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ദോണ്നമർ 0471-2724696.Email.keralasocialaudit@gmail.com

മഹാതാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗഗാമീണ തതാഴ്ധില് ഉറപന്ധിയമം ോര്ധിഗേ്യ



ലഘൂകരണത്ത്ധിന്പ് ദവണ്ധി ദകഗ്ദ്രേർകാർ ആവ്ധിഷ്കര്ധിച്ച പദ്ധത്ധിയാണ്പ്. 2005

തേപ്പ്റംബർ അഞ്ധിന്പ് തതാഴ്ധിലുറപ്പ് ന്ധിയമം പാസാക്ധി . 2006 തേഗബുവര്ധിയ്ധില്

2 നു പദ്ധത്ധി ന്ധിലവ്ധില് വനു. ഇന്ത്യയ്ധിതല 200 ജ്ധില്ലകള്ധിലാണ്പ് ആരംഭത്ത്ധില്

പദ്ധത്ധി നടപ്ധിലാക്ധിയത്പ്. 2006ല് ദകരളത്ത്ധില് വയനാട്പ്, പാലകാട്പ് ജ്ധില്ലകള്ധില്

തതാഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധത്ധി ആരംഭ്ധിച്ചു. 200 ഓതട ദകരളത്ത്ധിതല എല്ലാ ജ്ധില്ലകള്ധിലും

തതാഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധത്ധി നടപ്ധിലാക്ധി. ഗഗാമ ഗപദേശങ്ങള്ധില് താമേ്ധികുന

ഏതതാരു കുടുംബത്ത്ധിനും ഒരു ോമത്ത്ധിക വർഷത്ത്ധില് 100 അധ്ധിക

തതാഴ്ധില് േ്ധിനങ്ങൾ നല്കുനത്ധിലൂതട ോഹര്ധിഗേ്യം ലാഹൂകര്ധികുക

എനതായ്ധിരുനു ഈ പദ്ധത്ധിയുതട ഗപധാന ലക്യം. പര്ധിസ്ധിത്ധി േംരകണം,

കാർഷ്ധിക ദമഖല, ഗഗാമീണ അട്ധിസാന േ്പൗകര്യ വ്ധികേ.നം എന്ധിവയ്പ്ക്പ്

കൂടുതല് ഗപാധാന്യം നല്കുനു. തതാഴ്ധിലുറപുപദ്ധത്ധിയ്ധില് ഇടന്ധിലകർ ഇല്ല.

തുടകത്ത്ധില് 125 രൂപ കൂല്ധിയ്ധില് ന്ധിനും ഘടം ഘടമായ്ധി 271 രൂപ ന്ധിലവ്ധില്

ലഭ്ധികുനു. തതാഴ്ധില് ഉറപ്പ് ന്ധിയമം തേകൻ 17(A) ഗപകാരമാണ്പ് ദോഷ്യല്

ഓഡ്ധിറ്പ് നടത്തണം എന്പ് ന്ധിഷ്കർഷ്ധികുനത്പ്. േയല് പര്ധിദശാധന, േീല്ഡ്പ്

പര്ധിദശാധന, തതാഴ്ധിലാള്ധികളുമായ്ധി ഉള്ള ആശയവ്ധിന്ധിമയത്ത്ധിന്പ് ദശഷമാണ്പ്

ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് ഗഗാമേഭ നടത്തുനത്പ്. ഈ ഗഗാമേഭയ്ധില്

തതാഴ്ധിലാള്ധികള്ധില്ന്ധിന്പ് ഒരാതളയാണ്പ്അധ്യകയായ്ധി ത്ധിരത്ഞെടുകുനത്പ്.

ഫയൽപരിശോധനറിശ്ാർട്ട്

ഗപവൃത്ത്ധിയുതട ദപര്പ് :തെറു ക്ധിട കൃഷ്ധി ഭൂമ്ധിയ്ധില് ഭൂ വ്ധികേനം2േയല്

ഗപവർത്ത്ധിയു

തട ദകാഡ്പ്

തീയത്ധി തുക

ആരംഭ്ധി

ച്ചത്പ്

പൂർത്ത്ധി

യാക്ധിയ

ത്പ്

അനുവ

േ്ധിച്ചത്പ്

തെലവായത്പ്

DP/274011 7/11/18 21/1/19 241051 218197

DP/276454 6/12/018 29/03/19 340482 165555

DP/281048 8/03/19 28/03/19 350000 118992

DP/274010 13/11/19 03/03/19 413454 400192

Dp/274212 07/11/18 4/03/19 373113 348915

DP/274009 7/11/18 3/03/19 413454 384553i



DP/281049 13/03/19 31/03/19 350000 81169

പാടകൃഷ്ധി ബനതപട 5േയലുകളും ആണ്പ് ഞങ്ങൾ പര്ധിദശാധ്ധിച്ചത്പ്.

അത്ധില്ന്ധിനും

✖️കവർ ദപജ്പ് ഉൾതപടുത്ത്ധിയ്ധിരുന്ധില്ല.

✖️തെക്പ് ല്ധിസ്പ്ൾ ഉൾതപടുത്ത്ധിയ്ധിരുന്ധില്ല.

✖️ആകൻപാൻ ഉൾതപടുത്ത്ധിയ്ധിരുന്ധില്ല.

✔️ഭരണാനുമത്ധി ഉണായ്ധിരുനു

✔️ോദ്കേത്ധിക അനുമത്ധി ഉണായ്ധിരുനു.എനാല് secure ല് ന്ധിനും

ലഭ്യമാകുന ദകാപ്ധിആണ്പ്

✔️ഡീതറയ്ധില്ഡ്പ് എസ്ധിദമറ്പ് ഉണായ്ധിരുനു.

✖️ദഗഡായ്ധിങ്പ്റ്േ്പ്ആൻഡ്പ് ഡ്ധിസേൻഉൾതപടുത്ത്ധിയ്ധിരുന്ധില്ല.

✖️തതാഴ്ധില് ആവശ്യതപടുതകാണുള്ള ദോറം ഇല്ല

✔️തതാഴ്ധില്അനുവേ്ധിച്ചുതകാണുള്ളദോറം ഇല്ലായ്ധിരുനു.

✔️ മസർ ദറാൾ

7േയലുകള്ധിലായ്ധി 166 മസർ ദറാളുകൾ ഉണായ്ധിരുനു. മസർ

ദറാളുകള്ധില്എംബുക്പ് നമർ ദരഖതപടുത്ത്ധിയ്ധിട്ധില്ല.

മസർ ദറാള്ധില് ഒനും തതന വർക്പ്റ് സാർട്പ്റ് ദഡറ്പ്, തെക്പ് സേൻ,

പഞായത്പ് തേഗകടറ്ധിസേൻ,േീല്എന്ധിവഇല്ലായ്ധിരുനു.

✖️േയല്ടാക്ധിംഗ്പ് ദോം ഇല്ലായ്ധിരുനു.

✖️മസർ ദറാൾ മൂദവതമന്പ്റ്പ് സ്ധിപ്പ് ഇല്ല

✔️wage list ഉണായ്ധിരുനു.

✔️ FTO ഉണായ്ധിരുനു.



✖️ഗതീ ദസജ്പ് ദോദടാ ഉണായ്ധിരുന്ധില്ല.

✖️ജ്ധിദയാടാഗ്്പ് ദോദടാഗഗാേ്പ് ഉൾതപടുത്ത്ധിട്ധില്ല

✖️വർക്പ് കംപീഷൻേർട്ധിേ്ധികറ്പ് ഉണായ്ധിരുന്ധില്ല.

✔️സേറ്പ്ഡയറ്ധി ഉണായ്ധിരുനു.

✔️M book ഉണായ്ധിരുനു

ഫീൽഡ്ട് പരിശോധനറിശ്ാർട്ട്

2018-19 ഒക്പ്ദടാബർ 1 മുതല് മാർച്ച്പ്റ് 31 വതര കാലഘടത്ത്ധില് വല്ധിയ

വീട്പ് വാർഡ്ധില് നടന ഗപവർത്ത്ധികളുമായ്ധി ബനതപട 7

േയലുകള്ധിലുമായ്ധി 22 േ്വകാര്യവ്യക്ധികളുതട പുരയ്ധിടങ്ങൾ ആണ്പ്

ഞങ്ങൾക്പ് പര്ധിദശാധ്ധികാൻ ഉണായ്ധിരുനത്പ്. േ്ദ്രർശ്ധിച്ച

പുരയ്ധിടങ്ങള്ധില് എല്ലാം തതന നല്ല രീത്ധിയ്ധില് ഗപവർത്ത്ധി നടനതായ്ധി

കാണാൻകഴ്ധി്ഞെു. Cib ദബാർഡ്പ്റ്കാണാൻകഴ്ധി്ഞെഇല്ല

ശഡാർ to ശഡാർ വെരിഫിശ്കേഷൻറിശ്ാർട്ട്ട്

16/11/2019 രാവ്ധിതല 10.30 ന്പ് കണ്വീനദരാട്പ്

വ്ധിള്ധിച്ചറ്ധിയുകയും അഗപകാരം തതാഴ്ധിലാള്ധികൾ സേറ്ധില്

ഒരുമ്ധിച്ചുകൂടുകയും തെയ്ു. തതാഴ്ധിലാള്ധികദളാട്പ് പത്ത്പ്

അവകാശങ്ങതള പറ്ധി ദൊേ്ധികുകയും എനാല്

അവകാശങ്ങൾ അറ്ധിയാത്ത ോഹെര്യത്ത്ധില് അവർക്പ്

പറ്ഞെു.അവർക്പ് അറ്ധിയാത്ത ോഹെര്യത്ത്ധില് തുടർന്പ്

വ്ധി.ആർ.പ്ധി. ധന്യ , 10 അവകാശങ്ങതളപറ്ധി തതാഴ്ധിലാള്ധികൾക്പ്

പറ്ഞെുതകാടുകുകയും മറു വ്ധി. ആർ.പ്ധി മാർ തതാഴ്ധില്

കാർഡ്പ് പര്ധിദശാധന നടത്തുകയും തെയ്ു.

തതാഴ്ധിലാള്ധികൾകാർകും 10അവകാശങ്ങതളപറ്ധി കാര്യമായ്ധി

അറ്ധിവ്ധില്ലായ്ധിരുനു. തതാഴ്ധില്കാർഡ്പ്അപൂർണമായ്ധിരുനു

DP274010 േയല് പര്ധിദശാധയ്ധില് ഗപധാനമായും കൃഷ്ധി

തെയ്ത്പ് മരച്ചീന്ധി, വാഴ, െീന്ധി, കൂവ , െീര



എന്ധിവയായ്ധിരുനു.കൃഷ്ധിയുതട വ്ധിളവ്പ് തതാഴ്ധിലാള്ധികൾ

വീത്ധിതച്ചടുകുകയും അത്ധില് 20% വീടുടമയ്പ്ക്പ് നല്കുകയും

തെയ്ുപര്ധിദശാധനയ്ധില് മര്ധിച്ചീന്ധി വ്ധിളതവടുത്തു

തകാണ്ധിര്ധികുനത്പ് വാഴകൾ നശ്ധിച്ചു ദപായതായും

മനസ്ധിലാകാൻ കഴ്ധി്ഞെു. ോത്ത്ധിമയുതട കരംതീരുവയ്ധില്

തെയ് കൃഷ്ധിയ്ധില് മരച്ചീന്ധി, വാഴ, ഉണായ്ധിരുനു.ഗശീമത്ധി

ഷമ്ധിനയുതട പുരയ്ധിടത്ത്ധില് മര്ധിച്ചീന്ധി, െീര, വാഴ,

എന്ധിവയുണായ്ധിരുനു, ഇത്ധില് മര്ധിെീന്ധി വ്ധിളതവടുപ്പ്

നടനുതകാണ്ധിര്ധികുനു. േുൾേ്ധികരുതട പുരയ്ധിടത്ത്ധില്

മരച്ചീന്ധിയുതട വ്ധിളതവടുപ്പ് കഴ്ധി്ഞെ്പ് രണാമത്പ് വീണും

മരച്ചീന്ധി കൃഷ്ധി തെയുനതാണ്പ് കാണാൻ കഴ്ധി്ഞെത്പ്.CIB

സാപ്ധിച്ച്ധിട്ധില്ല. അവ്ധിതട െീന്ധി,കുവ, എന്ധിവയുo കണു

നേീഹയുതട പുരയ്ധിടത്ത്ധില് മര്ധിച്ചീന്ധി, വാഴ എന്ധിവ

ഉണായ്ധിരുനു

DP 274011, DP276454 പാടകൃഷ്ധി േയല് േീല്ഡ്പ്

പര്ധിദശാധനയ്ധില് ന്ധിനും ഗപധാനമായും വാഴ മര്ധിച്ചീന്ധി ദെന

ദെമ്പ് കപലണ്ധി കുവ എന്ധിവ കാണാൻ ോധ്ധിച്ചു ഉടമസന്പ്

20% തകാടുകയു ബാകതതാഴ്ധിലാള്ധി കൾ വീതം വച്ചു

ഏടുകയും തെയ്ു cib ദബാർഡ്പ്റ് പറ്ധി അറ്ധിദവാ വയ്പ്കുകദയാ

തെയ്പ്ത്ധിടല്ല

DP274009 പാടകൃഷ്ധി േയല് േീല്ഡ്പ് പര്ധിദശാധനയ്ധില്

ന്ധിനും വാഴ കപലണ്ധി െീര തവണ നാരങ്ങ പയർ പടവലങ്ങ

എന്ധിവ കാണാൻ കഴ്ധി്ഞെു. അത്ധിന്പ്തറ േലം അവര്പ്ക്പ്

ക്ധിടുനതായുംഅറ്ധി്ഞെു

DP274012 പാടകൃഷ്ധി േയല് േീല്ഡ്പ് പര്ധിദശാധന യ്ധില്

ന്ധിനും വാഴ മരച്ചീന്ധി മുളക്പ് ദെന എന്ധിവ കൃഷ്ധി

തെയ്്ധിര്ധികുനു cib ദബാർഡ്പ്റ്കാണാൻ ോധ്ധിച്ച്ധില്ല. DP 281049 ഭൂ

വ്ധികേനം േയല് േീല്ഡ്പ് തവര്ധിേ്ധിദകഷൻ ന്ധിനും

വാഴയ്പ്ക്പ് കുഴ്ധികൾ എടുകുകയും ഉടമസൻ വാഴകൾ



വച്ച്ധിര്ധികുനു cib ദബർഡ്പ് കാണാൻോധ്ധിച്ച്ധില്ല

അണൂർദകാണം ഗഗാമപഞായത്ത്പ്റ് ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്

ഗഗാമേഭ റ്ധിദപാർട്പ്റ്.

വാർഡ്പ്റ്:- വല്ധിയവീട്പ് (14)

സലം :- അണൂർദകാണം ഗഗാമ പഞായത്ത്പ്റ് കമ്യൂണ്ധിറ്ധി

ഹാൾ

അജണ :-

റ്അധ്യകതയതതരത്ഞെടുകല്.

റ്ഈശ്വര ഗപാർത്ഥന

റ്ഭരണഘടനാ ഗപത്ധിജ്ഞ

റ്േ്വാഗതം

റ്ആമുഖം

റ്അവകാശങ്ങൾ

റ്റ്ധിദപാർട്പ്റ്അവതരണം

റ്െർച്ച

റ്തീരുമാനങ്ങൾ

റ്കൃതജ്ഞത



റ്ദേശീയ ഗാനം

ഇന്പ് ഉച്ചയ്പ്ക്പ് 2 മണ്ധിദയാട്പ് കൂട്ധിഞങ്ങൾവ്ധി.ആർ. പ്ധി മാർ

കമ്യൂണ്ധിറ്ധി ഹാള്ധില് എത്ത്ധിദെർനു. എനാല്

തതാഴ്ധിലാള്ധികൾ എത്താൻ സവക്ധിയത്ധിനാല് 3, മണ്ധികാണ്പ്

ഗഗാമേഭ ആരം ഭ്ധിച്ചത്പ് NREG തേകന്ധില് ന്ധിനും എ. ഇ യും

അതുദപാതല ഗഗാമപഞായത്ത്പ്റ് സവേ്പ് ഗപേ്ധിഡന്പ്റും

വല്ധിയവീട്പ് വാർഡ്പ് തമമറുമായ തപാട്ധിദമാൻ അഷ്പ്റ്റേ്പ്റ്,

അദ്ദേഹവും എത്ത്ധിയദതാതട ദയാഗ നടപട്ധികൾ ആരംഭ്ധിച്ചു.

ആേ്യം തതന അധ്യകയായ്ധി 100 തതാഴ്ധില് േ്ധിനങ്ങൾ

പൂർത്ത്ധിയാക്ധിയ ഗശീമത്ധി നേീറതയ തതരത്ഞെടുത്തു.

ഈശ്വരഗപാർത്ഥനദയാട്പ് കൂട്ധി ആരംഭ്ധിച്ച െടങ്ങ്ധില് വ്ധി. ആർ.

പ്ധി ആത്ധിര ഗപത്ധിജ്ഞ തൊല്ല്ധി തകാടുകുകയും എല്ലാവരും

ദെർന്പ് അത്പ് ഏറു തൊല്ലുകയും തെയ്ു. തുടർന്പ് വാർഡ്പ്

തമമറും സവേ്പ് ഗപേ്ധിഡന്പ്റുമായ തപാട്ധിദമാൻ അഷ്പ്റ്റേ്പ്റ്

േ്വാഗതഗപേംഗം നടത്ത്ധി. തതാഴ്ധിലുറപ്പ് പദ്ധത്ധിതയ കുറ്ധിച്ചും

ദോഷ്യല്ഓഡ്ധിറ്ധിന്പ്തറ ഗപാധാന്യതത്തകുറ്ധിച്ചും വ്ധി.ആർ. പ്ധി.

ഹേീന വ്യകമാക്ധി. ദശഷം തതാഴ്ധിലാള്ധികളുതട

അവകാശങ്ങതള കുറ്ധിച്ച്പ് വ്ധി. ആർ. പ്ധി. മാരായ അഞ്പ്ജ്ധിത, ധന്യ

എന്ധിവർ വ്ധിശേമാക്ധി. േയല്, േീല്ഡ്പ്, ദഡാർ ടു ദഡാർ

എനീ പര്ധിദശാധനകളുതട അട്ധിസാനത്ത്ധില് തയാറാക്ധിയ

കരട്പ് റ്ധിദപാർട്പ്റ് വ്ധി. ആർ. പ്ധി. അഞ്പ്ജല്ധി

അവതര്ധിപ്ധികുകയുണായ്ധി.അത്ധിനു ദശഷംെർച്ചആരംഭ്ധിച്ചു.

റ്മാജ്ധിേ :-ദവതനംകൂടുക(275 ല് ന്ധിനും 300 ആയ്ധി

വർധ്ധിപ്ധികുക )

റ്സലലാബീവ്ധി :- 200 പണ്ധി നല്കണം, ദവതനം 500 രൂപ ആയ്ധി

വർധ്ധിപ്ധികണം.



റ്രാജൻ :- SC/ST/BPL ഇങ്ങതനയുള്ള വ്യവസ്ധിത്ധികൾ ഒഴ്ധിവാക്ധി

എല്ലാവരുതടയും പുരയ്ധിടങ്ങള്ധില് പണ്ധിതയടുകാൻ

അനുവേ്ധികണം.

റ്ശാന്ത :-േമയം 9 മണ്ധി മുതല് 4വതരആകുക.

റ്ശാന്ത :-തതാഴ്ധില് തെയ്ു 6 മാേത്ത്ധിനകം ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ്

നടത്തുക

റ്നബീേ :-ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് വളതര നതല്ലാരു

ഗപവർത്തനമാണ്പ്. തതാഴ്ധിലുറപുമായ്ധി ബനതപട്പ്

േമൂഹത്ത്ധിതല അഴ്ധിമത്ധികൾ തുടച്ചു മാറാനും

തതാഴ്ധിലാള്ധികളുതട ദഗപശ്നങ്ങൾ മനേ്ധിലാകുകയും അത്ധിനു

പര്ധിഹാരം കാണുതമനു പറ്ഞെത്ത്ധില് വളതരയധ്ധികം

േദന്താഷം.

റ്ഓമന :കഴ്ധി്ഞെ പണ്ധിയ്ധില് 38 േ്ധിവേതത്ത ദവതനം

ക്ധിടാനുണ്പ്.

റ് ശാന്ത :-ഞാൻ ദമറ്പ് ആയ്ധിരുനു (ദതാടു പണ്ധിയ്ധില് )

ദതാടുപണ്ധിയ്ധില് ജയ എന ഒരു തതാഴ്ധിലാള്ധി പണ്ധി കഴ്ധി്ഞെു

ഒരാഴ്ചയ്പ്കകം

മരണതപടു എനാല് നഷ്ടപര്ധിഹാരം ലഭ്ധിച്ച്ധില്ല. വളതര

പാവതപട കുടുംബവും 2, തെറ്ധിയ കുട്ധികളും ഓര്പ്മുമയാണ്പ്

അ കുടുംമത്ത്ധില് ഉള്ളേ്പ്. എങ്ങതനയും നഷ്ട പര്ധിഹാരം

വാങ്ങ്ധിതകാടുകാൻകഴ്ധിയുദമാ?



റ്എ. ഇ :-ന്ധിങ്ങളുതട റ്ധിദപാർട്ധില് AMC ഗപകാരമുള്ള ദരഖകൾ

േയലുകള്ധില് കാണാൻ ോധ്ധിച്ച്ധില്ലനു പറയുകയുണായ്ധി

അത്ധിനു കാരണം ഇതു ദോഷ്യല് ഓഡ്ധിറ്പ് വരുനത്ധിനു

മുൻമുള്ള േയലുകളാണ്പ് അതുതകാണു എദധാതക

ദഡാക്യൂതമന്പ്റുകളാണ്പ് േയലുകള്ധില് ഉൾതപടുദത്തണത്പ് എ

നറ്ധിയ്ധിലായ്ധിരുനു ഇന്ധി യുള്ള േയലുകള്ധില് തീർച്ചയായും

ഉൾതപടുത്തും

റ്:-അതുദപാതല തതന ശാന്തമയുതട കൂതട ഉണായ്ധിരുന ജയ

എ തതാഴ്ധിലാള്ധിയുതടകാര്യം

അവർ പണ്ധി സേറ്ധില് വച്ചല്ല മരണതപടതും , ആ

കുടുംമത്ത്ധിനു എദ്ദ്ര്കേ്ധിലും േഹായം ക്ധിടണം

എനതുതതനയാണ്പ് ഞങ്ങൾകും പദക ന്ധിയമ ഗപകാരം

സേറ്ധില് വച്ചു മര്ധികുകദയാ, ദഹാസ്്ധിറല്ധില് തകാണു

ദപായത്ത്ധിനു ദശഷദമാ മര്ധികുനവർകാണ്പ് ഇ

ആനുകൂല്ധിയംക്ധിടുക

ഇന്ധിയമത്ത്ധിനു മാറം വരുകയാതണ്കേ്ധില്തകാടുകാം.

റ്:-CIB യുതട കാര്യം (CIB യ്പ്ക്പ് പകരം banner ആണു

ഉപദയാഗ്ധികുനത്പ് )അത്ധിനു കാരണം തടൻഡർ മുദകനയാണ്പ്

CIB ദബാർഡ്പ്റ് ദകാണ്ഗകീറ്പ് തെയ്ധിപ്ധികുനത്പ് അതു

ഏദറടുത്തയാൾപാധ്ധിവഴ്ധികു ന്ധിർത്ത്ധിവച്ചു

ഇന്ധി മുതലുള്ളഎല്ലാസേറ്ധിലും കാണും പുത്ധിയ

തടൻഡർഏദറടുത്ത്ധിടുണ്പ്.

തുടർന്പ് റ്ധിദപാർട്പ്റ്എല്ലാവരും ദെർന്പ് കയട്ധിച്ചു പാോക്ധി.

ദശഷം സവേ്പ് ഗപേ്ധിഡന്പ്റ്പ്റ്തതാഴ്ധിലാള്ധികൾകു ദവണ്ധി

േംോര്ധികുകയുണായ്ധി



റ്പാടകൃഷ്ധിയ്പ്ക്പ് 3വർഷദത്തകാണ്പ്ോധാരണതകാടുകാറ്പ്

എനാല്ഇദപാൾഅതുക്ധിടുന്ധില്ല

റ്പാടകൃഷ്ധിക്പ് കുടുതല് മുൻകടനാ തകാടുകുക അത്ധിലൂതട

ഗപകൃത്ധി േംരകണം, രാേപോർത്ഥ ങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത

പച്ചകറ്ധികൾനമുക്പ്എ ടുകാൻോധ്ധികും.

റ്തതാഴ്ധിലാള്ധികൾകു 15 േ്ധിവേനത്ത്ധിനു ദവതനം

ക്ധിടണതമനാണ്പ് അവകാശത്ത്ധില് പറയുനത്പ്. അതു ക്ധിദടണ

ോഹെര്യം ഉണാകുക.

റ്ധിദപാർട്പ്റ് സക അട്ധിച്ചു പാോകുകയും ദശഷം തമമർ

കൃതഞത പറയുകയും ദേശീയ ഗാനദത്താതട ദയാഗം

അവോന്ധിച്ചു.


