




 
"ഭരണഭാഷ - മാ ഭാഷ"

നം:ഡി6/9443/2021/ഡി.ജി.ഇ െപാ വിദ ാഭ ാസ ഡയറ െട
കാര ാലയം,

തി വന രം. 
തീയതി : 02/07/2022

സർ ലർ

വിഷയം:- െപാ വിദ ാഭ ാസം -ജീവന ാര ം-േകാൺഫിഡൻഷ ൽ
റിേ ാർ കൾ -ഓൺൈലൻ സംവിധാനം ആയ േ ാർ (SCORE)
േസാ ്െവയർ വഴി സമർ ി ത്  - സംബ ി ്

ചന :- 1.  സർ ാർ ഉ രവ് (സാ.ധാ )നം 3113/2021/െപാ.ഭ.വ ,തീയതി
18/08/2021

  
*******

      എ ാ സം ാന സർ ാർ ജീവന ാ ം 2021 െസ ംബർ 1 തൽ
േകാൺഫിഡൻഷ ൽ റിേ ാർ കൾ ധനകാര  വ ് വികസി ിെ
SCORE എ  െവബ് അധി ിത േസാ ്െവയർ േഖന
(www.score.kerala.gov.in) സമർ ി വാൻ  നിർേദശം നൽകിെകാ ് ചന
(1) ഉ രവായി ്.േമൽസാഹചര ിൽ െപാ വിദ ാഭ ാസ വ ിൽ
േസവനം അ ി  വ  എ ാ ജീവന ാ ം േകാൺഫിഡൻഷ ൽ
റിേ ാർ കൾ  ഓൺൈലൻ േഖന സമർ ി തിെ  ഭാഗമായി SCORE
േസാ ്െവയറിൽ രജി ർ െച  സർ െനയിം , പാ ്േവർഡ് എ ിവ
സ ീകരിേ താണ് .രജിേ ഷൻ െച മായി ബ െ
നടപടി മ ൾ സംബ ി  മാ ക ഇേതാെടാ ം ഉൾെ ാ ി  .
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ബി േമാൻ േജാസഫ്
െപൻ 101243

സീനിയർ അ ിനി ടിവ് ഓഫീസർ
െപാ വിദ ാഭ ാസ ഡയറ ർ  േവ ി

 

സ ീകർ ാവ്:
1.എ ിക ീവ് ഡയറ ർ & ൈവസ് െചയർമാൻ,ൈക ്(െവബ് ൈസ ിൽ

സി ീകരി തിനായി )
2.എ ാ വിദ ഭ ാസ ഉപഡയറ ർമാർ ം 
3.എ ാ ജി ാ വിദ ാഭ ാസ ഓഫീസർമാർ ം
4. എ ാ ഉപജി ാവിദ ാഭ ാസ ഓഫീസർമാർ ം
5. എ ാ ഡയ ് ിൻസി ൽമാർ ം
6. ഡയറ ർ എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി , ജ ര ,തി വന രം
7.േ ് േ ാജ ് ഡയറ ർ,എസ്.എസ്.െക,ന ാവനം ,തി വന രം
8.േജായി ് ക ീഷണർ,പരീ ാഭവൻ , ജ ര ,തി വന രം
9.െട ് ് ് ഓഫീസർ ,പ വിലാസം േറാഡ് ,േഫാർ ് ,തി വന രം
10.എൻ ൻസ് എ ാമിേനഷൻ  ക ീഷണർ, െഹൗസിംഗ് േബാർഡ്
ബിൽഡിംഗ്,തി വന രം,െപാ വിദ ാഭ ാസ ഡയറ െട കാര ാലയം
(ഹയർെസ ൻഡറി വിഭാഗം )
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 1.െപാ വിദ ാഭ ാസ ഡയറ ർ
2.അഡീഷണൽ ഡയറ ർ  (ജനറൽ/അ ാഡമി ്)
3.േജായി ് ഡയറ ർ
4.സീനിയർ അ ിനി ടിവ് ഓഫീസർ
5.സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
6.സീനിയർ േലാ ഓഫീസർ
7.എ ാ െസ ൻ ്മാർ ം
8. എ ാ ജീവന ാർ ം
9.ക തൽ ഫയൽ
 

 

File No.DGE/9443/2021-D6



GOVERNMENT OF KERALA 

 



GOVERNMENT OF KERALA 



GOVERNMENT OF KERALA 

ഓൺലലൻ ആയി ക ോണ്ഫിഡന്റിൽ റികപോർട്ട് www.score.kerala.gov.in  ലൂടെ സമർപിക്കോവുന്നതോണ് . 
 

ഓൺലലൻ ആയി Confidential Report സമർപികക്കണ്ട രീതി . 

 
Reportee  ടെകേണ്ടത ്

 

 

 Login വിവരങ്ങൾ Enter ടെയ്ത് Login Button -ൽ Click ടെയ്തുെടന User -ൻടറ Registered Mobile Number -ൽ ഒരു OTP 
SMS ആയി ലഭിക്കും.  

 

 

 OTP enter ടെയ്തകശഷും confirm ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്യു  
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 login ടെയ്ത കശഷും കഹോും കേജിൽ ഇെതു വശത്തു മു ളിൽ  ോണുന്ന  profile - ൽ Edit Profile ക്ലിക്ക് ടെയ്യു  
. 

 

 തുെർന്ന് വരുന്ന കേജിൽ SPARK-ൽ തോങ്കടളക്കറിച്ച ് ലഭയമോയ വിവരങ്ങടളല്ോും  ോണോവുന്നതോണ്. 
കൂടുതലോയി കെർക്കോനുള്ള വിവരങ്ങൾ കെർത്ത്‘ കസവ് ’ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്യു . 
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 തുെർന്ന് CR സമർപിക്കന്നതിനോയി ഇെത് വശത്തു  ോണുന്ന My appraisals എന്ന  link click ടെയ്യു . 

 

 തുെർന്ന് വരുന്ന കേജിൽ വലതു  വശത്ത് രണ്ടു ബട്ടൺ ഉണ്ടോകും. 

 അതിൽ Confidential Report ആണ് ഫയൽ ടെകേണ്ടത് എങ്കിൽ New eCR ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്യു . 

 45 days തോടഴയുള്ളവ Leave period, Suspension period തുെങ്ങി CR ആവശയമില്ോത്ത 
 ോലോവധിയുടണ്ടങ്കിൽ NCR  ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്യു  

 New eCR ക്ലിക്ക് ടെയ്തു തോടഴ  ോണുന്ന രീതിയിൽ തുെരു  

 

 CR സമർപികക്കണ്ട  ോലയളവുും ടസൽഫ് അലരപസലും type ടെയ്തകശഷും കശഷും Proceed button click 
ടെയ്യു . 
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 തുെർന്നു വരുന്ന കേജു ളിൽതോടഴ  ോണുന്നത് കേോടല  മറ്റ് വിവരങ്ങൾ കെർത്ത് CR സമർപിക്കോും 

 

  വോളിഫികക്കഷൻ Add ടെയ്യു  
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 എക്സ്േീരിയൻസ്Add ടെയ്യു  

 എക്സ്േീരിയൻസ് കലോ  വോളിഫികക്കഷനികലോ മോറ്റും ഉള്ളകപോൾ മോത്രും update ടെയ്തോൽ  മതി. 

 

 റികപോർട്ടിങ് ഓഫീസർമോടരയുും റിവൂയിങ് ഓഫീസർമോടരയുും Registered Officers/  Officers from Spark / Additional 

Charge എന്ന   ഓേ്ഷനിൽ നിന്ന് കൃതയമോയി തിരടെടുത്ത കശഷും Proceed  ബട്ടൺ ക്ലിക്ക്ടെയ്യു   
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 Add ടെയ്തത്  ശരി ആടണന്ന്  ഉറപ് വരുത്തിയ വരുത്തിയ കശഷും Proceed ടെയ്യു  

 

 Documents upload ടെേോനുടണ്ടങ്കിൽ ടെയ്യു  .Remarks ആവശയടമങ്കിൽ ട ോടുക്ക . 

 E-sign ക്ലിക്ക് ടെയ്യുന്ന സമയത്തു രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ടുള്ള ടമോലബൽ നമ്പറികലക്ക് OTP വരുന്നതോണ്. 
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  റക്റ്റ് OTP ട ോടുത്ത കശഷും submit ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്തു ഫയൽ റികപോർട്ടിങ് ഓഫീസർക്ക് സമർപിക്കോും. 

 

 CR സമർപിച്ച കശഷും ഫയൽ ടെയ്ത റികപോർട്ട് Report ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്തു  ോണോവുന്നതോണ്. 
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NCR സമർപിക്കവോൻ 

 

 Dashboard-ൽ വലതു വശത്ത്  ോണുന്ന NCR എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്യു . 

 

 

 Non CR Declaration ഫയൽ ടെയ്യുന്നതിനുള്ള  ോരണും (Leave, suspension, below 45 days, waiting for 
posting ഇവയിൽ ഏടതങ്കിലും) തിരടെടുക്ക . 

 തുെർന്ന് Proceed ടെയ്യു . 



GOVERNMENT OF KERALA 

 

 Present Department, Present Post ടസലക്ട് ടെയ്യു  ,തുെർന്ന്  Registered Officers / Officers from Spark/ 
Additional Charge എന്ന ഓേ്ഷൻസിൽ നിന്നുും Countersigning Authority add ടെയ്യു  .    

 
 Documents upload ടെേോനുടണ്ടങ്കിൽ ടെയ്യു  .Remarks ട ോടുക്ക . 

 E-sign ക്ലിക്ക് ടെയ്യുന്ന സമയത്തു രജിസ്റ്റർ ടെയ്തിട്ടുള്ള ടമോലബൽ നമ്പറികലക്ക് OTP വരുന്നതോണ്. OTP 
enter ടെയ്തു submit ടെയ്യു . 
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 Submit ടെയ്ത റികപോർട്ട്  ോണുവോനോയി Report ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്യു . 
 
അകേക്ഷ ർക്ക് അവരുടെ CR സമർപിച്ചകശഷും മോറ്റുംവരുത്തണടമങ്കിൽ Pullback ടെേോവുന്നതോണ്. 
(റികപോർട്ടിങ് ഓഫീസർ CR View ടെയ്തിട്ടിടല്ങ്കിൽ  മോത്രകമ ഇത് സോധിക്ക യുള്ളു) 

 

 Pullback ടെയ്യുവോനോയി ഇെത് വശത്തു  ോണുന്ന Pullback link click ടെയ്യു . 
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 Pullback കവണടമന്നു ഉറപിച്ചകശഷും തുെർന്ന്CR edit/delete ടെേോവുന്നതോണ്. 

 

 അതിനോയി My Appraisals link click ടെയ്യു . തുെർന്നു Edit click ടെയ്യു . 

 CR-ൽ മോറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ കശഷും റികപോർട്ടിങ് ഓഫീസർക്ക്സമർപിക്കോും 
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റിവൂവിന് കശഷും ലഭിക്കന്ന CR  
 

 റിവൂയിങ് ഓഫീസർ അരൂവ് ടെയ്ത CR Reportee യുടെ inbox ഇൽ ലഭയമോകും. 

 ഇതിൽ സീടെെ് കഫോും ഒഴിട യുള്ള എല്ോ കേജു ളും reportee യ്ക്ക്  ോണോവുന്നതോണ് 

 തുെർന്ന് തോടഴ  ോണുന്ന കേജിൽ എത്തുന്നതോണ്. 

 

 ഇവിടെ തോങ്കൾക്ക് രണ്ടു ഓേ്ഷൻസ്  ോണോൻ സോധിക്കന്നതോണ്. 

 വിലയിരുത്തൽ അുംഗീ രിച്ചു എങ്കിൽ “I have read the report” ടസലക്ട് ടെയ്തു submit ടെയ്യു . 
 വിലയിരുത്തലിൽ എതിർപ് ഉടണ്ടങ്കിൽ “I have objection” ടസലക്ട് ടെയ്തു ഒബ്ജക്ഷൻ ഫയൽ ടെയ്തു 

Secretary, General Administration Department അഥവോ Secretary, Law Department അഥവോ Secretary, 
Finance Department ഇവരിൽ reportee യുടെ വകപിനു അനുസൃതമോയുള്ള ഓഫീസർക്ക submit ടെയ്യു . 

 തോങ്കൾ submit ടെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ഷൻ Secretary(General Administration Department or Finance Department or 
Law Department)  ഇൽ ലഭയമോകും 

 ടസെട്ടറി (ജനറൽ അഡ്മിനികേഷൻ ഡിപോർെ്ടമൻറ് അഥവോ ഫിനോൻസ് ഡിപോർെ്ടമന്റ്  അഥവോ കലോ 
ഡിപോർെ്ടമന്റ്) objections േരികശോധിച്ച കശഷും മോറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ അന്തിമ റികപോർട്ട് Reportee -യ്ക്ക്  
തിരിട  ലഭയമോകും. 
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 അുംഗീ രിച്ച CR Reportee യുടെ Inbox ഇൽ ലഭയമോകും.  
 

 Reportee അതിൽ “ I have read the report” എന്നത് ടെക്ക്     ടെയ്തകശഷും submit ടെയ്യുകമ്പോൾ CR 
ഫയലിുംഗ് പൂർത്തിയോകന്നതോണ് 
 
 

CR ടന്റ സ്റ്റോറ്റസ് 
 

 Home കേജിൽ വലതു വശത്തോയി  ോണുന്ന Search CR ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ടെയ്യു . 

 

 തുെർന്ന് PEN ട ോടുത്തു View ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്യു  .  

 ഇവിടെ തോങ്കളടെ  CR ഫയലിടന്റ നിലവിടല  സ്ഥിതി അറിയോൻ  ഴിയുും. 
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ഓൺലലൻ ക ോൺഫിഡൻഷയൽ റികപോർെ് 

റികേോർട്ടിങ്  ഓഫീസർ ടെകേണ്ടത് 

 

 റികപോർട്ടിങ് ഓഫീസർ login ടെയ്യു . തങ്ങളടെ  ീഴുകദയോഗസ്ഥർ സമർപിക്കന്ന CR അവരുടെ 
inbox -ൽ ലഭയമോകും. 

 തോങ്കളടെ  ീഴുകദയോഗസ്ഥൻ സമർപിച്ച CR അല് inbox ൽ വന്നിട്ടുള്ളടതങ്കിൽ അവ അയച്ച 
ആൾക്ക് തടന്ന  send back ടെേോവുന്നതോണ്. 

 eCR ക്ലിക്ക് ടെയ്തു ഓകരോ ഫയലും േരികശോധിച്ചു അരൂവ് ടെേോവുന്ന 
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 ഓകരോ കേജിലും Proceed ടെയ്യു . കേഡിുംഗ് കേജിൽ എത്തുകമ്പോൾ ഫോക്ടർ കേഡിുംഗ് 
ആരുംഭിക്കോും . 
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ഫോക്ടർ കേഡിുംഗ് 

 

ഫോക്ടർ കേഡിുംഗ്- summary 
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 തുെർന്ന് സീടെെ് കഫോമുും പൂർത്തിയോക്ക  .കശഷും Proceed ടെയ്യു . 

 

 കേഡിുംഗ് നൽ ി സീടെെ് കഫോമുും പൂർത്തിയോക്കിയ കശഷും റിമോർക്സ് കരഖടപടുത്തു . 

 റിവൂയിങ് ഓഫീസർക്ക് സമർപിക്ക കയോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റികപോർട്ടിങ് ഓഫീസർ ഉടണ്ടങ്കിൽ 
അടുത്ത റികപോർട്ടിങ് ഓഫീസർക്ക് ട്രോൻസ്ഫർ ടെയ്യു കയോ ടെേോും. 

 ട്രോൻസ്ഫർ ടെയ്തു  ിട്ടുന്ന റികപോർട്ടിങ് ഓഫീസർക്ക് കേഡിങ്ങിൽ മോറ്റും വരുത്തോവുന്നതോണ്. 

 റിമോർക്ക് കരഖടപടുത്തു . 
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NCR ഫയൽ ടെയ്തിട്ടുള്ളടതങ്കിൽ Reporting Officer ടെകേണ്ടത ്

 

 തങ്ങളടെ  ീഴുകദയോഗസ്ഥർ സമർപിക്കന്ന NCR അവരുടെ inbox -ൽ ലഭയമോകും. 

 NCR ക്ലിക്ക് ടെയ്തു ഓകരോ ഫയലും േരികശോധിച്ചു അരൂവ് ടെേോവുന്നതോണ്. 
 

 

 ഈ കേജിൽ proceed ട ോടുത്തു തുെരു . 
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 ഓഫീസർക്ക് തങ്ങളടെ റിമോർക്സ് ഇവിടെ കരഖടപടുത്തി submit ടെയ്യു കയോ Reportee യ്ക്ക് 
തിരിച്ചയക്ക കയോ ടെേോും. 

 

 

 Submit ടെയ്ത Report ഓഫീസർക്ക്  ോണണടമങ്കിൽ ഇെതു വശത്തു  ോണുന്ന Sent ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് 
ടെയ്യു  
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 Pullback ടെയ്യുവോനോയി ഇെത് വശത്തു  ോണുന്ന Pullback link click ടെയ്യു . 

 

 അതിനോയി Inbox link click ടെയ്യു . തുെർന്നു e-CR clickടെയ്യു   

 കേഡിങ്ങിൽ മോറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ കശഷും റിവൂയിങ് ഓഫീസർക്ക് സമർപിക്കോും.( അഞ്ചിൽ 
കൂടുതൽ A അഥവോ കറെത് ഒരു D എങ്കിലും ഉടണ്ടങ്കിൽ നിർബന്ധമോയുും remark 
കരഖടപടുത്തണും) 
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റിവൂയിങ് ഓഫീസർ ടെകേണ്ടത് 

 റികപോർട്ടിങ് ഓഫീസർ സമർപിക്കന്ന CR Inbox ഇൽ ലഭയമോകും 

 eCR ക്ലിക്ക് ടെയ്ത കശഷും ഓകരോ കേജിലും proceed ടെയ്തു കേഡിുംഗ് കേജിടല   കേഡിങ്ങിൽ മോറ്റും 
വരുത്തിയ കശഷും റിമോർക്കും കരഖടപടുത്തു .( അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ A അഥവോ കറെത് ഒരു D 
എങ്കിലും ഉടണ്ടങ്കിൽ നിർബന്ധമോയുും remark കരഖടപടുത്തണും) 

   

 

 Remarks കരഖടപടുത്തി E-Sign ടെയ്തു submit ടെേോവുന്നതോണ്. 

 റിവൂയിങ് ഓഫീസർക്ക്  CR അരൂവ് ടെയ്ത കശഷും CR-ൽ എടന്തങ്കിലും മോറ്റങ്ങൾ  
വരുത്തണടമങ്കിൽ pullback ടെേോും. അരൂവ് ടെയ്ത CR Reportee യുടെ inbox ൽ എത്തുും.  
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Secretary(Finance,General Administration,Law) ടെകേണ്ടത് 

Login as Secretary (Finance, General Administration, Law) 

 

 അകേക്ഷ ർ ഫയൽ ടെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ഷൻസു eCR- രുും ടസെട്ടറിയുടെ inbox ഇൽ ലഭയമോകും. 

 ടസെട്ടറിക്ക  ഓകരോ ഒബ്ജക്ഷൻസ് വോയിച്ച കശഷും eCR ടസലക്ട് ടെയ്തു േരികശോധിച്ചു 
അുംഗീ രിക്കോവുന്നതോണ്. 

    

 

 



GOVERNMENT OF KERALA 

 

 തുെർന്നു proceed ടെയ്യുകമ്പോൾ തോടഴ  ോണുന്ന കേജിൽ എത്തുന്നുന്നതോണ്. 

 

 കേഡിുംഗ് സൂക്ഷ്മമോയി  േരികശോധിച്ചു മോറ്റങ്ങൾ വരുത്തോവുന്നതോണ്. 

 റിമോർക്സും  ഒപ്പും  കരഖടപടുത്തി അകേക്ഷ ന് തിരിട  return ടെേോും. 

 

 

 



GOVERNMENT OF KERALA 

 

 ടസെട്ടറി യ്ക്കു Reportee യുടെ ഒബ്ജക്ഷൻസുും റികപോർട്ടുും  ോണോൻ സോധിക്കന്നതോണ്.  

 

ടസെട്ടറിയ്ക്കു objections േരികശോധിച്ചു eCR അരൂവ് ടെയ്ത കശഷും മോറ്റും വരുത്തണടമങ്കിൽ Pullback 
ടെേോവുന്നതോണ്. (അകേക്ഷ ർ CR View ടെയ്തിട്ടിടല്ങ്കിൽ  മോത്രകമ ഇത് സോധിക്ക യുള്ളു ) 
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Accepting Authority ടെകേണ്ടത് 

 Login as Accepting Authority  

 

 റിവൂയിങ് ഓഫീസർ േരികശോധിച്ച(സി- കഫോും വിഭോഗത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ) CR Accepting Authority 
യുടെ inbox ഇൽ ലഭയമോകും. 

 Accepting Authority യ്ക്കു ഓകരോന്നുും ടസലക്ട് ടെയ്തു അരൂവ് ടെേോവുന്നതോണ്. 

 അതിനോയി ഓകരോ കേജിലും proceed ട ോടുത്തു   തുെരോവുന്നതോണ്. 

 

 കേഡിുംഗ് സൂക്ഷ്മമോയി  േരികശോധിച്ചു മോറ്റങ്ങൾ വരുത്തോവുന്നതോണ്. 
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 റിമോർക്സ് കരഖടപടുത്തി അകേക്ഷ ന് തിരിട  return ടെേോും. 

Accepting Authority അരൂവ് ടെയ്ത് അയച്ച CR-ഇൽ മോറ്റും വരുത്തണടമങ്കിൽ Pullback 
ടെേോവുന്നതോണ്. (അകേക്ഷ ർ View ടെയ്തിട്ടിടല്ങ്കിൽ  മോത്രകമ ഇത് സോധിക്ക യുള്ളു ) 

 

 Pullback link click  ടെയ്ത കശഷും   pullback button click ടെയ്യു  
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 തുെർന്ന് CR inbox ഇൽ  നിന്നുും എടുത്തു േരികശോധിച്ച ്അരൂവൽ ടെേോവുന്നതോണ്. 
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Accepting Authority യ്ക്കു ഓൺലലൻ ആയി CR അരൂവ് ടെേോൻ  ഴിയോത്ത സോഹെരയത്തിൽ GA(CR 
Cell)Department ന് CR ടഡൌൺകലോഡ് ടെയ്തു physical ആയി ആരൂവൽ വോങ്ങി അകലോഡ്  

ടെേോൻ സോധിക്കന്നതോണ് 

 Accepting Authority യുടെ inboxഇൽ  വന്നിട്ടുള്ള CR Accepting Authority view ടെേോത്തിെകത്തോളും 
GA(CR Cell) Department നുും ലഭയമോണ്. 

 GA(CR Cell) Department  ഓകരോ CR download ടെയ്തത് Accepting Authority ടയ കനരിട്ടു സമർപിച്ചു 
ഒപ് വോങ്ങിയ കശഷും ആ CR സ്കോൻ ടെയ്തു അകലോഡ്  ടെയ്യുന്നതോണ് . 

 അകലോഡ്  ടെയ്ത CR Report, Accepting Authority യ്ക്കുും അകേക്ഷ നുും view ടെേോൻ സോധിക്കും. 

 Accepting Authority യ്ക്ക് അകലോഡ്  ടെയ്ത റികപോർട്ട്  ോണുന്നതിനോയി ഇെതു വശത്തുള്ള അേ്
കലോഡ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ടെയ്യു .കശഷും വലതു വശത്തു  ോണുന്ന  Report ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്യു  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


