിൽ ന്ധിന്

ഒര്മാതളയ്മാണ്അധര്യകയ്മായ്ധിെ്ധിരത്ഞെടുകുനെ്.

ഫയൽേരിപോധനറിപ്ാർട്

ഗപേൃത്ധിയുതട ദപര് :ഭൂ സംരകണം, ലലെ് ഭേന

ന്ധിർമ്മാണം

ഗപേർത്ധി

യുതട

ദക്മാഡ്

െീയെ്ധി െുക

ആരം

ഭ്ധിച്ചെ്

പൂർ

ത്ധി

യ്മാക്ധി

യെ്

അനു

േേ്ധിച്ച

െ്

തെലേ്മായെ്

DP/273973 21/11/1

8

17/03/1

8

3,

10,000

2, 78484



DP/273975 21/11/1

8

25/02/1

9

5,

00,000

4, 9999

DP/275379

28/11/1

8

26/03/1

9

4,23,00

0

3, 17676

DP/273974 01/12/1

8

04/02/1

9

4,

44000

4, 22832

ഭൂസംരകണേുമ്മായ്ധി ബനതപ്പട 4 െയലുകളും

ആണ് ഞങ്ങൾപര്ധിദശ്മാധ്ധിച്ചെ്.അെ്ധിൽന്ധിനും

🔴കേർ ദപജ്

AMC ഗപക്മാരമുള്ള ദരഖകൾ അടങ്ങ്ധിയ കേർദപജ്

ഉണ്മായ്ധിരുനു. ജ്ധിദയ്മാ ട്മാഗ്ധിംഗ് അസറ് ഐഡ്ധി , േർക്🔴

അസറ് ഐഡ്ധി, ജ്ധിപ്ധിഎസ് തല്മാദകഷൻ എന്ധിേ

ഇല്ല്മായ്ധിരുനു.

🔴തെക്ല്ധിസ്

തെക്്ധിസ് ഉണ്മായ്ധിരുനു. ദപജ് നമ്പർ

ദരഖതപ്പടുത്ധിയ്ധിട്ധില്ല

🔴ആകൻപ്മാൻഇല്ല്മായ്ധിരുനു.

🔴ഭരണ്മാനുമെ്ധി ഇല്ല്മായ്ധിരുനു.

🔴സ്മാദ്കേെ്ധികഅനുമെ്ധി ഉണ്മായ്ധിരുനു.എന്മാൽ secure ൽ

ന്ധിനും ലഭര്യമ്മാകുന ദക്മാപ്പ്ധിആണ്



🔴ഡീതറയ്ധിൽഡ് എസ്ധിദമറ് ഉണ്മായ്ധിരുനു.

🔴 ദഗഡ്മായ്ധിങ്🔴സ് ആൻഡ് ഡ്ധിലസൻ

ഉൾതപ്പടുത്ധിയ്ധിരുന്ധില്ല.

🔴തെ്മാഴ്ധിൽ ആേശര്യതപ്പടുതക്മാണുള്ള ദെ്മാറം ഇല്ല

🔴തെ്മാഴ്ധിൽ അനുേേ്ധിച്ചുതക്മാണുള്ള ദെ്മാറം

ഇല്ല്മായ്ധിരുനു.

🔴മസർ ദറ്മാൾ

4 െയലുകള്ധില്മായ്ധി 130 മസർ ദറ്മാളുകൾ

ഉണ്മായ്ധിരുനു. മസർ ദറ്മാളുകള്ധിൽ എം ബുക് നമ്പർ

ദരഖതപ്പടുത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

മസർ ദറ്മാള്ധിൽ ഒനും െതനേർക്🔴സ്മാർട്🔴ദഡറ്, തെക്

ലസൻ, പഞ്മായെ് തസഗകടറ്ധി ലസൻ, സീൽ എന്ധിേ

ഇല്ല്മായ്ധിരുനു.

🔴െയൽട്മാക്ധിംഗ് ദെ്മാം ഇല്ല്മായ്ധിരുനു.

🔴മസർ ദറ്മാൾമൂദേതമന്റ്സ്ധിപ് ഇല്ല

🔴wage list ഉണ്മായ്ധിരുനു.

🔴FTO ഇല്ല.

🔴ഗെീ ദസജ് ദെ്മാദട്മാ ഉണ്മായ്ധിരുന്ധില്ല.

🔴 ജ്ധിദയ്മാട്മാഗ്് ദെ്മാദട്മാഗഗ്മാെ് ഉൾതപടുത്ധിട്ധില്ല എന്മാൽ

DP/ 273973 ജ്ധിദയ്മാട്മാഗ്ഡ് ദെ്മാദട്മാഗഗ്മാെ് െയല്ധിൽ

ഉണ്മായ്ധിരുനു



🔴േർക്കംപീഷൻസർട്ധിെ്ധികറ് ഉണ്

🔴ലസറ്ഡയറ്ധി ഉണ്മായ്ധിരുനു.

♦️M book ഉണ്മായ്ധിരുനു

ഫീൽഡ്േരിപോധനറിപ്ാർട്

2018-19 ഒക്ദട്മാബർ 1 മുെൽ മ്മാർച്്ച🔴 31 േതര

ക്മാലഘടത്ധിൽ പുല്ധിേീട് േ്മാർഡ്ധിൽ നടന

ഗപേർത്ധികളുമ്മായ്ധി ബനതപ്പട 4 െയലുകള്ധിലുമ്മായ്ധി

24 സ്വക്മാരര്യേര്യക്ധികളുതട പുരയ്ധിടങ്ങൾ ആണ്

ഞങ്ങൾക് പര്ധിദശ്മാധ്ധിക്മാൻ ഉണ്മായ്ധിരുനെ്.

സ്ദ്രർശ്ധിച്ച പുരയ്ധിടങ്ങള്ധിൽ എല്ല്മാം െതന നല്ല

രീെ്ധിയ്ധിൽ ഗപേർത്ധി നടനെ്മായ്ധി ക്മാണ്മാൻ കഴ്ധി്ഞെു.

ലസറ്ധിലും CIB ഉണ്മായ്ധിരുനു. െസ് എയ്് ദബ്മാക്്🔴

പ്ധിര്ധിേ് എടുതു േ്മാങ്ങ്ധിയെ്മായും എന്മാൽ

ഗീെകുമ്മാര്ധി ദമറ്🔴ആയ ഗപേർത്ധിയ്ധിൽ phc ൽ ന്ധിനും

ലഭര്യമ്മായ്ധിരുനു എനും അറ്ധിയ്മാൻ കഴ്ധി്ഞെു.CIB യുതട

െ്ധിലേ് പ്ധിര്ധിേ് എടുത്മാണ് കതണത്ധിയതെനും

ഇെുേതരയും െ്ധിര്ധിതക ലഭ്ധിച്ച്ധില്ല എനും അറ്ധിയ്മാൻ

കഴ്ധി്ഞെു. ലസറ്ധിൽ നടന അപകടത്ധിന് െ്ധിക്ധിത്സ

െ്ധിലേ് ലഭ്ധിെച്ച്ധിരുന്ധില്ല എന് തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികൾ

അഭ്ധിഗപ്മായതപട് .



പഡാർ റു പഡാർ വവരിഫിപ്കേഷൻറിപ്ാർട്ത്

06/11/2019 ര്മാേ്ധിതല 10.30 ന് കൺേീനദര്മാട്

േ്ധിള്ധിച്ചറ്ധിയുകയും അഗപക്മാരം തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികൾ

ലസറ്ധിൽ ഒരുമ്ധിച്ചുകൂടുകയും തെയ്ു.

തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികദള്മാട് പത് അേക്മാശങ്ങതള പറ്ധി

ദെ്മാേ്ധികുകയും എന്മാൽ അേക്മാശങ്ങൾ അറ്ധിയ്മാത

സ്മാഹെരര്യത്ധിൽ േ്ധി.ആർ.പ്ധി. ധനര്യ , 10

അേക്മാശങ്ങതളപ്പറ്ധി തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികൾക്

പറ്ഞെുതക്മാടുകുകയും മറു േ്ധി. ആർ.പ്ധി മ്മാർ

തെ്മാഴ്ധിൽ ക്മാർഡ് പര്ധിദശ്മാധന നടതുകയും തെയ്ു.

തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികൾക്മാർകും 10 അേക്മാശങ്ങതളപ്പറ്ധി

ക്മാരര്യമ്മായ്ധി അറ്ധിേ്ധില്ല്മായ്ധിരുനു. തെ്മാഴ്ധിൽ ക്മാർഡ്

അപൂർണമ്മായ്ധിരുനു.

േുലിവീട്വാർഡ്

പോഷ്യൽഓഡിറ്

ഗ്ാമേഭറിപ്ാർട്

 8/11/2019



 പോഷ്യൽഓഡിറ് റിപ്ാർട്ത്.

 പോവത്തൻപോഡ് പ്ാ്്കേത്.

 പോവത്തൻപോഡ്േഞായത്്തത്.

 േുലിവീട്വാർഡ്.

അജണ്ട

ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന.

ഭരണഘടനരാ പ്തിജ്ഞ.

സ്വരാഗതം.

റിപ്രാർട്ട്അവതരണം.

ചർച്ച.

 കൃതജ്ഞത.

ദപ്മാതൻദക്മാട് ഗഗ്മാമപഞ്മായത്ധിതല പുല്ധി േീട്

േ്മാർഡ്ധിതല ദസ്മാഷര്യൽ ഓഡ്ധിറ് ഗഗ്മാമസഭ കരൂർ

ലഗഡൻസ് ടര്യൂദട്മാറ്ധിയൽ ര്മാേ്ധിതല 10 30 ന് നടനു

ദയ്മാഗത്ധിൽ അധര്യക സ്മാനദതക് 100 േ്ധിേസം

പൂർത്ധിയ്മാക്ധിയ ഗശീമെ്ധി േീപ

െ്ധിരത്ഞെടുതു.ഈശ്വര ഗപ്മാർത്ഥനയ്കു ദശഷം

ഭരണഘടന ഗപെ്ധിജ്ഞVRP സുബ്ധിയ

തെ്മാല്ല്ധിതക്മാടുതു. െുടർന് ദയ്മാഗത്ധിൽ

സ്വ്മാഗെഗപസംഗം പുല്ധി േീട് േ്മാർഡ് തമമ്പർ

ഗശീമ്മാൻ ബ്മാലമുരള്ധി ന്ധിർേഹ്ധിച്ചു.

ആമുഖഗപസംഗം േ്ധി ആർ പ്ധി ഷ്ധിജു ന്ധിർേഹ്ധിച്ചു.

െുടർന് തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികളുതട 10

അേക്മാശങ്ങതളകുറ്ധിച്്ച േ്ധി ആർ പ്ധി ഹസീന



പറ്ഞെുതക്മാടുതു. പുല്ധി േീട് േ്മാർഡ്ധിതല

ദസ്മാഷര്യൽ ഓഡ്ധിറ് റ്ധിദപ്പ്മാർട് VRp െസീല

അേെര്ധിപ്പ്ധിച്ചു. റ്ധിദപ്പ്മാർട് അേെരണത്ധിൽ

ഗപധ്മാനമ്മായും ഉൾതക്മാള്ള്ധിച്ചെ് 4

െയലുകളുതടെീൽഡ്ധിന്തറയും

തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികളുമ്മായ്ധി സംസ്മാര്ധിച്ചെ്ധിൽ ന്ധിനും

മനസ്ധില്മാക്ധി േ്ധിേരങ്ങൾ

ഉൾതക്മാള്ള്ധിച്ചുതക്മാണുളെ് ആയ്ധിരുനു.റ്ധിദപ്പ്മാർട്

അേെരണത്ധിനു ദശഷം തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികൾക്

അേരുതട പര്മാെ്ധികതള കുറ്ധിച്ചും സംശയങ്ങൾ

കുറ്ധിച്ചുമുള്ളെർച്ചയ്മായ്ധിരുനു നടനെ് െർച്ചയ്ധിൽ

എല്ല്മാഅംഗങ്ങളും പ്കേ്മാള്ധികള്മായ്ധിരുനു.

🔴🔴ചർച്ച

♦️രേീഗ്ദ്രൻന്മായർ➖️ 100 േ്ധിേസംപണ്ധി തെയ്്ധിടും

ആയ്ധിരം രൂപ ദബ്മാണസ്േന്ധില്ല.➖️9 മണ്ധി മുെൽ

ന്മാല് മണ്ധിേതരഇന്ധി ദജ്മാല്ധി തെയൂ ദകഗ്ദ്രസർക്മാർ 276

രൂപെന്ധിട്അട്ധിമപ്പണ്ധിആണ്തെയ്ധികുനെ്.

➖️ തെ്മാഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽേച്്ച ഒര്മാൾക്അപകടദമ്മാ

മരണദമ്മാസംഭേ്ധിച്ച്മാൽഎന്മാണ്ലഭര്യമ്മാകുനെ്.

♦️രജന്ധി➖️അഞ്മാമതതഅേക്മാശമ്മായപദ്ധെ്ധികൾ

ആസൂഗെണം തെയ്മാൻ ഉള്ളഅേക്മാശംനമുക്

ഉതണനുപറ്ഞെദല്ല്മാകഴ്ധി്ഞെഗപ്മാേശര്യം പണ്ധിയ്ധിൽ

േ്മാഴ മ്മാഗെംകൃഷ്ധി തെയ്്മാൽമെ്ധിഎനു പറ്ഞെ്ധിരുനു

എന്മാൽഇഗപ്മാേശര്യംഞങ്ങൾക് മര്ധിെീന്ധി കൂട്ധി

കൃഷ്ധി തെയ്മാമദല്ല്മാ.



➖️െസ്എയ്് ദബ്മാക്്, ട്മാർദപ്മാള്ധിൻഎന്ധിേഞങ്ങൾ

േ്മാങ്ങ്ധിച്ച്ധിട് അെ്ധിന്തറബ്ധില്ല് പഞ്മായത്ധിൽ

തക്മാടുകുകയും തെയ്ുഎന്മാൽഇെുേതരെുക

ഞങ്ങൾക്ലഭര്യമ്മായ്ധിട്ധില്ല.

♦️നൂർജ്ധി➖️ഒരുലസറ്ധിൽമ്മാഗെമല്ലന്ധിൽകുനെ് 40

ഓളം തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികൾഉള്ളെ്ധിന്മാൽരണുലസറ്ധിൽ

തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികൾതെ്മാഴ്ധിൽതെയുനെ്ആയെ്ധിന്മാൽ

രണുലസറ്ധിലും ദപ്മായ്ധി ഒപ്പ്ധിദടണ

അേസഉണ്മാകുനുണ്അെുതക്മാണ്െതനതേള്ളം

െൂട്മാക്മാൻ ഉള്ളസമയം ഒനും ലഭ്ധികുന്ധില്ലഅെ്

ബുദ്ധ്ധിമുടുള്ളക്മാരര്യമ്മാണ്.

♦️കല➖️ തെ്മാഴ്ധിലുറപ്്പസമയം മ്മാറണം.

♦️നസീഹ➖️ദസ്മാഷര്യൽഓഡ്ധിറ്

പകുെ്ധിയ്മാകുദമ്പ്മാൾെതനതെയുകഅതല്ല്കേ്ധിൽ

ഞങ്ങൾതെയ്്ധിര്ധികുനമഴകുഴ്ധി

ഒനും ന്ധിങ്ങൾക്േര്യകമ്മായ്ധിക്മാണ്മാൻകഴ്ധിയ്ധില്ല.

തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികളുതടസംശയങ്ങൾക്ഉദേര്യ്മാഗസർ

മറുപട്ധി നൽക്ധി.

♦️BRP ഗശീജ➖️ തെ്മാഴ്ധില്ധിടങ്ങള്ധിൽേച്്ച

തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികൾക്അപകടം പറ്ധിയ്മാൽ

തപതടനുെതന ഗപ്മാഥമ്ധികശുഗശൂഷക്ധിറ്

ഉപദയ്മാഗ്ധിക്മാം, െുടർന്ഈേ്ധിേരം പഞ്മായത്

അംഗങ്ങൾ, തമമ്പർ, എൻആർഇജ്ധി തസകന്ധിൽ,

അറ്ധിയ്ധികണം ദശഷംേര്യക്ധിതയആശുപഗെ്ധിയ്ധിൽ

എത്ധികണംആശുപഗെ്ധിയ്ധിൽ ഉണ്മാകുന

െ്ധിലേുകളുതടെുകെുടങ്ങ്ധിയേ്ധിേരങ്ങൾ ഗെണ്

ഓെീസ്ധിൽഅദപകദയ്മാതട്മാപ്പം നൽകണം.



➖️ 100 േ്ധിേസതതതെ്മാഴ്ധിൽതെയ്്ധിട്ആയ്ധിരം രൂപ

ദബ്മാണസ്േര്മാതേർഅേരേരുതടഅകൗണ്

അപ്ദഡറ് തെയണം.ആധ്മാറുമ്മായ്ധി

ബനതപ്പടുത്ധിയ്ധിടുള്ളഅകൗണ്ധിൽമ്മാഗെദമ പണം

േര്ധികയുള്ളൂ, ഒരുപ്മാട്അകൗണ് ഉള്ളേർഎല്ല്മാ

അകൗണും പര്ധിദശ്മാധ്ധിച്ചു ദന്മാകണം.

➖️ 40 ദപർ ഒരു ദമറ്ധിന്തറ കീഴ്ധിൽ ഉതണ്കേ്ധിൽ 20 ദപർ

േീെംഓദര്മാ ദമറ്ധിന്തറകീഴ്ധിൽആേുക. പ്ധിതനഒരു

ദമറ്അതല്ല്കേ്ധിൽ കൺേീനർആദകണെ് 15

േ്ധിേസമ്മാണ്.

മസർ ദറ്മാൾലടറ്ധിൽതക്മാണുദപ്മാദകണെ്ധിര്ധിതക

തക്മാണുേദരണെ്ഓേർസ്ധിയർെുമെലയ്മാണ്. ദമറ്

െന്തറ സ്വനംആേശര്യത്ധിന്മായ്ധി ദപ്മായ്മാൽmuster

ദറ്മാള്ധിൽ ഒപ്്പ ദരഖതപ്പടുതുേ്മാൻപ്മാട്ധില്ല.

♦️ഡ്മാറ്മാഎൻഗട്ധിഓെീസർ➖️

തെ്മാഴ്ധിൽആരംഭ്ധിച്ചസമയത്തെ്മാഴ്ധിൽക്മാർഡ്

എടുകുനെ്ധിനുള്ളലപസADSഅകൗണ്ധിൽ

ദപ്മായ്ധിടുണ്മായ്ധിരുനു.

മൺതേട്ധി ദമട്ധിച്ചു തക്മാടുത്ധിടുണ്അെ്ADS, CDS

തസഗകടറ്ധിമ്മാർ ഒപ്പ്ധിട് ദരഖയും ഉണ്. ദബ്മാർഡ്🔴,

ഇദപ്പ്മാഴുള്ളെസ്എയ്് ദബ്മാക്്, എന്ധിേയ്കുള്ളെണ്

േന്ധിട്ധില്ല. ന്ധിങ്ങൾ ഗെണ്ഓെീസ്ധിൽപര്മാെ്ധി

നൽകുദമ്പ്മാൾഇെുകൂട്ധി പറയുക.

♦️േ്മാർഡ് തമമ്പർ➖️ ദമറ് മ്മാരുതട ധൗർലഭര്യം ഉണ്,

ആർകും ദമറ്ധിന്തറസ്മാനംേഹ്ധിക്മാൻഒരു

െ്മാൽപരര്യേുമ്ധില്ല.

♦️ഡ്മാറ്മാഎൻഗട്ധിഓെീസർ➖️



22 ദഡ്മാകര്യുതമന്റ് മ്മാഡം പറ്ഞെഗപക്മാരം

െയലുകള്ധിൽേച്ച്ധിടുണ്, അെ്ധിൽെ്ധിലെ്

ലഭര്യമ്മായ്ധിട്ധില്ലഡ്ധിമ്മാൻഡ് ദെ്മാം (3A, 3B)അറ്ധിയ്ധില്ല.

➖️ 100 േ്ധിേസതതപണ്ധി തെയ്േർക്ആയ്ധിരം രൂപ

ലഭര്യമ്മായ്ധിട്ധില്ലഎനപര്മാെ്ധി ഉണ്മായ്ധി,അകൗണ്ആേര്യം

ന്ധിങ്ങൾഅപ്ദഡറ് തെയുക, ആധ്മാർ ദബസ്്

തപയ്തമന്റ്ആണ്.

തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികളുതട പര്മാെ്ധികതളകുറ്ധിച്ചും

സംശയങ്ങൾകുറ്ധിച്്ച േര്യകമ്മായ്ധി മനസ്ധില്മാക്ധി

തക്മാടുതു. റ്ധിദപ്പ്മാർട് തെ്മാഴ്ധില്മാള്ധികൾലകയട്ധിച്ചു

പ്മാസ്മാക്ധി.

െുടർന്കൃെജ്ഞെഓേർസ്ധിയർനൗഷ്മാേ്

ദരഖതപ്പടുത്ധി. ദേശീയഗ്മാനദത്മാടുകൂട്ധി ദയ്മാഗം

പ്ധിര്ധിച്ചുേ്ധിടു.


