
വാർഡ് : ഭഗവതിപുരം

വർക്ക് കോഡ്ക് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF/361194

വർക്കിന്ക്റെ കേര്ക് : ഭഗവത്കിേുരം േുഴ്കിവ്കിളേം ഭാഗത്തറെഭൂമ്കിയ്കിൽ

നീർത്തടാധ്കിഷ്്കിത മണ്ക് ജെസംരക്ഷണപേവർത്ത്കിേൾ

എസ്കികമറ്ക് തുേ : 200000

ച്കിെവായതുേ : 191544

മസകൊൾഎണം : 18

റതാഴ്കിൽതുടങ്കിയത്ക് : 04/11/2018

അവസാന്കിച്ചത്ക് : 17/12/2018

1.റചക്ക്െ്കിസ്ക് :ഉണ്ക്..േൂർണമല്ല

2.ആക്ഷൻപാൻകോപ്കി :ഇല്ല

3.എഎസ്ക് : ഉണ്ക്,റസപേട്ടെ്കി ഒപ്കിട്ട്കിട്ട്കില്ല

4.ട്കിഎസ്ക് : ഉണ്ക്..സാക്കേത്കിേവ്കിധക്തന്ക്റെഒപ്കില്ല.

5.ഡീററയ്ക്ൽസ്ക്എസ്കികമറ്ക് :ഉണ്ക്,സാക്കേത്കിേവ്കിദഗ്ധൻസസൻഇല്ല

6.കപഡായ്കിങ്ക്ആന്ക്െ്ക്ഡ്കിസസന്കിങ്ക് :ഇല്ല

7.ഡ്കിമാന്ക്െ്ക് കോാം : ഉണ്ക്..എനാൽേൃത്യമായരീത്കിയ്കിൽഉള്ളതല്ല

8.അകൊകകഷൻകോാം :ഉണ്ക്,

9.മാസകൊൾ :ഉണ്ക്..ഹാജര്കിൽറവട്ട്കിത്കിരുത്തെുേൾഇല്ല

10.മാസകൊൾമൂറമന്ക്െ്ക്സ്കിേ്ക് :ഉണ്ക്.

11.കവജ്ക് െ്കിസ്ക് :ഉണ്ക്

12. FTO കവജ്ക് െ്കിസ്ക് :ഇല്ല

13.Mബുക്ക് :ഉണ്ക്,

എം.ബുക്കിൽഅസ്കിസന്ക്െ്ക് എഞ്കിനീയരുറട സർട്ട്കിോ്കികറ്ക് ഉണ്ക്.എനാൽ

ഒപുംസീെുംഇല്ല.

14.റമറ്കിര്കിയൽറസറുറമന്ക്െ്ക് :ഇല്ല

15.GEO പടാക്ക് കോാകട്ടാ :ഇല്ല

16.വർക്ക്േംപീഷൻസർട്ട്കിോ്കികറ്ക് ഉണ്ക്. Und..അധ്കിോര്കിയുറടഒപ്കില്ല.



17.സസറ്ക്ഡയെ്കി :ഉണ്ക്

(േണത്തെുേൾ)

*േവർകേജ്കിൽ ഒനും കരഖറപടുത്ത്കിയ്കിട്ട്കില്ല .പേവർത്ത്കിന്കിർവഹണംവഴ്കി

ഉണായ്കിട്ടുള്ള പേകയാജനങൾഎഴുത്കിയ്കിട്ടുണ്ക് . റതാഴ്കിെുെപ്ക് ഉേേരണങളുറട

വാടേഇല്ല , സന്ദർശനേുെ്കിപ്ക് കരഖറപടുത്ത്കിയ്കിട്ട്കില്ല.

drwaing ആൻഡ്ക്ഡ്കിസസൻ ഇല്ല.

വാർഡ് : ഭഗവതിപുരം

വർക്ക് കോഡ്ക് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF/345236

വർക്കിന്ക്റെ കേര്ക് :ഭഗവത്കിേുരം വാർഡ്കിറെകതാട്ടുമുക്ക് ഭാഗത്തറെ

േർഷേരുറട ഭൂമ്കിയ്കിൽ തട്ട്ക്ബണ്ക് മഴകുഴ്കിതുടങ്കിയമണ്ക് ജെസംരക്ഷണ

പേവർത്ത്കിേൾ

എസ്കികമറ്ക് തുേ : 200000

ച്കിെവായതുേ : 185745

മസകൊൾഎണം : 18

റതാഴ്കിൽതുടങ്കിയത്ക് : 07/01/2019

അവസാന്കിച്ചത്ക് : 19/02/2019

േവർകേജ്ക് ഇല്ല

1.റചക്ക്െ്കിസ്ക് :ഇല്ല

2.ആക്ഷൻപാൻകോപ്കി :ഇല്ല

3.എഎസ്ക് : ഉണ്ക്,റസപേട്ടെ്കി ഒപ്കിട്ട്കിട്ട്കില്ല

4.ട്കിഎസ്ക് :ഉണ്ക് റസപേട്ടെ്കിസസൻഇല്ല,

5.ഡീററയ്ക്ൽസ്ക്എസ്കികമറ്ക് :ഉണ്ക്,സാക്കേത്കിേവ്കിദഗ്ധൻസസൻഇല്ല

6.കപഡായ്കിങ്ക്ആന്ക്െ്ക്ഡ്കിസസന്കിങ്ക് :ഇല്ല

7.ഡ്കിമാന്ക്െ്ക് കോാം : ഇല്ല

8.അകൊകകഷൻകോാം :ഇല്ല

9.മാസകൊൾ :ഉണ്ക്.. ഹാജര്കിൽറവട്ട്കിത്കിരുത്തെുേൾോണറപട്ടു.

10.മാസകൊൾമൂറമന്ക്െ്ക്സ്കിേ്ക് :ഇല്ല

11.കവജ്ക് െ്കിസ്ക് :ഉണ്ക്



12. FTO കവജ്ക് െ്കിസ്ക് :ഇല്ല

13.Mബുക്ക് :ഉണ്ക്

14.റമറ്കിര്കിയൽറസറുറമന്ക്െ്ക് :ഇല്ല

15.GEO Trake കോാകട്ടാ :ഇല്ല

16.വർക്ക്േംപീഷൻസർട്ട്കിോ്കികറ്ക് ഉണ്ക്.ഇല്ല

17.സസറ്ക്ഡയെ്കി :ഉണ്ക്

(േണത്തെുേൾ)

*േവർകേജ്കിൽഎസ്കികമറ്ക്തുേകരഖറപടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക് .പേവർത്ത്കി

ന്കിർവഹണംവഴ്കി ഉണായ്കിട്ടുള്ള പേകയാജനങൾഎഴുത്കിയ്കിട്ട്കില്ല . റതാഴ്കിെുെപ്ക്

ഉേേരണങളുറടവാടേഉണായ്കിരുന്കില്ല. സന്ദർശനേുെ്കിപ്ക്

കരഖറപടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്.

drwaing ആൻഡ്ക്ഡ്കിസസൻ ഇല്ല.

പതീ കസജ്ക് കോാകട്ടാപഗാോ്ക് ഇല്ല.

എം.ബുക്കിൽ റസപേട്ടെ്കിയുറടസർട്ട്കിോ്കികറ്ക് ഇല്ല

വാർഡ് : ഭഗവതിപുരം

വർക്ക് കോഡ്ക് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF/380973

വർക്കിന്ക്റെ കേര്ക് : പേേൃത്കികക്ഷാഭവുംറവള്ളറപാകവുംന്കിമ്കിത്തംദുര്കിത

ബാധ്കിത പേകദശമായഭഗവത്കിേുരംനീർത്തടാധ്കിഷ്്കിത മണ്ക് ജെസംരക്ഷണ

േണ്കിേൾ

എസ്കികമറ്ക് തുേ : 200000

ച്കിെവായതുേ : 189336

മസകൊൾഎണം : 19

റതാഴ്കിൽതുടങ്കിയത്ക് : 07/01/2019

അവസാന്കിച്ചത്ക് : 17/02/2019

1.റചക്ക്െ്കിസ്ക് :ഉണ്ക്

2.ആക്ഷൻപാൻകോപ്കി :ഇല്ല

3.എഎസ്ക് : ഉണ്ക്,റസപേട്ടെ്കി ഒപ്കിട്ട്കിട്ട്കില്ല



4.ട്കിഎസ്ക് :ഉണ്ക് റസപേട്ടെ്കിസസൻഇല്ല,

5.ഡീററയ്ക്ൽസ്ക്എസ്കികമറ്ക് :ഉണ്ക്,സാക്കേത്കിേവ്കിദഗ്ധൻസസൻഇല്ല

6.കപഡായ്കിങ്ക്ആന്ക്െ്ക്ഡ്കിസസന്കിങ്ക് :ഇല്ല

7.ഡ്കിമാന്ക്െ്ക് കോാം : ഇല്ല

8.അകൊകകഷൻകോാം :ഇല്ല

9.മാസകൊൾ :ഉണ്ക്.. ഹാജര്കിൽറവട്ട്കിത്കിരുത്തെുേൾഇല്ല .

10.മാസകൊൾമൂറമന്ക്െ്ക്സ്കിേ്ക് :ഉണ്ക്..ഒനും കരഖറപടുത്ത്കിയ്കിട്ട്കില്ല

11.കവജ്ക് െ്കിസ്ക് :ഉണ്ക്

12. FTO കവജ്ക് െ്കിസ്ക് :ഇല്ല

13.Mബുക്ക് :ഉണ്ക്

14.റമറ്കിര്കിയൽറസറുറമന്ക്െ്ക് :ഇല്ല

15.GEO Trake കോാകട്ടാ :ഇല്ല

16.വർക്ക്േംപീഷൻസർട്ട്കിോ്കികറ്ക് ഉണ്ക്. ഉണ്ക്..ഒനും കരഖറപടുത്ത്കിയ്കിട്ട്കില്ല.

17.സസറ്ക്ഡയെ്കി :ഉണ്ക്

(േണത്തെുേൾ)

*േവർകേജ്കിൽഎസ്കികമറ്ക്തുേകരഖറപടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക് .പേവർത്ത്കി

ന്കിർവഹണംവഴ്കി ഉണായ്കിട്ടുള്ള പേകയാജനങൾഎഴുത്കിയ്കിട്ട്കില്ല . റതാഴ്കിെുെപ്ക്

ഉേേരണങളുറടവാടേഉണായ്കിരുന്കില്ല. സന്ദർശനേുെ്കിപ്ക്

കരഖറപടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്.

drwaing ആൻഡ്ക്ഡ്കിസസൻ ഇല്ല.

പതീ കസജ്ക് കോാകട്ടാപഗാോ്ക് ഇല്ല.

എം.ബുക്കിൽ റസപേട്ടെ്കിയുറടസർട്ട്കിോ്കികറ്ക് ഇല്ല.

വാർഡ് -ഭഗവതിപുരം

വർക്ക്കോഡ്ക് -1614004002/ LD/316230വർക്ക്റനയ്കിം -നീർത്തടത്ത്കിന്ക്റെസമപഗ

േര്കിോെനത്ത്കിനായ്കി ഭഗവത്കിേൂരറത്തപേകദശത്ത്ക്നീർത്തടേര്കിോെന

പേവർത്ത്കിേൾ



ോയെ്കിൽഉൾറപട്ട്കിട്ടുള്ളോര്യങൾ

1.േൂർത്തീേര്കിച്ച കജാെ്കിആണ്ക്

2. എസ്കികമറ്ക്തുേ 20, 0000

3.മസർകൊൾഎണം 24

േറണത്ത്കിയോര്യങൾ

1.േവർകേജ്ക്,റചക്ക്െ്കിസ്ക്ഓോ്ക് കഡാേ്യൂറമന്ക്െ്ക്,എന്കിവഇല്ല

2.ആക്ഷൻപാന്കിന്ക്റെ കോപ്കിഇല്ല

3.ഡീസറൽഡ്ക്എസ്കികമറ്ക് ഉണ്ക്

ഒപ്ക്,സീൽഎന്കിവഇല്ല.

cibച്കിെവ്ക് ഉണ്ക്.

4.സാക്കേത്കിേഅനുമത്കി കരഖഉണ്ക്.

അറപേഡ്കിെ്ക്എൻജ്കിന്കിയർ,ഓവർസ്കിയർഎന്കിവരുറടഒപ്ക് ഇല്ല,എസ്കികമറ്ക്തുേ,

റടക്്കികൽ sanctionനമ്പർ,തീയത്കി, durationഓോ്ക്വർക്ക്, എമൗണ്ക്എന്കിവ

കരഖറപടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്.റസേ്യൂർ കോപ്കിയാണ്ക്.

5. ഭരണാനുമത്കി ഉണ്ക്.േഞായത്ത്ക്റസപേട്ടെ്കിയുറടഒപ്ക്,തീയത്കിഎന്കിവ

കരഖറപടുത്ത്കിയ്കിട്ട്കില്ല.

6.ഡ്കിമാൻഡ്ക് കോാംഇല്ല.

8. പേവർത്ത്കിഅനുവദ്കിച്ചത്ക്സംബന്കിച്ചകോാംഇല്ല.

9.ഇ-മസർകൊൾഉണ്ക്.റവട്ട്കിത്കിരുത്തെുേൾഉള്ളമസർകൊൾഒനുംഇല്ല.മസർ

കൊള്കിെും കവജ്ക് െ്കിസ്കിെുംഒകരതുേതറനയാണ്ക് കരഖറപടുത്ത്കിയ്കിര്കികുനത്ക്.

ഒരു മസർകൊള്കിെുംMബുക്ക്നമ്പകരാതീയത്കികയാ കരഖറപടുത്ത്കിയ്കിട്ട്കില്ല.മസർ

കൊള്കിൽ AE, പഗൂപ്ക്േൺവീനർ, BPOഎന്കിവരുറടഒപ്ക് ഉണ്ക്.

മസർകൊള്കിൽ ഹാജർ,ഒപ്ക്, sharpening ചാർജ്ക്,േ്യാഷ്ക്എന്കിവയ്കിൽവ്യത്യാസം

ഇല്ല.

കജാെ്കിതുടങ്കിയതുംഅവസാന്കിച്ചതുമായതീയത്കിേൾകരഖറപടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്.

🔹M bookേറണത്തൽ

M bookനമ്പർഇല്ല,സർട്ട്കിോ്കികറ്ക് കരഖറപടുത്ത്കിയ്കിട്ട്കില്ല.

എസ്കികമറ്ക്തുേ 200000

റചെവായതുേ 189060

10. കവജ്ക് െ്കിസ്ക് ഉണ്ക്.മസർകൊള്കിന്ക്ആനുേത്കിേമായുള്ളകവജ്ക്െ്കിസ്ക്തറനയാണ്ക്.



വ്യത്യാസംോണുന്കില്ല.

റമറീര്കിയൽവൗച്ചർഇല്ല.

13.ോയൽടാക്കിങ്ക്ോാംഇല്ല

14.സസറ്ക്ഡയെ്കി ഉണ്ക്.റചക്ക്െ്കിസ്ക് ഉണ്ക്,എനാൽ പേവർത്ത്കികുകശഷമുള്ള

കശഷമുള്ളറചേ്ക്െ്കിസ്ക്െ്ക്എനാൽ പേവർത്ത്കികുകശഷമുള്ളകശഷമുള്ള

റചേ്ക്െ്കിസ്ക്െ്ക് വ്കിവരം,റതാഴ്കിൽഉേേരണങളുറടവാടേകരഖറപടുത്ത്കിയ്കിട്ട്കില്ല.

സന്ദർശേേുെ്കിപ്ക്, റതാഴ്കിൊള്കിേളുറടസാക്ഷ്യേപതം,വ്കിജ്കിെൻസ്ക്ആൻഡ്ക്

കമാണ്കിറെ്കിംഗ്ക്േമ്കിറ്കി െ്കികപാർട്ട്ക്തുടങ്കിയവ കരഖറപടുത്ത്കിയ്കിട്ടുണ്ക്.

ഫീൽഡ്റിപ്ാർട്

1.ഭഗവത്കിേുരംറതാട്ടുമുക്ക് ഭാഗത്തുള്ളേർഷേരുറട ഭൂമ്കിയ്കിൽബണ്ക്,തട്ട്ക്

ത്കിര്കികൽ,മഴകുഴ്കി തുടങ്കിയമണ്ക് ജെസംരക്ഷണപേവർത്ത്കിേൾ.

മഴകുഴ്കി -25

ചാെ്ക് -55

ബണ്ക് -55

പേഭാേരൻേ്കിള്ളയുറടവസ്ുവ്കിൊണ്ക് കമല്പെഞ്ഞപേവർത്തനങൾറചയ്്കിരുനത്ക്.

സന്ദർശ്കിച്ചവസ്ുവ്കിൽവാഴ, കചമ്പ്ക്,മുതൊയേൃഷ്കിേൾോണുവാൻ

സാധ്കിറച്ച്കേ്കികുംോടുേ്കിട്കിച്ചുേ്കിടകുനത്കിനാൽഎണ്കിത്കിട്ടറപടുത്താൻ

സാധ്കിച്ച്കില്ല.

2.ഭഗവത്കിേുരംഅകരവ്കിള ഭാഗത്തുള്ളേർഷേരുറട ഭൂമ്കിയ്കിൽതട്ട്ക്

ത്കിര്കികൽ,ബണ്ക്ന്കിർമാണംതുടങ്കിയമണ്ക് ജെസംരക്ഷണപേവർത്ത്കിേൾ.

മഴകുഴ്കി - 39

ബണ്ക് - 50

േകമ്പാസ്ക് ബ്കിൻ - 6

കപടഞ്ക് -50

കദവേ്കിഅമ,ആനന്ദവല്ല്കി,സകരാജ,ബ്കിന്ദുഎന്കിവരുറടവ്കിളേളുറട

ോീൽഡ്ക്വ്കിസ്കിറ്കിനായ്കിസന്ദർശ്കിച്ചത്ക്.

കദവേ്കിഅമയുറടവസ്ുവ്കിൽബണുേൾ,ചാെ്ക്, കചമ്പ്ക്, കചന,മര്കിച്ചീന്കി

മുതൊയോർഷ്കിേയ്കിനങളുംോണാൻസാധ്കിച്ചു.ആനന്ദവല്ല്കിയുറട

വസ്ുവ്കിൽവാഴ,റതങ്ക്എന്കിവേൃഷ്കിറചയ്തായ്കിോണാനുണ്ക്അവ്കിറട

റതങ്കിൻതടംഎടുത്തതായ്കിോണാൻസാധ്കിച്ചു.മഴകുഴ്കിഎറട്ടണം

ോണുവാൻസാധ്കിച്ചു.അവഉേകയാഗ പേദമായ്കി ഉേകയാഗ്കികുനു.സകരാജ്ക് T

യുറടവസ്ുവ്കിൽമഴകുഴ്കി 12 എണംഎടുത്തതായ്കിഅെ്കിഞ്ഞു. േറക്ഷ



ന്കിെവ്കിൽമണും,േര്കിയ്കിെയുംോരണംമൂട്കികപായതായ്കിേണു. കചന, കചമ്പ്ക്,

വാഴതുടങ്കിയേൃഷ്കിേളുംബണ്ക്ന്കിർമാണവുംോണാൻസാധ്കിച്ചു.

ബ്കിന്ദുവ്കിന്ക്റെവസ്ുവ്കിൽ 10മഴകുഴ്കിേൾോണാൻസാധ്കിച്ചു.വാഴ,റതങ്ക്,എന്കി

േൃഷ്കിേൾറചയ്തായ്കിോണാൻസാധ്കിച്ചു.മഴറവള്ളംഒഴുേ്കി കോേുവാനായ്കി

ചാെ്ക് ന്കിർമ്കിച്ച്കിര്കികുനത്ക്ോണാൻസാധ്കിച്ചു.

3. ഭഗവത്കിേുരംേുഴ്കിവ്കിളാേംേർഷേരുറട ഭൂമ്കിയ്കിൽ ബണ്ക്,തട്ട്ക്ത്കിര്കികൽ,

മഴകുഴ്കിതുടങ്കിയമണ്ക് ജെസംരക്ഷണപേവർത്ത്കിേൾ.

ഉഷാേുമാര്കി,ചപന്ദ്കിേസരസ്വത്കിഅമ,സുജാതതുടങ്കിയവരുറട

വസ്ുവേേള്കിൊണ്ക്ോീൽഡ്ക്വ്കിസ്കിറ്കിംഗ്ക് നടത്ത്കിയത്ക്.ഇവരുറട വസ്ുകള്കിൽ

റതങ്ക്, കചമ്പ്ക്, കചന,മര്കിച്ചീന്കിതുടങ്കിയവേൃഷ്കിറചയ്തായ്കിോണാൻ

സാധ്കിച്ചു.േൂടാറത വസ്ുവ്കിൽമഴകുഴ്കി,ബണ്ക്,ചാെുേൾഎന്കിവോണുവാൻ

സാധ്കിച്ചു.മ്കികമഴകുഴ്കിേളും മണുംഇെേളുംോരണംമൂട്കിേ്കിടനതായ്കി

ോണാൻസാധ്കിച്ചു.

4.നീർത്തടത്ത്കിന്ക്റെസമപഗേര്കിോെനത്ത്കിനായ്കി ഭഗവത്കിേുരറത പേകദശറത്ത

നീർത്തട േര്കിോെനപേവർത്ത്കിേൾ

കോൺടൂർ കപടഞ്ക് -55

മഴകുഴ്കി -20

ബണ്ക് - 55

കസാൺബണ്ക് - 15

േരകമശ്വരൻ,സൗമ്യ രാജ്ക്, ചപന്ദൻേ്കിള്ളതുടങ്കിയവരുറടവസ്ുവേേള്കിൊണ്ക്

ോീൽഡ്ക്വ്കിസ്കിറ്ക് നടത്ത്കിയത്ക്. േരകമശ്വരന്ക്െവസ്ുവ്കിൽ 2മഴകുഴ്കിേൾ

ോണാൻസാധ്കിച്ചു.വാഴകൃഷ്കി,റതങ്ക്തുടങ്കിയേൃഷ്കിറചയ്തായ്കിോണാൻ

സാധ്കിച്ചു.സൗമ്യ രാജന്ക്റെവസ്ുവ്കിൽബണ്ക്ത്കിര്കിച്ചത്ക്ോണാൻസാധ്കിച്ചു.

മഴകുഴ്കിയുംോണാൻേഴ്കിഞ്ഞു.മര്കിച്ചീന്കി വാഴേൃഷ്കിറചയ്തായ്കി

പശദ്ധയ്കിൽറേട്ട്കിട്ടുണ്ക്.ചപന്ദൻേ്കിള്ളയുറടവസ്ുവ്കിൽവാഴ, കചമ്പ്ക്േൃഷ്കി

തുടങ്കിയവോണാൻസാധ്കിച്ചു.മഴകുഴ്കിഎടുത്തതായ്കിറപശദ്ധയ്കിൽറേട്ടു.മഴ

ോരണംമഴകുഴ്കിേൾഎല്ലാംന്കിമനുകോയ്കി.

5. പേേൃത്കി കശാഭവും റവള്ളറപാകവുംമണ്ക് ജെസംരക്ഷണപേവർത്ത്കിേൾ.

ബണ്ക് - 50

മഴകുഴ്കി - 20

കപടഞ്ക് - 50

കസാൺബണ്ക് - 10

CIB-3000



അമുേുട്ട്കിയുറടവസ്ുവേേള്കിൊണ്ക്ോീൽഡ്ക്വ്കിസ്കിറ്ക് നടത്ത്കിയത്ക്.ോടു

േയെ്കിേ്കിടകുനത്കിനാൽആ ഭാഗകത്തയ്്ക് റവര്കിോ്കികകഷൻനടത്താൻ

സാധ്കിച്ച്കില്ല. Mബുക്ക്പേോരം കബാർഡ്കിനായ്കി 3000രൂേ

വേയ്കിര്കിത്ത്കിയ്കിരുറന്കേ്കിെുംഅങറനഒരു കബാർഡ്ക്അവ്കിറടോണാൻ

സാധ്കിച്ച്കില്ല.

➡അവകാശനിപേധങ്ങൾ

റതാഴ്കിൊള്കിേൾക്ക്ആവശ്യമായഅട്കിസാനസൗേര്യങൾ െഭ്കികുന്കില്ല

(ടാർപ,ബൂട്ട്ക്,സേയുെ )

കജാെ്കി റചയ്്ക് 15 ദ്കിവസത്ത്കിനേംേൂെ്കിെഭ്കികുന്കില്ല.

പേത്കികരാധമരുനുേൾസൗജന്യമായ്കിെഭ്കികുന്കില്ല.

റതാഴ്കിെ്കില്ല കവതനംെഭ്കികുന്കില്ല.


