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ആമുഖ്വയം

അത ദുരന്തനിജീരന്തനിവനക്ഷമതയുള്ള ദൊരള സമൂ സമൂഹ്വയം എന്ന മ സമൂഹായത നമുക്കാുക്കായ ലക്ഷമ്വയം ദനടുരന്തനിവ നമുക്കാന നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി  ജനൊീുക്കായ പായി  ജനകീയ പങ നമുക്കാള ദുരന്തനിായതദായത നമുക്കാത്തിനട  രന്തനിവ ദുരന്തനിദാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധത്തിനര മ നമുക്കാത്രമ്ലേ,
സ്വയംണസ നമുക്കാനത്തിനായത എ്ലേ നമുക്കാ ജനങ്ങത്തിനളയു്വയം പത്തിനായി  ജനകീയ പങടുയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിച്ചുത്തിനൊ നമുക്കാ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ,  അരന്തനിവരുത്തിനട അറ ദുരന്തനിവ്വയം അനുഭരന്തനിവവ്വയം ആശുക്കായങ്ങശയങ്ങള്വയം കൂട ദുരന്തനി ഉള്ത്തിനനമുക നമുക്കാണ്ടുത്തിനൊ നമുക്കാ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ത ദുരന്തനിൊച്ചു്വയം
ജനൊീുക്കായവ്വയം  പ നമുക്കാദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിൊവമ നമുക്കാുക്കായ രീത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് ഒരു ജനപായി  ജനകീയ പങ നമുക്കാള ദുരന്തനിായത ൊമ നമുക്കാമ്പുക്കായ ദുരന്തനിന് ' നമ്മള് നമുനമുക നമുക്കാുക്കായമ ' എന്ന ദപര ദുരന്തനില് സ്വയംണസ നമുക്കാന സന സരനമുക നമുക്കാന സര തുടനമുക്വയം
കുറ ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിര ദുരന്തനിക്കുൊുക്കായ നമുക്കാണദ്ലേ നമുക്കാ.

2018  ത്തിനല മ സമൂഹ നമുക്കാ പളുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനയ ഓന സരമ്മൊശയങ്ങള്വയം ഇന ദുരന്തനിയു്വയം ആരന്തനിവന സരായത ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന് സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതയുളള  പകൃത ദുരന്തനി ദുരന്തങ്ങശയങ്ങളത്തിനട മുന്നറ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിപ്പുൊശയങ്ങള്വയം ഒരു
ദുരന്തന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണ ആസൂത്രണ ദരഖ ത രേഖ തയ നമുക്കാറ നമുക്കാക്കുൊ എന്ന തീരുമ നമുക്കാനായത ദുരന്തനില് നത്തിനമ്മ എായത ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിര ദുരന്തനിക്കുന.  ദുരന്തങ്ങത്തിനള  പത ദുരന്തനിദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുന്നത ദുരന്തനിനു്വയം
ദുരന്തങ്ങശയങ്ങളത്തിനട  പതമ നമുക്കാപ്രത്യാഘ നമുക്കാതങ്ങള് ലഘൂൊര ദുരന്തനിക്കുന്നത ദുരന്തനിനു്വയം  പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊതലായത ദുരന്തനില് തത്തിനന്ന ജനപായി  ജനകീയ പങ നമുക്കാള ദുരന്തനിായതദായത നമുക്കാത്തിനട സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ എന്നത നമുക്കാണമ
ഇത ദുരന്തനിത്തിനയ  ലക്ഷമ്വയം.  ദുരന്ത  പത ദുരന്തനിദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധായത ദുരന്തനിനു്വയം അത ദുരന്തനിജീരന്തനിവനായത ദുരന്തനിനുമുളള പദ്ധത ദുരന്തനിൊള് ത രേഖ തയ നമുക്കാറ നമുക്കാനമുക ദുരന്തനി  2022-23  രന്തനിവ നമുക്കാന സര് ദുരന്തനിൊ പദ്ധത ദുരന്തനിയുത്തിനട ഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ നമുക്കാക്കുൊ
എന്ന ലക്ഷമ്വയം കൂട ദുരന്തനി ഇത ദുരന്തനിനു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ. ഇതുരന്തനിവഴി ദുരന്തനി ഗ നമുക്കാമപഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനയ പദ്ധത ദുരന്തനി ആസൂത്രണായത ദുരന്തനില് ത്തിനമറിചത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട ദുരന്ത  പത ദുരന്തനിദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധവ്വയം അത ദുരന്തനിജീരന്തനിവനക്ഷമതയു്വയം
ഉറപ്പുരന്തനിവരുായത നമുക്കാന് സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കു്വയം.

          
ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി ഗ നമുക്കാമപഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനില്  പളുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനയ  പതമ നമുക്കാപ്രത്യാഘ നമുക്കാതങ്ങള് ത നമുക്കാരതദമമന  രന്തനിവളത്തിനര കുറരന്തനിവ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുത്തിനന്നായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം ഏതമ തരായത ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലളള
ദുരന്തങ്ങത്തിനളയു്വയം ദനര ദുരന്തനിട നമുക്കാന്   ഞങ്ങശയങ്ങള്വയം ത രേഖ തയ നമുക്കാത്തിനറടുക്കുൊുക്കായ നമുക്കാണമ.  ദുരന്തന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണ ആസൂത്രണ ദരഖ കൂടുതല് സമഗമ നമുക്കാക്കുന്നത ദുരന്തനിന നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി
ഗ നമുക്കാമസഭൊള ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിന്വയം  പദതമൊ രന്തനിവ ദുരന്തനിൊസന ത്തിനസമ ദുരന്തനിന നമുക്കാറ ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിന്വയം ലഭ ദുരന്തനിറിച  ന ദുരന്തനിന സരദ്ദേശങ്ങശയങ്ങള്വയം അഭ ദുരന്തനി പ നമുക്കാുക്കായങ്ങശയങ്ങള്വയം  ദദ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡീൊര ദുരന്തനിറിചമ ത രേഖ തയ നമുക്കാറ നമുക്കാനമുക ദുരന്തനിുക്കായ
അന്ത ദുരന്തനിമ  ദുരന്തന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണ ആസൂത്രണ ദരഖ സമന സരയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിക്കുന.

    
ത്തിനജ  ട ദുരന്തനി  അബ്ദുറ സമൂഹ ദുരന്തനിമ നമുക്കാന്

                                                                                                                                                                    പസ ദുരന്തനിശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡയമ
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അദ്ധമ നമുക്കാുക്കായ്വയം- 1
തദ്ദേശ സ സ്വുക്കായ്വയംഭരണണസ നമുക്കാപന്വയം    -   ത്തിനപ നമുക്കാതുരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള്

1.1 ഭൂ പകൃത ദുരന്തനി

പഴിുക്കായൊ നമുക്കാല മലബ നമുക്കാന സര ജ ദുരന്തനി്ലേുക്കായ ദുരന്തനിത്തിനല ആദമ പഞ നമുക്കാുക്കായത്തുൊള ദുരന്തനില് ഒന്ന നമുക്കാണമ ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി. കൂറ്റന് മലന ദുരന്തനിരൊശയങ്ങളത്തിനട ത നമുക്കാഴിമ രന്തനിവര  പദദശമ നമുക്കാൊുക്കായ നമുക്കാല് ത നമുക്കാഴിമ മല
ദേര ദുരന്തനി എന്ന ദപരമ ൊ നമുക്കാല നമുക്കാന്തരായത ദുരന്തനില് ദല നമുക്കാപ ദുരന്തനിച്ചു ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി ആുക്കായത നമുക്കാത്തിനണന ൊരുതത്തിനയും പങ്കെടുപടുന.  പഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനല കുനൊശയങ്ങള്വയം ത നമുക്കാഴിമ രന്തനിവരൊശയങ്ങള്വയം
പുഴിദുക്കായ നമുക്കാരങ്ങശയങ്ങള്വയം ന ദുരന്തനിറഞ്ഞ  പദദശങ്ങള് അരനൂറ്റ നമുക്കാണ്ടു മുന്പമ രന്തനിവനമ മൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങള് രന്തനിവ ദുരന്തനി സമൂഹര ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിരുന്ന  പദദശമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന.  ദൊരളപ ദുരന്തനിറരന്തനിവ ദുരന്തനിക്കു മുന്പുതത്തിനന്ന
പഴിുക്കായ ത ദുരന്തനിരുരന്തനിവ ദുരന്തനിത നമുക്കാ്വയംകൂറ ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിത്തിനന്നത്തിനായതായത ദുരന്തനിുക്കായ കുട ദുരന്തനിദുക്കായറ്റനമുക നമുക്കാരുത്തിനട ഇടത്തിനപടല്  പദദശത്തിനായത ൊ നമുക്കാന സര് ദുരന്തനിൊ ദമഖലുക്കായ നമുക്കാനമുക ദുരന്തനി മ നമുക്കാറ്റ ദുരന്തനി.  പ ദുരന്തനിന്നീട ദുരന്തനിദങ്ങ നമുക്കാട്ടമ
ദ്രുതാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലള്ള മ നമുക്കാറ്റങ്ങള്നമുകമ രന്തനിവ ദുരന്തനിദാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധുക്കായമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി,  കൃ് ദുരന്തനിക്കുപര ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി രന്തനിവ നമുക്കാണ ദുരന്തനിജമവ്വയം മറ്റു ദമഖലൊശയങ്ങള്വയം രന്തനിവളന സരന.  ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനിയുത്തിനട ഭൂമ ദുരന്തനിശ നമുക്കാസ്ത്രപരമ നമുക്കാുക്കായ
ൊ ദുരന്തനിടപ്പു്വയം ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ സസൗൊരമങ്ങശയങ്ങള്വയം അത ദുരന്തനിനു േ നമുക്കാലൊമ നമുക്കാകുൊയു്വയം ത്തിനേയ.

1.2 േര ദുരന്തനിത്ര്വയം

സ നമുക്കാമൂ സമൂഹമ സ നമുക്കാ്വയംസ നമുക്കാര ദുരന്തനിൊ േര ദുരന്തനിത്ര്വയം പഴിുക്കായൊ നമുക്കാല മലബ നമുക്കാന സര ജ ദുരന്തനി്ലേുക്കായ ദുരന്തനിത്തിനല ആദമൊ നമുക്കാല പഞ നമുക്കാുക്കായത്തുൊള ദുരന്തനിത്തിനല നമുക്കാന്ന നമുക്കാണമ ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി.  കൂറ്റന് മലന ദുരന്തനിരൊശയങ്ങളത്തിനട
ത നമുക്കാഴ്വര  പദദശമ നമുക്കാൊുക്കായ നമുക്കാല് ‘ത നമുക്കാഴ്മലദറിചര ദുരന്തനി’  എന്ന പഴിുക്കായ ദപരമ ൊ നമുക്കാല നമുക്കാന്തരായത ദുരന്തനില് ദല നമുക്കാപ ദുരന്തനിറിചമ ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാുക്കായത നമുക്കാത്തിനണന്നമ ൊരുതത്തിനയും പങ്കെടുപടുന.
പഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനല കുനൊശയങ്ങള്വയം മലൊശയങ്ങള്വയം ന ദുരന്തനിറഞ്ഞ രന്തനിവടക്കുൊ ദുരന്തനിഴിനമുകന്  പദദശങ്ങള്,  അര നൂറ്റ നമുക്കാ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ മുമ്പമ രന്തനിവനമമൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങള് ുക്കായദ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേന്യമൃഗങ്ങള് യഥേഷ്വയം രന്തനിവ ദുരന്തനി സമൂഹര ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിരുന്ന
രന്തനിവന്ൊ നമുക്കാടുൊള നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന. ദൊരളയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിറരന്തനിവ ദുരന്തനിക്കു മുമ്പുതത്തിനന്ന, പഴിുക്കായ ത ദുരന്തനിരുരന്തനിവ ദുരന്തനിത നമുക്കാ്വയംകൂറ ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിന്വയം എായത ദുരന്തനിുക്കായ കുട ദുരന്തനിദുക്കായറ്റനമുക നമുക്കാര നമുക്കാണമ ൊ നമുക്കാടുൊള് ത്തിനരന്തനിവട്ട ദുരന്തനി ന നമുക്കാടുൊള നമുക്കാനമുക ദുരന്തനി
മ നമുക്കാറ്റ ദുരന്തനിുക്കായതമ.  രന്തനിവടനമുകന്  പദദശങ്ങള ദുരന്തനിത്തിനല നമുക്കാന്ന നമുക്കാുക്കായ ൊട്ട ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ നമുക്കാറുക്കായ ദുരന്തനില് അരനൂറ്റ നമുക്കാണ്ടു മുമ്പു തത്തിനന്ന എായത ദുരന്തനിദറിചന സരന്ന കുട ദുരന്തനിദുക്കായറ്റനമുക നമുക്കാന സര ൊ നമുക്കാട്ട ദുരന്തനില് അന്ത ദുരന്തനിയുറങ്ങ നമുക്കാന്
ൊട്ട ദുരന്തനില നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി ഉപദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിരുന്നതമ രന്തനിവ ദുരന്തനിശ നമുക്കാലമ നമുക്കാുക്കായ ഒരു പ നമുക്കാറുക്കായ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന.  ഈ ൊട്ട ദുരന്തനില്യും പങ്കെടുപ നമുക്കാറ ൊ നമുക്കാലദമായത ദുരന്തനില് ദല നമുക്കാപ ദുരന്തനിറിചമ ൊട്ട ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ നമുക്കാറുക്കായ നമുക്കാുക്കായത നമുക്കാത്തിനണന്നമ
പറുക്കായത്തിനയും പങ്കെടുപടുന. ഈ പ നമുക്കാറ ഇദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാ്പോഴ്വയം ഇരന്തനിവ ദുരന്തനിത്തിനട ൊ നമുക്കാണ നമുക്കാ്വയം. 1879-ല് ത്തിനനന സരര്ഗുസൺ സ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപമ റബ്ബന സര ് റബ്ബര് തതൊള് നട്ടമ റബന സര പമള നമുക്കാദയ്നമ തുടനമുക്വയം കുറ ദുരന്തനിച്ചു.
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ദൊരളായത ദുരന്തനിത്തിനല ആദമത്തിനായത ഈ റബ്ബന സര എദഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേറ്റ നമുക്കാണമ പ ദുരന്തനില്നമുക നമുക്കാലായതമ എ.രന്തനിവ ദുരന്തനി.ദത നമുക്കാമസമ ആയമ ൊമ്പന ദുരന്തനിയുത്തിനട ഉടമണസതുക്കായ ദുരന്തനില നമുക്കാുക്കായ ൊല്യും പങ്കെടുപറ്റ എദഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേറ്റമസമ.
രന്തനിവ ദുരന്തനിശ നമുക്കാലമ നമുക്കാുക്കായ ഈ എദഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേറ്റ ദുരന്തനിത്തിനല ഒരു ഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത്തിനായത റബ്ബന സര മരങ്ങള് ത്തിനരന്തനിവട്ട ദുരന്തനി ഒഴി ദുരന്തനിത്തിനറിചടുായത ണസലമ നമുക്കാണമ ത്തിനരന്തനിവട്ട ദുരന്തനി ഒഴി ദുരന്തനിഞ്ഞ ദത നമുക്കാട്ടത്തിനമന്നമ അറ ദുരന്തനിുക്കായത്തിനയും പങ്കെടുപടുന്നതമ.
ബ ദുരന്തനിട്ടീഷുൊ നമുക്കാന സരത്തിനനമുകത ദുരന്തനിത്തിനര സമര്വയം നുക്കായ ദുരന്തനിറിചമ രന്തനിവീരമൃതയിച്ച് വീരമൃത്യു രന്തനിവര ദുരന്തനിറിച പഴിശ്ശേ ദുരന്തനിര നമുക്കാജയുത്തിനട ദൊ നമുക്കാട്ടുക്കായ്വയം ര നമുക്കാജരന്തനിവ്വയംശായത ദുരന്തനിദലനമുകമ ദേന സരന്നത നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന ഈ പഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനല
ഭൂസ സ്വത്തുനമുകളാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിൊവ്വയം.  ര നമുക്കാജകുടു്വയംബായത ദുരന്തനിത്തിനയ പരദദരന്തനിവതുക്കായ നമുക്കാുക്കായ തയായ ശീദപന സരനമുകല ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാണമ ദൊ നമുക്കാട്ടുക്കായ ദുരന്തനില് ദൊ നമുക്കാരന്തനിവ ദുരന്തനിലൊ്വയം ദക്ഷത്രായത ദുരന്തനിത്തിനല  പാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാന  പത ദുരന്തനിഷ.  ഈ
ദക്ഷത്രായത ദുരന്തനിത്തിനല പ നമുക്കാട്ടുത്സരന്തനിവ്വയം ന നമുക്കാട ദുരന്തനിത്തിനയ ഉത്സരന്തനിവമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന.  രന്തനിവടനമുകന്പ നമുക്കാട്ട ദുരന്തനിത്തിനല രന്തനിവീരന നമുക്കാുക്കായൊന് തദറിച നമുക്കാള ദുരന്തനി ഒദതനത്തിനയ ഉറ്റദത നമുക്കാഴിന് പ രേഖ തയ്വയംപളള ദുരന്തനി േന
േത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് ത്തിനരന്തനിവട ദുരന്തനിദുക്കായറ്റു മര ദുരന്തനിറിചതമ ഇരന്തനിവ ദുരന്തനിത്തിനട രന്തനിവറിച നമുക്കാണത്ര. അദ്ദേ സമൂഹത്തിനായത ആദരപൂന സര ്വയം സ്മര ദുരന്തനിച്ചുത്തിനൊ നമുക്കാ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണമ ദക്ഷത്രായത ദുരന്തനിത്തിനല പ നമുക്കാട്ടുത്സരന്തനിവ്വയം ആര്വയംഭ ദുരന്തനിക്കുന്നതമ.
പഴിുക്കായ ജന്മ ദുരന്തനിമ നമുക്കാര നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന്ന ബ നമുക്കാഹ്മണര ദുരന്തനില് പലരു്വയം ൊ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേൊള ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം സ്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗീതായത ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം  പ നമുക്കാരന്തനിവീണമ്വയം ദനട ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിരുന.  പള്ള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം ഇ്ലേത്തിനായത ജുക്കായന്തന്
നമ്പൂത ദുരന്തനിര ദുരന്തനി  പശസ്ത ൊ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേൊള ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ നമുക്കാട്ടുൊ നമുക്കാരനു്വയം,  എന്.മ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധരന്തനിവന് നമ്പീശന്,  പ ദുരന്തനി.ര നമുക്കാമന് നമ്പൂത ദുരന്തനിര ദുരന്തനി എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവന സര സ്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗീത രന്തനിവ ദുരന്തനിദഗ്ദ്ധരുമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന.
ജ നമുക്കാത ദുരന്തനിമതരന്തനിവമതമ നമുക്കാസമ ദുരന്തനി്ലേ നമുക്കാത്തിനത ത്തിനപ നമുക്കാറ നമുക്കാട്ടു ന നമുക്കാടൊങ്ങശയങ്ങള്വയം ത്തിനരന്തനിവള്ളര ദുരന്തനി ന നമുക്കാടൊങ്ങശയങ്ങള്വയം ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാര നമുക്കാളമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി അരദങ്ങറ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിരുന. ആദമൊ നമുക്കാല ന നമുക്കാടൊ പരന്തനിവന സരായതൊര ദുരന്തനില്
 പ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേമാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണനീുക്കായര നമുക്കാണമ ദൊ നമുക്കാരങ്ങ നമുക്കാടമ ദാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാപ നമുക്കാലന് ന നമുക്കാുക്കായരു്വയം, ഉണ ദുരന്തനിത്തിനയും പങ്കെടുപരു ആശ നമുക്കാനു്വയം, തട്ട നമുക്കാന് കുട്ടന നമുക്കാശ നമുക്കാനു്വയം. ദരന്തനിവനല്നമുക നമുക്കാലമ നമുക്കാുക്കായ നമുക്കാല് ൊ നമുക്കാവൊള ദുരന്തനില് ത ദുരന്തനിറ
ത്തിനൊട്ട ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാട്ട്വയം ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാര നമുക്കാളമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി നടന്ന ദുരന്തനിരുന.  ഇത ദുരന്തനിദന നമുക്കാടനുബന്ധ ദുരന്തനിറിചമ അഞട ദുരന്തനി,  ദത നമുക്കാറ്റ്വയംപ നമുക്കാട്ടമ,  രന്തനിവട്ടനമുകള ദുരന്തനി മുതല നമുക്കാുക്കായരന്തനിവയു്വയം അരന്തനിവതര ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിരുന.
് റബ്ബര് ത സമൂഹന്ദരന്തനിവഗൃ സമൂഹങ്ങള ദുരന്തനില് ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗന സരഭ ദുരന്തനിണ ദുരന്തനിൊശയങ്ങളത്തിനട ദദ സമൂഹരക്ഷികളുടെ ദേഹരക്ഷയ്വയം സുഖ പസരന്തനിവായത ദുരന്തനിനുമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി ത്തിനപര ദുരന്തനിനമുകളയു്വയം (ബല ദുരന്തനിനമുകള്വയം),  ത്തിനത രേഖ തയ നമുക്കാട്ടു്വയം നടായത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിരുന.  പ നമുക്കാണ
സമുദ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനില്ത്തിനയും പങ്കെടുപട്ടരന്തനിവന സര നടായത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിരുന്ന ഈ ആേ നമുക്കാരൊലൊള ദുരന്തനില് ത്തിനൊ നമുക്കാട്ട ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ നമുക്കാട നമുക്കാനുപദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിക്കുന്ന  പാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാന രന്തനിവ നമുക്കാദദമ നമുക്കാപൊരണമ നമുക്കാണമ അര ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപറ.
കൂദട നമുക്കാത്രായത ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം മന്ത്രരന്തനിവ നമുക്കാദായത ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം രന്തനിവ ദുരന്തനിശ സ്വ നമുക്കാസ്വയം പുലന സരായത ദുരന്തനിുക്കായരന്തനിവര നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന അാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിൊ്വയം ദപരു്വയം.   പാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത്ഭര നമുക്കാുക്കായ ന നമുക്കാട്ടു് റബ്ബര് തരന്തനിവദമന്മ നമുക്കാന സര േ ദുരന്തനിൊ ദുരന്തനിത്സ നമുക്കാര്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗായതമ
ആാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിപതമ്വയം പുലന സരായത ദുരന്തനി.  ഈ നൂറ്റ നമുക്കാ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനിത്തിനയ ആദമ ദശൊായത ദുരന്തനില് ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് ണസ നമുക്കാപ ദുരന്തനിറിച സന സരനമുക നമുക്കാന സര ആശുപത്ര ദുരന്തനി അുക്കായല് പദദശനമുക നമുക്കാന സരക്കു്വയം
ആതയായ ശുക്കായദൊന്ദ്രമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി.  പശസ്ത രന്തനിവ ദുരന്തനി്് റബ്ബര് തരന്തനിവദമനു്വയം സ സ്വ നമുക്കാതന്ത്രമ സമരദസന നമുക്കാന ദുരന്തനിയു്വയം, ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാന്ധ ദുരന്തനിുക്കായനുമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന്ന പ ദുരന്തനിറിചന നമുക്കാട്ടമ ര നമുക്കാമത്തിനയ അദ്ധമക്ഷതുക്കായ ദുരന്തനില് 1946-
ല് ദേന സരന്ന ഒരു സഹൃദുക്കായ ദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ നമുക്കാണമ ഇന്നമ സുരന്തനിവന സരണജൂബ ദുരന്തനില ദുരന്തനി ആദപ്രത്യാഘ നമുക്കാ് ദുരന്തനിക്കുന്ന ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി പബമള ദുരന്തനിൊമ ് റബ്ബര് തലബറ ദുരന്തനിനമുകമ തുടനമുക്വയം കുറ ദുരന്തനിറിചതമ.  പ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ
അുക്കായ ദുരന്തനിായത ജ നമുക്കാത ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന സര േ നമുക്കാുക്കായനമുകടുക്കായ ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിന്വയം േ നമുക്കാുക്കായ കുട ദുരന്തനിറിച നമുക്കാല് ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമള നമുക്കാസമ ൊ്പോഴൊ ദുരന്തനിത്തിനൊ നമുക്കാടുനമുകണമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന.  ഇായതര്വയം അനീത ദുരന്തനിൊള്ത്തിനനമുകത ദുരന്തനിത്തിനര
മുന്ന ദുരന്തനിരുക്കായ ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിന  പരന്തനിവന സരായത ദുരന്തനിറിചരന്തനിവര ദുരന്തനില്  പമുഖന നമുക്കാണമ ര നമുക്കാില് പ്രമുഖനാണ് രാഷീുക്കായ  പരന്തനിവന സരായതൊന നമുക്കാുക്കായ എന്.പ ദുരന്തനി.സ സ്വ നമുക്കാമ ദുരന്തനി.  ശത നമുക്കാബ ദുരന്തനിദുക്കായ നമുക്കാടടുത്തു ന ദുരന്തനില്ക്കുന്ന ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗരന്തനിവ.യു.പ ദുരന്തനി.സ്കൂള നമുക്കാണമ ഇരന്തനിവ ദുരന്തനിടുത്തിനായത ആദമ രന്തനിവ ദുരന്തനിദമ നമുക്കാലുക്കായ്വയം.  ദൊ നമുക്കാഴി ദുരന്തനിദനമുക നമുക്കാടമ ൊഴി ദുരന്തനിഞ്ഞ നമുക്കാല് രന്തനിവുക്കായന നമുക്കാടമ ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലള്ള ഏൊ രന്തനിവ ദുരന്തനിദമ നമുക്കാലുക്കായവ്വയം ഇത നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന.  ഈ
ൊ നമുക്കാലായതമ പള്ള ദുരന്തനിപ്പുറായതമ (ഇന്നത്തിനായത 5-- നമുക്കാ്വയം രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ) പണ ദുരന്തനിനമുകര നമുക്കാശ നമുക്കാന് നടായത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിരുന്ന ഒരു എ്പോഴത്തുപള്ള ദുരന്തനിക്കൂട്വയം ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന. ഈ പള്ള ദുരന്തനിക്കൂടമ നമുക്കാണമ
പ ദുരന്തനില്നമുക നമുക്കാലായതമ പള്ള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം എ.എല്.പ ദുരന്തനി.  സ്കൂള നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി മ നമുക്കാറ ദുരന്തനിുക്കായതമ.  ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി ആഴ്ച േന്ത  പാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാന ൊറിചരന്തനിവടദൊന്ദ്രമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന.  കുട ദുരന്തനിദുക്കായറ്റദമഖലുക്കായ ദുരന്തനില്
ന ദുരന്തനിന്വയം കൃ് ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന സര േന്തുക്കായ ദുരന്തനിത്തിനലായത ദുരന്തനി തങ്ങശയങ്ങളത്തിനട ഉല്പന്നങ്ങള് രന്തനിവ ദുരന്തനിറ്റമ ഒര നമുക്കാഴ്ചദായതക്കുള്ള രന്തനിവ ദുരന്തനിഭരന്തനിവങ്ങശയങ്ങളമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി ത ദുരന്തനിര ദുരന്തനിച്ചുദപ നമുക്കാകുമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന. 1945-ല് ഭക്ഷമക്ഷ നമുക്കാമ്വയം
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രൂക്ഷമ നമുക്കാുക്കായദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാള് മലബ നമുക്കാറ ദുരന്തനില് അര ദുരന്തനിക്കു്വയം തുണ ദുരന്തനിക്കു്വയം ദറ്ന് ഏന സരത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിരുന.  മലബ നമുക്കാന സര ൊല നമുക്കാപസമുക്കായായതമ ഈ  പദദശ്വയം
മതത്തിനസസൗ സമൂഹ നമുക്കാന സര്ദോയത ദുരന്തനിനമ ഉായതമ മ നമുക്കാതൃൊുക്കായ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന. ൊല നമുക്കാപ്വയം ഇരന്തനിവ ദുരന്തനിത്തിനട ബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിത്തിന്ലോയി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം ഭുക്കായത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട  സമൂഹ ദുരന്തനിന്ദുനമുകള് പലരു്വയം രന്തനിവീത്തിനട നമുക്കാഴി ദുരന്തനിഞ്ഞു ദപ നമുക്കാുക്കായദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാള്
തങ്ങശയങ്ങളത്തിനട രന്തനിവീടു്വയം സ സ്വത്തുനമുകശയങ്ങള്വയം മുസമളീ്വയം സദ സമൂഹ നമുക്കാദരങ്ങത്തിനളുക്കായ നമുക്കാണമ സൂക്ഷ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാദനല്യും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിരുന്നതമ.  അരന്തനിവന സര ത ദുരന്തനിര ദുരന്തനിത്തിനറിചായത ദുരന്തനിുക്കായദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാള് തങ്ങശയങ്ങളത്തിനട
രന്തനിവസ്തുരന്തനിവൊൊത്തിനള നമുക്കാത്തിനനമുക സുരക്ഷ ദുരന്തനിതമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി ത ദുരന്തനിര ദുരന്തനിച്ചുൊ ദുരന്തനിട്ടുൊയു്വയം ത്തിനേയ.  ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിത്തിനല പഴിുക്കായൊ നമുക്കാലത്തിനായത പ നമുക്കാരമ്പരമ കുട ദുരന്തനില് രന്തനിവമരന്തനിവസ നമുക്കാുക്കായങ്ങള് എന
പറുക്കായ നമുക്കാവന്നതമ പ നമുക്കാുക്കായ,  തലക്കുട,  ത്തിനൊ നമുക്കാട്ട,  രന്തനിവട്ട ദുരന്തനി തുടങ്ങ ദുരന്തനിുക്കായരന്തനിവയുത്തിനട ന ദുരന്തനിന സരമ്മ നമുക്കാണമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന.  ന നമുക്കാള ദുരന്തനിദൊര്വയം ത്തിനരന്തനിവട്ട ദുരന്തനി ത്തിനൊ നമുക്കാ പുക്കായ നമുക്കാക്കുൊ,  അടനമുക ത്തിനരന്തനിവട്ട ദുരന്തനി
ൊള ദുരന്തനിുക്കായടനമുകുക്കായ നമുക്കാക്കുൊ തുടങ്ങ ദുരന്തനിുക്കായരന്തനിവയു്വയം മരറിചനമുക ദുരന്തനില് ത്തിനൊ നമുക്കാ പുക്കായ നമുക്കാട്ട ദുരന്തനി ത്തിനരന്തനിവള ദുരന്തനിത്തിനറിചണ എടുക്കുന്ന ഒരു യൂണ ദുരന്തനിറ്റു്വയം ഇരന്തനിവ ദുരന്തനിത്തിനട  പരന്തനിവന സരായത ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിരുന.  ഔപേ നമുക്കാര ദുരന്തനിൊ
രന്തനിവ ദുരന്തനിദമ നമുക്കാഭമ നമുക്കാസ സ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനങ്ങള് ന ദുരന്തനിലരന്തനിവ ദുരന്തനില് രന്തനിവരുന്നത ദുരന്തനിനു മുമ്പു തത്തിനന്ന എ്പോഴത്തു പള്ള ദുരന്തനിക്കൂടങ്ങശയങ്ങള്വയം, ആശ നമുക്കാന് ൊളര ദുരന്തനിൊശയങ്ങള്വയം, ര്ഗുരുകുല രന്തനിവ ദുരന്തനിദമ നമുക്കാഭമ നമുക്കാസരീത ദുരന്തനിൊശയങ്ങള്വയം
ഈ ഗ നമുക്കാമപഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനയ പൂന സര  ദുരന്തനിൊന സരനമുകമ അറ ദുരന്തനിരന്തനിവമ ദനട നമുക്കാന് ഉപൊര ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിട്ടു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ.  ആശയങ്ങളൊള് കൂട്ടമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി തലച്ചുമട നമുക്കായു്വയം,  ന ദുരന്തനിരന ദുരന്തനിരുക്കായ നമുക്കാുക്കായ ൊ നമുക്കാളരന്തനിവ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനിൊള ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം
ൊ നമുക്കാന സര് ദുരന്തനിൊ ഉല്പന്നങ്ങള് പത്തിനായത നമുക്കാമ്പതമ ് റബ്ബര് തമല് അൊത്തിനലയുള്ള ദൊ നമുക്കാഴി ദുരന്തനിദനമുക നമുക്കാടമ രന്തനിവല ദുരന്തനിുക്കായങ്ങ നമുക്കാട ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് എായത ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിരുന.  അനമുക നമുക്കാലങ്ങള ദുരന്തനില് ൊ നമുക്കാടുൊള ദുരന്തനില്
ന ദുരന്തനിന്നമ ത്തിനരന്തനിവട്ടുന്ന തട ദുരന്തനിൊള് ത ദുരന്തനിരയും പങ്കെടുപ (മരങ്ങള് കൂട്ട ദുരന്തനിത്തിനനമുകട്ട ദുരന്തനി)ുക്കായ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി പുനൂന സര പുഴി രന്തനിവഴി ദുരന്തനിയു്വയം, കൂടായത നമുക്കാുക്കായമ പുഴി രന്തനിവഴി ദുരന്തനിയു്വയം മര രന്തനിവമരന്തനിവസ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനിനമ  പശസ്ത ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാന സര് ദുരന്തനിറിച
ൊ്ലേ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് എായത ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിരുന.  ത്തിനറുക്കായ ദുരന്തനില്പ നമുക്കാത ഈ പഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനില ദുരന്തനിത്തിന്ലോയി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം മുയും പങ്കെടുപതമ ൊ ദുരന്തനി.മീ അൊലങ്ങള ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലള്ള ദൊ നമുക്കാഴി ദുരന്തനിദനമുക നമുക്കാടമ-ത്തിനൊ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില നമുക്കാ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനി
ത്തിനറുക്കായ ദുരന്തനില്ദരന്തനിവ ദഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേ്നുൊത്തിനളുക്കായ നമുക്കാണമ ദീന സരപ്രത്യാഘദൂര ുക്കായ നമുക്കാത്രഘദൂര യാത്രയ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി ജനങ്ങള് ആതയായ ശുക്കായ ദുരന്തനിക്കുന്നതമ.  അനമുക നമുക്കാലായതമ ബസ ദുരന്തനിത്തിനയ ട ദുരന്തനിനമുകറ്റുൊള് ദനരത്തിനായത
നല്ൊ നമുക്കാറ നമുക്കാണമ പത ദുരന്തനിരന്തനിവമ.  അഞമ അണുക്കായ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന ദൊ നമുക്കാഴി ദുരന്തനിദനമുക നമുക്കാദട്ടികളുടെ ദേഹരക്ഷയള്ള ബസുകൂല ദുരന്തനി.  മരനമുക നമുക്കാന സര  സമൂഹ നമുക്കാജ ദുരന്തനിയുത്തിനട ദല നമുക്കാറ ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാണമ േരനമുകമ ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗതര്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത്തിനായത
ആദമരന്തനിവ നമുക്കാ സമൂഹന്വയം. രന്തനിവടനമുകന് പ നമുക്കാട്ട ദുരന്തനിത്തിനയ ഈരട ദുരന്തനിൊള ദുരന്തനില് ണസ നമുക്കാന്വയം ലഭ ദുരന്തനിറിച പഴിുക്കായ മലബ നമുക്കാറ ദുരന്തനിത്തിനല മലദുക്കായ നമുക്കാര ദമഖല ഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുന്ന  പദദശമ നമുക്കാണമ ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി.
ത ദുരന്തനിരുത്തിനൊ നമുക്കാറിച ദുരന്തനി  പദദശത്തു ന ദുരന്തനിന്വയം 1940-ൊള ദുരന്തനില് മലദുക്കായ നമുക്കാര ദമഖലൊള ദുരന്തനിദലക്കുള്ള കുട ദുരന്തനിദുക്കായറ്റമ നമുക്കാണമ ഈ ഗ നമുക്കാമായത ദുരന്തനിത്തിനയ മത്തിനറ്റ നമുക്കാരു സരന്തനിവ ദുരന്തനിദശ്ത.
സ നമുക്കാ്വയംസ നമുക്കാര ദുരന്തനിൊ ് റബ്ബര് തപതൃൊായത ദുരന്തനിത്തിനയ പഴിുക്കായൊ നമുക്കാല അനുഭരന്തനിവങ്ങള് അുക്കായരന്തനിവ ദുരന്തനിറക്കുദമ്പ നമുക്കാള് മൺമറഞ്ഞുദപ നമുക്കാുക്കായ ഏത നമുക്കാനു്വയം രന്തനിവമാക ദുരന്തനിൊള നമുക്കാണമ  പശസ്ത ൊ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേൊള ദുരന്തനി
സ്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗീതജ്ഞന് ജുക്കായന്തന് നമ്പൂത ദുരന്തനിര ദുരന്തനി,  ശ നമുക്കാസ്ത്രീുക്കായ സ്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗീതൊ നമുക്കാരന് മ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധരന്തനിവന് നമ്പീശന്,  ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാുക്കായൊന് ര നമുക്കാമന് നമ്പൂത ദുരന്തനിര ദുരന്തനി എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവന സര.  ഗ നമുക്കാമീണ
ജീരന്തനിവ ദുരന്തനിതായത ദുരന്തനിത്തിനയ കൂട്ട നമുക്കായ്മയുത്തിനട  പതീൊങ്ങള നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന അനമുക നമുക്കാലത്തിനായത ത്തിനരന്തനിവള്ളര ദുരന്തനി ന നമുക്കാടൊങ്ങള്.  മൺമറഞ്ഞുദപ നമുക്കാുക്കായ േനക്കുഞ്ഞന്,  കുമ നമുക്കാരന്
കുഞ്ഞ ദുരന്തനിര നമുക്കാമന്,  ഉണ ദുരന്തനിത്തിനയും പങ്കെടുപരു ആശ നമുക്കാന്,  ദാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാപ നമുക്കാലന് ന നമുക്കാുക്കായന സര,  കുട്ടന നമുക്കാശ നമുക്കാന്,  ദൊശയങ്ങള,  ര നമുക്കാരു,  ന നമുക്കാര നമുക്കാുക്കായണന് ന നമുക്കാുക്കായന സര,  ൊലമ നമുക്കാണ ദുരന്തനി തുടങ്ങ ദുരന്തനിുക്കായരന്തനിവരു്വയം ഈ
ര്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗായതമ സജീരന്തനിവമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി  പരന്തനിവന സരായത ദുരന്തനിറിചരന്തനിവര നമുക്കാണമ. 
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1.3 ത്തിനപ നമുക്കാതുരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള്

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.1 : ജനസ്വയംഖമ നമുക്കാ ണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനിരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള്

രന്തനിവ ദുരന്തനിഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്വയം സ്ത്രീ പുരു്ന് ട നമുക്കാന്സമജന്ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡന സര ആത്തിനൊ

ജനസ്വയംഖമ 18653 17053 0 35706

കുട്ട ദുരന്തനിൊള്:    0-6 1918 1915 0 3833

എസമ.സ ദുരന്തനി 1739 1635 0 3374

എസമ.ട ദുരന്തനി 70 57 0 127

(ദ് നമുക്കാതസമ:ത്തിനസന്സസമ 2011)

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.2 : തദ്ദേശസ സ്വുക്കായ്വയംഭരണണസ നമുക്കാപന്വയം- ത്തിനപ നമുക്കാതുരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള്

രന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡുൊള് 19
അക്ഷ നമുക്കാ്വയംശ –ദരഖ നമുക്കാ്വയംശ രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള് 11.42 , 75.94
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പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.3 ല് തദ്ദേശസ സ്വുക്കായ്വയംഭരണ ണസ നമുക്കാപനങ്ങള ദുരന്തനിത്തിനല രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ തല രന്തനിവ ദുരന്തനിഭജന  രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള് ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുത്തുൊ.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.3: റരന്തനിവനയൂ  രന്തനിവ ദുരന്തനിദ്ലേജമ  അട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാനായത ദുരന്തനില്   പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ  രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  രന്തനിവ ദുരന്തനിനമ നമുക്കാസ്വയം

ദമനമ്പന സര
റരന്തനിവനയൂ രന്തനിവ ദുരന്തനിദ്ലേജ ദുരന്തനിത്തിനയ
ദപരമ

റരന്തനിവനയൂ രന്തനിവ ദുരന്തനിദ്ലേജ ദുരന്തനിത്തിനയ പര ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് രന്തനിവരുന്ന രന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡുൊള്,
നമ്പറു്വയം ദപരു്വയം

ത്തിനൊടവൂന സര 1  -ദതക്കു്വയംദത നമുക്കാട്ട്വയം
2  -രന്തനിവട്ടദനമുക നമുക്കാരു
15-ത്തിനൊടവൂന സര
16-ഈന സരദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാണ
17-തറിച്വയംത്തിനപ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില്
18-പളള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം
19-അദരന്തനിവല്വയം

ര നമുക്കാദര നമുക്കാായതമ 3 – ദൊ നമുക്കാരങ്ങ നമുക്കാടമ
4 -ചുായി  ജനകീയ പങ്വയം സസൗായതമ
5 -ചുായി  ജനകീയ പങ്വയം ദന നമുക്കാന സരായതമ
6 -ത്തിനരന്തനിവഴ്പൂന സര
7 -ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി
8 -ൊ നമുക്കാര നമുക്കാട ദുരന്തനി
9 -കുടുനമുക ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലമ്മ നമുക്കാര്വയം
10-അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ
11-ര നമുക്കാദര നമുക്കാായതമ
12-പരയും പങ്കെടുപന്ത്തിനപ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില്
13-പരയും പങ്കെടുപന്ത്തിനപ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില് 
14-ത്തിനേമ
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1.4 സമദ��ടന

ൊ നമുക്കാന സര് ദുരന്തനിൊ വൃായത ദുരന്തനി അട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാനമ നമുക്കാനമുക ദുരന്തനി രന്തനിവളന സരന രന്തനിവരുന്ന സ നമുക്കാ്വയംന്നു വരുന്ന സാംസ നമുക്കാര ദുരന്തനിൊ പ നമുക്കാരമ്പരമമ നമുക്കാണമ നമ്മുത്തിനട പഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനയ പ നമുക്കാാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പാശ നമുക്കാായതല്വയം.  പല  പമുഖ
തറരന്തനിവ നമുക്കാടുൊശയങ്ങള്വയം ഉള്ത്തിനൊ നമുക്കാള്ളുന്ന ന നമുക്കാട്ടുരന്തനിവ നമുക്കാഴി ദുരന്തനിായത സമദ നമുക്കാുക്കായങ്ങള് ദൊരളായത ദുരന്തനിത്തിനല ഇതര  പദദശങ്ങത്തിനള ദപ നമുക്കാത്തിനല തത്തിനന്ന ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം ന ദുരന്തനില
ന ദുരന്തനിന്ന ദുരന്തനിരുന . ് റബ്ബര് ത സമൂഹന്ദരന്തനിവരു്വയം ,മുസ ദുരന്തനിങ്ങശയങ്ങള്വയം ദ ദുരന്തനിസ്തമ നമുക്കാന ദുരന്തനിൊശയങ്ങള്വയം ഐൊമവ്വയം മദതതരത സ്വവ്വയം ൊ നമുക്കാായതമ സൂക്ഷ ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിരുന്ന ് റബ്ബര് തപതൃൊമ നമുക്കാണമ ത നമുക്കാരദശ്ശേര ദുരന്തനിക്കുള്ളതമ. ഈ
സസൗഹൃദായത ദുരന്തനിത്തിനയ പല അടുക്കായ നമുക്കാളത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലൊശയങ്ങള്വയം നമ്മുത്തിനട  പദദശായതമ ഇന്വയം ൊ നമുക്കാണ നമുക്കാന് സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുന.  ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനിയുത്തിനട ഹൃദുക്കായ ഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗായതമ
ദൊ നമുക്കാട്ടുക്കായ ദുരന്തനില് ഭാളിത്തത്തോടെ  വിദഗരന്തനിവത ദുരന്തനി ദക്ഷത്രവ്വയം ത്തിനൊടവൂന സര ജുമ നമുക്കാമസമജ ദുരന്തനിദു്വയം ഒദര പക്ഷ ദുരന്തനിയുത്തിനട തൂരന്തനിവല് ദപ നമുക്കാത്തിനല ന ദുരന്തനില്കുന്നതമ നമ്മുത്തിനട സ നമുക്കാമുദ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിൊ സസൗ സമൂഹ നമുക്കാന സരദായത ദുരന്തനിത്തിനയ
മ നമുക്കാറ്റു കൂട്ടുന.ഓത്തു പള്ള ദുരന്തനിൊള നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന ഈ  പദദശത്തിനായത ആദമ പ നമുക്കാഠശ നമുക്കാലൊള്. പ ദുരന്തനിന്നീടമ പര ദുരന്തനിണമ ദുരന്തനിച്ചു ആധുന ദുരന്തനിൊ രന്തനിവ ദുരന്തനിദമ നമുക്കാഭമ നമുക്കാസായത ദുരന്തനിത്തിനയ അട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാന
രൂപങ്ങള നമുക്കാുക്കായ പള്ള ദുരന്തനികൂടങ്ങള നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി മറുൊയു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി.

 പകൃത ദുരന്തനിനമുക ദുരന്തനിണങ്ങ ദുരന്തനിുക്കായ  ന നമുക്കാടന് കൃ് ദുരന്തനി മ നമുക്കാന സരഗ്ഗങ്ങള നമുക്കാണമ ആദമൊ നമുക്കാലങ്ങള ദുരന്തനില് നടായതത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട ദുരന്തനിരുന്നതമ.  ന ദുരന്തനില്വയം മുഴി ദുരന്തനിയുന്നതു്വയം,പരുരന്തനിവത്തിനയും പങ്കെടുപടുത്തുന്നത ദുരന്തനിനു്വയം ൊ നമുക്കാളയു്വയം
ൊലയും പങ്കെടുപയു്വയം ത്തിനേരുയും പങ്കെടുപമ തട ദുരന്തനിയു്വയം ൊട്ടായതട ദുരന്തനിയു്വയം മറ്റു്വയം ഉദപ നമുക്കാദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിരുന.  ജലായത ദുരന്തനിന നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി അാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിൊവ്വയം മഴിത്തിനുക്കായ ആതയായ ശുക്കായ ദുരന്തനിറിച കൃ് ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന.
് റബ്ബര് തജരന്തനിവരന്തനിവളങ്ങള് രന്തനിവമ നമുക്കാപൊമ നമുക്കായു്വയം സമൃദ്ധമ നമുക്കായു്വയം ഉപദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട ദുരന്തനിരുന.  ൊളയു്വയം ൊീടങ്ങശയങ്ങള്വയം നശ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിക്കുന്നത ദുരന്തനിനമ ൊ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിൊ മ നമുക്കാന സരഗ്ഗങ്ങള്
ഉപദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിരുന.ജല ദസേനായത ദുരന്തനിനു്വയം ജല മ നമുക്കാന സരഗ്ഗായത ദുരന്തനിനുമുതകുന്ന രന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധായത ദുരന്തനില് ദത നമുക്കാടുൊശയങ്ങള്വയം കുളങ്ങശയങ്ങള്വയം സ്വയംരക്ഷ ദുരന്തനിനമുകത്തിനയും പങ്കെടുപടുൊയു്വയം ൊ നമുക്കാന സര് ദുരന്തനിൊ
ദമഖലയുത്തിനട ജീരന്തനിവന് തുട ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിക്കുന്ന സ ദുരന്തനിര നമുക്കാ - ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമന ദുരന്തനിൊള നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി ന ദുരന്തനിലന ദുരന്തനിന സരായതത്തിനയും പങ്കെടുപടുൊയു്വയം  ത്തിനേയ ദപ നമുക്കാന. ന നമുക്കാട ദുരന്തനിനു ദരന്തനിവ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ സമ്പായതമ ഉല്യും പങ്കെടുപ നമുക്കാദ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിക്കുന്നരന്തനിവന സര
എന്ന ന ദുരന്തനിലുക്കായ ദുരന്തനില് ൊന സര്ൊന സരക്കു്വയം ൊന സര്ൊ ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില നമുക്കാള ദുരന്തനിൊള്ക്കു്വയം സമൂ സമൂഹായത ദുരന്തനില്      പര ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണന നല്ൊത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട ദുരന്തനിരുന

ൊ നമുക്കാന സര് ദുരന്തനിൊ പര ദുരന്തനിഷ്കരണ്വയം നടയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനില നമുക്കാുക്കായദത നമുക്കാത്തിനട ഈ ദമഖലുക്കായ ദുരന്തനിത്തിനല ത്തിനേറുൊ ദുരന്തനിട കൃ് ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന സരനമുകമ മറ്റു പല ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില് ദമഖലുക്കായ ദുരന്തനിദലനമുകമ ദേദനമുകറുൊയു്വയം
ൊന സര്ൊ ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില നമുക്കാള ദുരന്തനിൊത്തിനള കൂല ദുരന്തനിനമുകമ ത്തിനരന്തനിവറിചമ പണ ദുരന്തനിത്തിനുക്കായടുയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിക്കുന്നത ദുരന്തനിനു്വയം ത രേഖ തയ നമുക്കാറ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി .  കൂട നമുക്കാത്തിനത  ആധുന ദുരന്തനിൊ രന്തനിവ ദുരന്തനിദമ നമുക്കാഭമ നമുക്കാസ്വയം രന്തനിവമ നമുക്കാപൊമ നമുക്കാുക്കായദത നമുക്കാത്തിനട
ൊന സര്ൊ ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില നമുക്കാള ദുരന്തനിൊശയങ്ങളത്തിനട പ ദുരന്തനിന്മുറനമുക നമുക്കാന സര മറ്റമ ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില് ദമഖലുക്കായ ദുരന്തനിദലനമുകമ മ നമുക്കാറ ദുരന്തനിത്തുടങ്ങ ദുരന്തനി.  ത്തിനനല്കൃ് ദുരന്തനി ആധുന ദുരന്തനിൊരന്തനിവല്നമുകര ദുരന്തനിറിചദത നമുക്കാത്തിനട പുായതന്
രന്തനിവ ദുരന്തനിായത ദുരന്തനിനങ്ങള് ര നമുക്കാസരന്തനിവളങ്ങള് ,  ൊീടന നമുക്കാശ ദുരന്തനിന ദുരന്തനിൊള് ,  ൊള ന നമുക്കാശ ദുരന്തനിന ദുരന്തനിൊള് ,  ആധുന ദുരന്തനിൊ കൃ് ദുരന്തനി ഉപൊരണങ്ങള് എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവ രന്തനിവമ നമുക്കാപൊമ നമുക്കാത്തിനുക്കായായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം മുടനമുകമ
മുതല് ത്തിനേറുൊ ദുരന്തനിട കൃ് ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന സരനമുകമ രന്തനിവളത്തിനരുക്കായാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിൊ്വയം ബുദ്ധ ദുരന്തനിമുദട്ട്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനി  രന്തനിവന. ഈ സമുക്കായങ്ങള ദുരന്തനില് ഇായതര്വയം ഉപൊരണങ്ങള് സ സ്വ നമുക്കാുക്കായായതമ നമുക്കാക്കുന്നത ദുരന്തനിനമ രന്തനിവ നമുക്കായ
സസൗൊരമങ്ങള് ലഭമമ നമുക്കാക്കുന്നത ദുരന്തനിനുളള സ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനങ്ങള് സമ നമുക്കാന്തരമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിട്ട ദുരന്തനി്ലേ.
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അശ നമുക്കാസ്ത്രീുക്കായമ നമുക്കാുക്കായ കൃ് ദുരന്തനി രീത ദുരന്തനിൊശയങ്ങള്വയം ര നമുക്കാസ ൊീടന നമുക്കാശ ദുരന്തനിന ദുരന്തനി  പദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങശയങ്ങള്വയം കൃ് ദുരന്തനി ഭൂമ ദുരന്തനിയുത്തിനട സ സ്വ നമുക്കാഭ നമുക്കാരന്തനിവ ദുരന്തനിൊ പ്രത്യാഘടനയു്വയം നലഭൂുക്കായ ദുരന്തനിന്യമൃഗങ്ങള് യഥേഷതയു്വയം
നന്യമൃഗങ്ങള് യഥേഷത്തിനയും പങ്കെടുപടുത്തുന്നത ദുരന്തനിന നമുക്കാല് മണ ദുരന്തനിത്തിനയ ഉല്യും പങ്കെടുപ നമുക്കാദനക്ഷമത കുറഞ്ഞമ രന്തനിവരുന്നതമ ത്തിനനല്കൃ് ദുരന്തനിത്തിനുക്കായ അന നമുക്കാൊന സര്ൊമ നമുക്കാനമുക ദുരന്തനി.

ദനരത്തിനായത സൂേ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിറിചദപ നമുക്കാത്തിനല ആദമൊ നമുക്കാലായതമ കൃ് ദുരന്തനിയു്വയം അനുബന്ധ ൊറിചരന്തനിവടവമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന  ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി  പഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനയ
അട ദുരന്തനിായതറത്തിനുക്കായായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനില് ഭൂപര ദുരന്തനിഷ്കരണ ന ദുരന്തനിുക്കായമവ്വയം  1980 ൊശയങ്ങളത്തിനട അരന്തനിവസ നമുക്കാന ന നമുക്കാള് മുതല് ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാുക്കായ സജീരന്തനിവ ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗള്നമ കു ഗള്ഫ് കുുട ദുരന്തനിദുക്കായറ്റങ്ങശയങ്ങള്വയം  ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനിയുത്തിനട
സ നമുക്കാമ്പായത ദുരന്തനിൊ ദമഖലൊള ദുരന്തനില് ത്തിനേറ ദുരന്തനിുക്കായ ത്തിനേറ ദുരന്തനിുക്കായ മ നമുക്കാറ്റങ്ങശയങ്ങള്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാനമുക ദുരന്തനി.  ൊ നമുക്കാന സര് ദുരന്തനിൊ വൃായത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിന്നമ  ജനങ്ങള് പതുത്തിനനമുക അൊ്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലൊയു്വയം സൂയും പങ്കെടുപന സരമ നമുക്കാന സരനമുകറ്റമ
ഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപത്തിനടയുളള ആധുന ദുരന്തനിൊ ൊറിചരന്തനിവട ദമഖലുക്കായ ദുരന്തനിദലക്കു്വയം രന്തനിവ നമുക്കാ സമൂഹന സ്വയംബന്ധമ നമുക്കാുക്കായ  ത്തിനേറ ദുരന്തനിുക്കായ ദമഖലുക്കായ ദുരന്തനിദലക്കു്വയം  ത ദുരന്തനിര ദുരന്തനിയുൊയു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി. 

ന ദുരന്തനിലരന്തനിവ ദുരന്തനില് നമ്മുത്തിനട പഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനില് രജ ദുരന്തനിഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേന സര ത്തിനേ രജിസ്റ്റര് ചെയമ  പരന്തനിവന സരായത ദുരന്തനിക്കുന്ന ഒരു പ നമുക്കാടദശഖരസമ ദുരന്തനിത ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാണുളളതമ.  ൊന സര്ൊന സരക്കുളള
ആനുകൂ്ലേമങ്ങള് ദനര ദുരന്തനിട്ടമ ബ നമുക്കാായി  ജനകീയ പങമ അനമുകസൗ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനിലൂത്തിനട ലഭമമ നമുക്കാക്കുന്നത ദുരന്തനിന നമുക്കാല് ആനുകൂ്ലേമങ്ങള് അനന സര സമൂഹന സര തട്ട ദുരന്തനിത്തിനുക്കായടുക്കുന്നത ദുരന്തനിനുളള  പരന്തനിവണത
തടയുന്നത ദുരന്തനിനമ സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിട്ടു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ. 

1.4.1.സ നമുക്കാമ്പായത ദുരന്തനിൊ ണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനി രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവര്വയം

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.4:സ നമുക്കാമ്പായത ദുരന്തനിൊ ണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനി രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവര്വയം

രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
ന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
നമ്പന സര

ജനസ്വയംഖമ ആത്തിനൊ
കുടു്വയംബ്വയംങ്ങശയങ്ങളത്തിനട

എണ്വയം

കുടു്വയംബ്വയംങ്ങശയങ്ങളത്തിനടഎണ്വയം
AAY
(മഞ്ഞ
ൊ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
)

മുന്ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണന നമുക്കാ
ഗ്രൂയും പങ്കെടുപമ(പ ദുരന്തനിായി  ജനകീയ പങമ
ൊ നമുക്കാന സര ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ )

സബ ദുരന്തനിശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനി
ഉള്ളരന്തനിവന സര(നീല
ൊ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ )

APL
(ത്തിനരന്തനിവള്ള
ൊ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
)

1-19 35706 4000 60 956 750 1800
(ദ് നമുക്കാതസമ: സ ദുരന്തനിരന്തനിവ ദുരന്തനില് സ് റബ്ബര് തസപ്ലൈസമ )
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1.4.2 ഉപജീരന്തനിവന ദരഖ

ആദമൊ നമുക്കാലായതമ കൃ് ദുരന്തനിയു്വയം അനുബന്ധ ൊറിചരന്തനിവടവമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരുന  ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി  പഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനയ അട ദുരന്തനിായതറത്തിനുക്കായായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനില് ഭൂപര ദുരന്തനിഷ്കരണ ന ദുരന്തനിുക്കായമവ്വയം
1980 ൊശയങ്ങളത്തിനട അരന്തനിവസ നമുക്കാന ന നമുക്കാള് മുതല് ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാുക്കായ സജീരന്തനിവ ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗള്നമ കു ഗള്ഫ് കുുട ദുരന്തനിദുക്കായറ്റങ്ങശയങ്ങള്വയം  ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനിയുത്തിനട സ നമുക്കാമ്പായത ദുരന്തനിൊ ദമഖലൊള ദുരന്തനില് ത്തിനേറ ദുരന്തനിുക്കായ ത്തിനേറ ദുരന്തനിുക്കായ
മ നമുക്കാറ്റങ്ങശയങ്ങള്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാനമുക ദുരന്തനി.  ൊ നമുക്കാന സര് ദുരന്തനിൊ വൃായത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിന്നമ  ജനങ്ങള് പതുത്തിനനമുക അൊ്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലൊയു്വയം സൂയും പങ്കെടുപന സരമ നമുക്കാന സരനമുകറ്റമ ഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപത്തിനടയുളള ആധുന ദുരന്തനിൊ ൊറിചരന്തനിവട
ദമഖലുക്കായ ദുരന്തനിദലക്കു്വയം രന്തനിവ നമുക്കാ സമൂഹന സ്വയംബന്ധമ നമുക്കാുക്കായ  ത്തിനേറ ദുരന്തനിുക്കായ ദമഖലുക്കായ ദുരന്തനിദലക്കു്വയം  ത ദുരന്തനിര ദുരന്തനിയുൊയു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി. 

ന ദുരന്തനിലരന്തനിവ ദുരന്തനില് നമ്മുത്തിനട പഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനില് രജ ദുരന്തനിഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേന സര ത്തിനേ രജിസ്റ്റര് ചെയമ  പരന്തനിവന സരായത ദുരന്തനിക്കുന്ന ഒരു പ നമുക്കാടദശഖരസമ ദുരന്തനിത ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാണുളളതമ.  ൊന സര്ൊന സരക്കുളള
ആനുകൂ്ലേമങ്ങള് ദനര ദുരന്തനിട്ടമ ബ നമുക്കാായി  ജനകീയ പങമ അനമുകസൗ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനിലൂത്തിനട ലഭമമ നമുക്കാക്കുന്നത ദുരന്തനിന നമുക്കാല് ആനുകൂ്ലേമങ്ങള് അനന സര സമൂഹന സര തട്ട ദുരന്തനിത്തിനുക്കായടുക്കുന്നത ദുരന്തനിനുളള  പരന്തനിവണത
തടയുന്നത ദുരന്തനിനമ സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിട്ടു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ. 
 

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.5:രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദമഖലൊള ദുരന്തനില് ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനിത്തിനലടുക്കുന്നരന്തനിവന സര

ദമ
നമ്പന സര


 പാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാന ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില്
എണ്വയം
(ലഭമമ നമുക്കാത്തിനണായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനില്)

 പാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനമ നമുക്കായു്വയം  ഉള്ള
രന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡുൊള്

1 ൊന സര്ൊന സര 3875 1-19
2 ൊന സര്ൊ ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില നമുക്കാള ദുരന്തനിൊള് 535 1-19

3 മത്സമബന്ധനായത ദുരന്തനിദലന സരത്തിനയും പങ്കെടുപടുന്നരന്തനിവ
ന സര 

-

4 പരമ്പര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത
ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനിത്തിനലടുക്കുന്നരന്തനിവന സര

808 1-19

5 ദ ദുരന്തനിരന്തനിവസ കൂല ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന സര 443 1-19

6 അത ദുരന്തനി് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേ ദുരന്തനിഅരന്തനിവ ദുരന്തനിദഗ്ദ്ധ
ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില നമുക്കാള ദുരന്തനിൊള്

1317 1-19

7 രന്തനിവമ നമുക്കാപ നമുക്കാര ദുരന്തനി/രന്തനിവമരന്തനിവസ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിൊള് 479 1-19
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8 ന ദുരന്തനിന സരമ്മ നമുക്കാണ ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില നമുക്കാള ദുരന്തനിൊള് 433 1-19
9 ത്തിനേറുൊ ദുരന്തനിട ൊറിചരന്തനിവടനമുക നമുക്കാന സര 331 1-19
10 ശമ്പളദജ നമുക്കാല ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന സര: സന സരനമുക നമുക്കാന സര 287 1-19
11 ശമ്പളദജ നമുക്കാല ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന സര: സ സ്വൊ നമുക്കാരമ്വയം 278 1-19
12  പരന്തനിവ നമുക്കാസ ദുരന്തനിൊള് 1866 1-19
13 മറ്റുള്ളരന്തനിവന സര 

(ദ് നമുക്കാതസമ: കൃ് ദുരന്തനി ഓനീസമ ,  പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊ്വയം )

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.6: ഉപജീരന്തനിവന ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലൊള്

ദമ
നമ്പ
ന സര

ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില്

യൂണീറ്റുൊശയങ്ങളത്തിനട
എണ്വയം(ത്തിന്്ഡുൊള്

/മത്സമക്കുളങ്ങള്/ ട നമുക്കാായി  ജനകീയ പങമ
തുടങ്ങ ദുരന്തനിുക്കായരന്തനിവ)

1.
ദൊ നമുക്കാഴി ദുരന്തനി/  ത നമുക്കാറ നമുക്കാരന്തനിവമ
രന്തനിവളന സരായതല്

100

2. ക്ഷീര കൃ് ദുരന്തനി(പശു/എരുമ) 60
3. പന്ന ദുരന്തനി രന്തനിവളന സരായതല് 2
4 ആടമ രന്തനിവളന സരായതല് 22

5.
മദറ്റത്തിനതായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയംരന്തനിവളന സരത്തുമൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങ

ങ്ങള് 

6.
മത്സമകൃ് ദുരന്തനി/
അലായി  ജനകീയ പങ നമുക്കാരമത്സമകൃ് ദുരന്തനി

6

(ദ് നമുക്കാതസമ: ത്തിനരന്തനിവറ്റ ദുരന്തനിനറ ദുരന്തനി ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിത്തിനിസ്പെന്സറ ദുരന്തനി ,  പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊ്വയം )
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1.4.3 അട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാന സസൗൊരമങ്ങള്

ദുര ദുരന്തനിത നമുക്കാശ സ്വ നമുക്കാസ ൊമ നമുക്കാമ്പുൊള്,രക്ഷ പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള്  ദുരന്ത  ലഘൂൊരണ്വയം  എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവ ആസൂത്രണ്വയം ത്തിനേയുന്നത ദുരന്തനിനമ അട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാന സസൗൊരമങ്ങശയങ്ങളത്തിനട
രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള് അന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരമമ നമുക്കാണമ.തദ്ദേശസ സ്വുക്കായ്വയംഭരണ ണസ നമുക്കാപനങ്ങള ദുരന്തനിത്തിനല  ത്തിനപ നമുക്കാതു ആസ്ത ദുരന്തനിൊത്തിനള  കുറ ദുരന്തനിറിച നമുക്കാണമ പട്ട ദുരന്തനിൊ 1  .7  ല് ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ.
ഓദര നമുക്കാ രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം ഉള്ള ത്തിനപ നമുക്കാതു ആസ്ത ദുരന്തനിൊള്നമുകമ ത നമുക്കാത്തിനഴി  ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുത്തുൊ.  ഇത ദുരന്തനില് പറഞ്ഞ ദുരന്തനിട്ടുള്ള ത്തിനപ നമുക്കാതുആസ്ത ദുരന്തനിൊള്ൊമ പുറത്തിനമ മദറ്റത്തിനതായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം
ആസ്ത ദുരന്തനിൊള്  ലഭമമ നമുക്കാുക്കായ നമുക്കാല് അതു്വയം ഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുത്തുൊ.   രന്തനിവ ദുരന്തനിശദ്ധ രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള് ര്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാ്വയം അാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനില്  പത ദുരന്തനിപ നമുക്കാദ ദുരന്തനിക്കുന.  മ നമുക്കാന സരനമുകറ്റമ
എന്നതുത്തിനൊ നമുക്കാണ്ടുദ്ദേശ ദുരന്തനിക്കുന്നതമ എ്ലേ നമുക്കാ രന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ഗ നമുക്കാമീണ േന്തൊശയങ്ങളമ നമുക്കാണമ.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.7: ത്തിനപ നമുക്കാതു ഉപജീരന്തനിവന അട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാന സസൗൊരമങ്ങള് 

രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ 
ന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ 

മ നമുക്കാന സരനമുക
ന സരനമുകറ്റമ
റ്റമ

പ നമുക്കാല്ദശ
ഖരണ
ദൊന്ദ്ര്വയം

VFPCK ദശ
ദശഖരണ
ദൊന്ദ്ര്വയം

കൃ് ദുരന്തനിഭ
രന്തനിവന്

രന്തനിവ ദുരന്തനിായതമ
ായതമ
ന നമുക്കാമു
ൊള്

സ്വയംഭര
ണശ നമുക്കാല

ത്തിനരന്തനിവറ്റ ദുരന്തനി
നറ ദുരന്തനി
ക ദുരന്തനിന ദുരന്തനിൊമ
ൊമ

അഗ ദുരന്തനി
ഗ ദുരന്തനി /
ദ സമൂഹ നമുക്കാന സരട്ട ദുരന്തനി
ന സരട്ട ദുരന്തനി
നഴ്സറ ദുരന്തനി
റ ദുരന്തനി

മത്സമ
ത്സമ
ത്തിനന

ത്തിനനശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ

സ ദുരന്തനി
.എനമ
.സ ദുരന്തനി.

5 
7    
8 

(ദ് നമുക്കാതസമ: )
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1.5 രന്തനിവ ദുരന്തനിദമ നമുക്കാഭമ നമുക്കാസ്വയം:

1.5.1 രന്തനിവ ദുരന്തനിദമ നമുക്കാഭമ നമുക്കാസ ണസ നമുക്കാപനങ്ങള് :

  
പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.8: രന്തനിവ ദുരന്തനിദമ നമുക്കാഭമ നമുക്കാസണസ നമുക്കാപനങ്ങള്:സന സരനമുക നമുക്കാന സര/എുക്കായമശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ

തര്വയം എണ്വയം 
സന സരനമുക നമുക്കാന സര എുക്കായമശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ

ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
അൺ-
എുക്കായമശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ

നഴ്സറ ദുരന്തനിൊള്/
ദശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ത്തിനൊുക്കായറുൊള്

32 0 8

് റബ്ബര് ത പമറ ദുരന്തനി സ്ക്കൂള് 2 5 1
യു.പ ദുരന്തനി. 2 1 1
് റബ്ബര് ത സമൂഹസ്ക്കുള് 1 0 1
 സമൂഹുക്കായന സര ത്തിനസനമുകയറ ദുരന്തനി സ്ക്കുള് 1 0 1
ത്തിനരന്തനിവ നമുക്കാദനമുക്ണല്   സമൂഹുക്കായന സര ത്തിനസനമുകയറ ദുരന്തനി
സ്ക്കുള്

1 0 0

ദൊ നമുക്കാദളജമ 1 0
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗദരന്തനിവ്ണ ണസ നമുക്കാപനങ്ങള് 0 0 0
ദ സമൂഹ നമുക്കാഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേ്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലൊള് 0 0 0
ത്തിനിസ്പെ്മല് സ്കൂള് 0 0 0
മറ്റുള്ളരന്തനിവ (ഐ.റ്റ ദുരന്തനി.ഐ, ദപ നമുക്കാള ദുരന്തനിത്തിനടക ദുരന്തനിനമുകമ
മുതല നമുക്കാുക്കായരന്തനിവ)

0 0 1
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1.5.2  അായി  ജനകീയ പങണരന്തനിവ നമുക്കാട ദുരന്തനി 
രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ, ണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനിത്തിനേയ്യുന്ന ണസല്വയം, അായി  ജനകീയ പങണരന്തനിവ നമുക്കാട ദുരന്തനി നമ്പന സര, കുട്ട ദുരന്തനിൊശയങ്ങളത്തിനട എണ്വയം എന്ന തരായത ദുരന്തനില് ആത്തിനൊ അായി  ജനകീയ പങണരന്തനിവ നമുക്കാട ദുരന്തനിൊശയങ്ങള്വയം ആത്തിനൊ കുട്ട ദുരന്തനിൊശയങ്ങളത്തിനടയു്വയം
എണ്വയം ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണത നമുക്കാണമ.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.9: അായി  ജനകീയ പങണരന്തനിവ നമുക്കാട ദുരന്തനിൊള്

രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
അായി  ജനകീയ പങണരന്തനിവ നമുക്കാട ദുരന്തനിൊശയങ്ങള
ത്തിനട
നമ്പന സര 

ണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനി
ത്തിനേയ്യുന്ന
ണസല്വയം

സ സ്വന്ത്വയം ത്തിനൊട്ട ദുരന്തനിട്വയം
ü  ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുത്തുൊ 

രന്തനിവ നമുക്കാടൊഘദൂര യാത്രയമ
ü  ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുത്തുൊ

1
98 ദതക്കു്വയംദത നമുക്കാട്ട്വയം



17 99 തറിച്വയംത്തിനപ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില് 
16 100 ഈന സരദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാണ 
17 101 ത്തിനനദര നമുക്കാ്വയംപ നമുക്കാറ 
3 102 ദൊ നമുക്കാരങ്ങ നമുക്കാടമ 
15 103 ത്തിനൊടവൂന സര 
9 104 കുടുനമുക ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലമ്മ നമുക്കാര്വയം 
14 105 ത്തിനേമ 
12 106 ൊത ദുരന്തനിദര നമുക്കാടമ 
10 107 അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ 
8 108 ൊ നമുക്കാര നമുക്കാട ദുരന്തനി 
16 109 ദതറ്റ നമുക്കാ്വയംപുറ്വയം 
2 110 പൂദനമുക നമുക്കാടമ 
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4 111 മൂന്ന നമുക്കാ്വയംദത നമുക്കാടമ 
6 112 ത്തിനരന്തനിവ്പോഴപൂന സര 

7 113
േ നമുക്കാമനമുക നമുക്കാലക്കുന്നമ

ന്നമ 

13 114 രന്തനിവ നമുക്കാട ദുരന്തനിനമുകല് 
1 115 കു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണായത ദുരന്തനില്
12 116 രന്തനിവ നമുക്കാഴിറിച ദുരന്തനിറ 
9 117 ആല ദുരന്തനിക്കുന്നമ 
2 118 രന്തനിവട്ടദനമുക നമുക്കാരു 
2 119 ൊണ നമുക്കാര്വയംപ നമുക്കാറ 
17 120 പുായതന്ത്തിനതരു 
12 121 ൊല്ലുത്തിനരന്തനിവട്ടുകുഴി ദുരന്തനി 
7 122 ൊദ രേഖ തയല ദുരന്തനിക്കുന്നമ 
5 123 ചു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണക്കുന്നമ 
18 124 േ നമുക്കാലനമുകര 
10 125 അദരറ്റക്കുന്നമ 

10 126
അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ
ടസൗൺ

19 127 തുദമ്പ നമുക്കാണ 
8 128 പുദ്ലേ നമുക്കാറക്കുന്നമ 
11 129 ര നമുക്കാദര നമുക്കാായതമ 

(ദ് നമുക്കാതസമ: ഐസ ദുരന്തനിശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിഎസമ  ഓനീസമ ,  പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊ്വയം )
1.6 ആദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമണസ നമുക്കാപനങ്ങള്:
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ഓദര നമുക്കാ ആദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമണസ നമുക്കാപനവ്വയം (PHC/CHC/FHC/  sub  centre  ആശുപത്ര ദുരന്തനിൊള്/  ക ദുരന്തനിന ദുരന്തനിക്കുൊള്,  പ നമുക്കാര നമുക്കാത്തിനമശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിനമുക്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലൊള്)  എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവയുത്തിനട ഉടമണസത,
ണസല്വയം, ൊ ദുരന്തനിടനമുകൊശയങ്ങളത്തിനട എണ്വയം എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവയു്വയം; മറ്റമ സസൗൊരമങ്ങള് എന്ന ദൊ നമുക്കാളായത ദുരന്തനില് ആ്വയംബുലന്സമ, ത്തിനരന്തനിവയ ദുരന്തനിദലറ്റന സര, ആയ ദുരന്തനി ദറി സ്നേനമുകമ ത്തിനരന്തനിവന്വയം, ദമ നമുക്കാന സരറിചറ ദുരന്തനി,
ത്തിനമ നമുക്കാ് റബ്ബര് തബല് ദമ നമുക്കാന സരറിചറ ദുരന്തനി, ല നമുക്കാദബ നമുക്കാറട്ടറ ദുരന്തനി, എക്സദറ യൂണ ദുരന്തനിറ്റമ തുടങ്ങ ദുരന്തനിുക്കായസസൗൊരമങ്ങശയങ്ങളത്തിനട രന്തനിവ ദുരന്തനിശദ നമുക്കാ്വയംശങ്ങശയങ്ങള്വയം ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുത്തുൊ.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.10: ആദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമസ്വയംരക്ഷണണസ നമുക്കാപനങ്ങള്

രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ 
ന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ 
നമ്പന സര
ന സര

ദപരമ

ണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനി
ത്തിനേയ്യുന്ന
ന്ന
ണസല്വയം

സന സരനമുക നമുക്കാ
ന സരനമുക നമുക്കാന സര

/ 
/സ സ്വൊ നമുക്കാ
ൊ നമുക്കാരമ്വയം

ദന നമുക്കാൺ
നമ്പന സര

ൊ ദുരന്തനിടനമുക
ൊശയങ്ങളത്തിനട
എണ്വയം

സസൗൊരമ്വയം
(ഐ.സ ദുരന്തനി.യു,
ദട നമുക്കാമ ത്തിനൊുക്കായന സര)

മറ്റമ
സസൗൊ
രമങ്ങള്


8
ത നമുക്കാലൂനമുകമ
ദ സമൂഹ നമുക്കാിസ്പെ ദുരന്തനിറ്റല്


ത നമുക്കാമരദശ്ശേ
ദശ്ശേര ദുരന്തനി 

സന സരൊ
ൊ നമുക്കാന സര

100

േരന്തനിവറ
ദ സമൂഹ നമുക്കാിസ്പെ ദുരന്തനിറ്റല്


ചുായി  ജനകീയ പങ്വയം സ സ്വൊ നമുക്കാ
രമ്വയം

50

മദന സരദമര ദുരന്തനി
ദ സമൂഹ നമുക്കാിസ്പെ ദുരന്തനിറ്റല്


ചുായി  ജനകീയ പങ്വയം സ സ്വൊ നമുക്കാ
രമ്വയം

30

രന്തനിവ നമുക്കാല ദുരന്തനിരന്തനിവയൂ
ദ സമൂഹ നമുക്കാിസ്പെ ദുരന്തനിറ്റല്


ത നമുക്കാമരദശ്ശേ
ദശ്ശേര ദുരന്തനി

സ സ്വൊ നമുക്കാ
രമ്വയം

20

(ദ് നമുക്കാതസമ: ദനര ദുരന്തനിട്ടുള്ള അദന സ്വ്ണ്വയം )
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പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.11: മൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാശുപത്ര ദുരന്തനി / ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിത്തിനിസ്പെന്സറ ദുരന്തനി

ദമ 
നമ്പന സര


ദപരമ

ണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനി ത്തിനേയ്യുന്ന 
ണസല്വയം,

രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  
നമ്പന സര ദന നമുക്കാൺ

നമ്പന സര

സന സരനമുക നമുക്കാ
ന സര /

സ സ്വൊ നമുക്കാരമ്വയം
രമ്വയം

1 ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗരന്തനിവ.ത്തിനരന്തനിവറ്റ ദുരന്തനിനറ ദുരന്തനി
ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിത്തിനിസ്പെന്സറ ദുരന്തനി

ചുായി  ജനകീയ പങ്വയം 5 സന സരനമുക നമുക്കാ
ന സര

(ദ് നമുക്കാതസമ: ദനര ദുരന്തനിട്ടുള്ള അദന സ്വ്ണ്വയം )

1.7. ൊമ്മയൂണ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി ത്തിനസയറുൊള്:
ൊമ്മയൂണ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി ത്തിനസയററുൊശയങ്ങളത്തിനട രന്തനിവ ദുരന്തനിശദ നമുക്കാ്വയംശങ്ങള് ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുത്തുദമ്പ നമുക്കാള് അരന്തനിവയുത്തിനട
ഉടമണസ നമുക്കാരന്തനിവൊ നമുക്കാശ്വയം(സ്വയംപ്രത്യാഘടന/മത/സ സമൂഹൊരണ/സ സ്വൊ നമുക്കാരമ/സന സരനമുക നമുക്കാന സര) രന്തനിവമാകമ നമുക്കാക്കുൊ 

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.12: ൊമ്മയൂണ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി ത്തിനസയറുൊള്/  സമൂഹ നമുക്കാശയങ്ങളൊള്
ദമ
നമ്പ
ന സര

ദപരമ രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ 
ന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ 
നമ്പ

ണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനി
ത്തിനേയ്യുന്ന
ണസല്വയം

ബന്ധത്തിനയും പങ്കെടുപ
ദട്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ
ദന നമുക്കാൺ

ഉടമണസ നമുക്കാരന്തനിവ
ൊ നമുക്കാശ്വയം

േതുരതയായ ശ
തയായ ശ
മീറ്റന സര

സസൗൊരമങ്ങള്
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ന സര നമ്പന സര
രന്തനിവ ദുരന്തനിസ്തീന സരണ്വയം
ന സരണ്വയം

ത്തിനരന്തനിവള്ള
ള്ളായത ദുരന്തനിത്തിനയ
ത്തിനയ
ലഭമത

് റബ്ബര് തരന്തനിവദയിച്ച് വീരമൃത്യുത ദുരന്തനി അടുനമുകള ശസൗറിച നമുക്കാലുക്കായ്വയം 
കുള ദുരന്തനിമുറ ദുരന്തനി

1

ര നമുക്കാജീരന്തനിവമ
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാന്ധ ദുരന്തനി
ഓശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിദറ്റ നമുക്കാറ ദുരന്തനി
ുക്കായ്വയം

8 ത നമുക്കാമരദശ്ശേ
ര ദുരന്തനി

0495-
2222252

ഗ നമുക്കാമപഞ നമുക്കാ
ുക്കായായതമ

75 േ.മീ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഇ്ലേ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ

2

പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ
ായതമ
ദൊ നമുക്കാൺനറ
ന്സമ  സമൂഹ നമുക്കാള്

8 ൊ നമുക്കാര നമുക്കാട ദുരന്തനി 0495-
2222252

ഗ നമുക്കാമപഞ നമുക്കാ
ുക്കായായതമ

60 േമീ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഇ്ലേ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ

3

അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ
ൊൺത്തിനരന്തനിവന്്

ന്്ന്
ത്തിനസന് റന സര

10 അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാ
ണ

സ സ്വൊ നമുക്കാരമ്വയം 300
േമീ

ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ

4

പരയും പങ്കെടുപന്ത്തിനപ നമുക്കാ
ന്ത്തിനപ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില്

ൊൺത്തിനരന്തനിവന്്
ന്്ന്
ത്തിനസന് റന സര

13 പരയും പങ്കെടുപന്ത്തിനപ നമുക്കാ
ന്ത്തിനപ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില്



സ സ്വൊ നമുക്കാരമ്വയം 300
േമീ

ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ

(ദ് നമുക്കാതസമ: ദനര ദുരന്തനിട്ടുള്ള അദന സ്വ്ണ്വയം )
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1.8. മത ദൊന്ദ്രങ്ങള്:

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.13: മതദൊന്ദ്രങ്ങള്
ദമ
നമ്പന സര

തരങ്ങള് എണ്വയം
ണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനി ത്തിനേയ്യുന്ന
രന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡുൊള് 

1 ദ ദുരന്തനിസ്തമന് പള്ള ദുരന്തനിൊള് 2 4,5
2 ദക്ഷത്ര്വയം 3 7,6,14
3 മുസ ദുരന്തനി്വയം പള്ള ദുരന്തനി 8 13,16,17,18,1,3,7,9,10
4 മറ്റുള്ളരന്തനിവ

(ദ് നമുക്കാതസമ:  പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊ്വയം )
1.9. പാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പാശ നമുക്കാായതല സസൗൊരമങ്ങള്:
1.9.1. ദറ നമുക്കാ്ഡുൊള് 

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.14 : ദറ നമുക്കാ്ഡുൊള്

ദമ
നമ്പന സര

രന്തനിവ ദുരന്തനിഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്വയം
ആത്തിനൊ
് റബ്ബര് തദന സരപ്രത്യാഘമ്വയം
(ൊ ദുരന്തനി.മ ദുരന്തനി)

ദുരന്ത സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതയുള്ള
് റബ്ബര് തദന സരപ്രത്യാഘമ്വയം
(ൊ ദുരന്തനി.മ ദുരന്തനി)

റ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപുക്കായന സര ദരന്തനിവ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ
് റബ്ബര് തദന സരപ്രത്യാഘമ്വയം
(ൊ ദുരന്തനി.മ ദുരന്തനി)

1
തദ്ദേശ 
സ സ്വുക്കായ്വയംഭരണണസ നമുക്കാപന 
ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ

152 10 10

2 അദന സര ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിസ ദുരന്തനി പ്രോജകമ ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ 5
3 സ്വയംണസ നമുക്കാന്വയം 20
4 ദദശീുക്കായ പ നമുക്കാത 6
5 ദമജന സര ജ ദുരന്തനി്ലേ നമുക്കാ ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ 5

(ദ് നമുക്കാതസമ: ആസ്ത ദുരന്തനി രജ ദുരന്തനിഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേന സര ,  പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊ്വയം )
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1.9.2 പ നമുക്കാലങ്ങള്  

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.15: പ നമുക്കാലങ്ങശയങ്ങള്വയം അനുബന്ധ പ്രത്യാഘടനൊശയങ്ങള്വയം (എണ്വയം)

ദമ
നമ്പ
ന സര

തര്വയം എണ്വയം 
രന്തനിവ നമുക്കാ സമൂഹന
ദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമമ നമുക്കാ
ുക്കായതമ

രന്തനിവ നമുക്കാ സമൂഹന
ദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമമ്ലേ നമുക്കാ
്ലേ നമുക്കാായതതമ

സുരക്ഷ ദുരന്തനിതമ്ലേ നമുക്കാ
്ലേ നമുക്കാായതതമ

അറ്റകുറ്റ
പണ ദുരന്തനി

ആരന്തനിവശമമുള്ള
ള്ളരന്തനിവയുത്തിനട

1
ദൊ നമുക്കാൺദീറ്റമ
റ്റമ

4 4 0 0 പൂനൂന സര
,രന്തനിവട്ടക്കു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ

2 മരായതട ദുരന്തനി 2 2

3
ഇരുമ്പുപ നമുക്കാല്വയം
ല്വയം 

1 1 0 0

4 ൊ്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലായി  ജനകീയ പങമ 30 30 0 0 0

5
ത്തിനേനമുകമ
ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ നമുക്കാ്വയം

2

6
് റബ്ബര് തമദദ നമുക്കാ
് റബ്ബര് ത സമൂഹശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡല്
ദ പ നമുക്കാജജകമ

7 മറ്റുള്ളരന്തനിവ
(ദ് നമുക്കാതസമ: ആസ്ത ദുരന്തനി രജ ദുരന്തനിഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേന സര ,  പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊ്വയം )

1.9.3 രന്തനിവ നമുക്കാസദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമമ നമുക്കാുക്കായ ത്തിനൊട്ട ദുരന്തനിടങ്ങള്:

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.16 :രന്തനിവ നമുക്കാസദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമമ നമുക്കാുക്കായ ത്തിനൊട്ട ദുരന്തനിട രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവര്വയം (എണ്വയം)
ദമ
നമ്പന സര

രന്തനിവീട ദുരന്തനിത്തിനയ തര്വയം രന്തനിവീടുൊള്

1 ദമഞ്ഞ രന്തനിവീടമ (ഓല, പു്ലേമ, രന്തനിവദഘദൂര യാത്രയ നമുക്കാല്) 0
2 ഓട ദുരന്തനിട്ട രന്തനിവീടമ 200
3 ആസ്ബദറ്റ നമുക്കാസമ/്ീറ്റമ 110

4 പനമുക(ദൊ നമുക്കാൺദീറ്റമ രന്തനിവീടുൊള് ഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപത്തിനട)
*അയും പങ്കെടുപ നമുക്കാന സരട്ടമത്തിനമയമ /ഫ നമുക്കാറ്റുൊള് ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണത ദുരന്തനി്ലേ

4200

5 ത്തിനടസ്സുള്ള പനമുക 4800
6 ഒഴി ദുരന്തനിഞ്ഞു ൊ ദുരന്തനിടക്കുന്ന രന്തനിവീടുൊള്
7 മത്തിനറ്റത്തിനന്തായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം

(ദ് നമുക്കാതസമ: സഞുക്കായ )
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1.9.4അയും പങ്കെടുപ നമുക്കാന സരട്ടുത്തിനമന്റുൊള്/ ഫ നമുക്കാറ്റുൊള്

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.17 : അയും പങ്കെടുപ നമുക്കാന സരട്ടുത്തിനമന്റുൊശയങ്ങളത്തിനടയു്വയം ഫ നമുക്കാറ്റുൊശയങ്ങളത്തിനടയു്വയം രന്തനിവ ദുരന്തനിശദ നമുക്കാ്വയംശങ്ങള് (എണ്വയം)
രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
ന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
നമ്പന സര

അയും പങ്കെടുപ നമുക്കാന സരട്ടുത്തിനമന്റുൊള്
/ ഫ നമുക്കാറ്റുൊള്

ന ദുരന്തനിലൊശയങ്ങളത്തിനട
എണ്വയം

കുടു്വയംബങ്ങള്
ള്

കുടു്വയംബ നമുക്കാ്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങശയങ്ങളത്തിനട
ത്തിനട എണ്വയം

30 5 150 300

(ദ് നമുക്കാതസമ: ദനര ദുരന്തനിട്ടുള്ള അദന സ്വ്ണ്വയം )

1.9.5  ദൊ നമുക്കാളന ദുരന്തനിൊള്

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.18:ദല നമുക്കാ ഇന്ൊ്വയം ഗ്രൂയും പങ്കെടുപമ /ദൊ നമുക്കാളന ദുരന്തനിൊള്/രന്തനിവ നമുക്കാസണസലങ്ങള്

രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
ന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
നമ്പന സര

ദൊ നമുക്കാളന ദുരന്തനിയുത്തിനട
/രന്തനിവ നമുക്കാസണസലായത ദുരന്തനിത്തിനയ ദപരമ

ണസല്വയം,
എായത ദുരന്തനിദറിചര നമുക്കാനുള്ള
ള്ള  പാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാന
ദറ നമുക്കാ്ഡു്വയം

കുടു്വയംബങ്ങശയങ്ങളത്തിനട
എണ്വയം

കുടു്വയംബ നമുക്കാ്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങശയങ്ങളത്തിനട
ത്തിനട എണ്വയം

5 ൊദ രേഖ തയല ദുരന്തനിക്കുന്നമ ചുായി  ജനകീയ പങ്വയം
ത്തിനേനമുകമദപ നമുക്കാഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമ
ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
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5 ഇരുമ്പ ദുരന്തനിന്േീടന്കുന്നമ ചുായി  ജനകീയ പങ്വയം
ത്തിനേനമുകമദപ നമുക്കാഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമ
ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ

28

(ദ് നമുക്കാതസമ:  പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊ്വയം )

1

22



.9.6.ജലദസേന, ജല് റബ്ബര് തരന്തനിവദയിച്ച് വീരമൃത്യുത സ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനങ്ങള് 

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.19:ജലദസേന, ജല് റബ്ബര് തരന്തനിവദയൂത സ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനങ്ങള് - മനു്മന ദുരന്തനിന സരമ്മ ദുരന്തനിത്വയം

23

ക്രമ 
നമ്പര


തരങ്ങള എണ് വിസതതൃതി പരിപാലനസി
സിതി

1 ഡ്രെയയിനനേജ 50 5
2 ജലനേചനേ

കനോലുകള
3 ODകയിണറുകള 600
4 കുഴല

കയിണറുകള
300

5 അണഡ്കെടെട്ടുകള 0



1.9.7   പകൃത ദുരന്തനിദായത ജല നമുക്കാശുക്കായങ്ങള്

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.20 : പകൃത ദുരന്തനിദായത ജല നമുക്കാശുക്കായങ്ങള്
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ദമ
നമ്പ
മ്പന സര

തരങ്ങള് ദപരമ,
ണസല്വയം

ത്തിനപ നമുക്കാ
ത്തിനപ നമുക്കാതു
തു /സ സ്വ
സ സ്വൊ നമുക്കാ
ൊ നമുക്കാരമ്വയം
രമ്വയം

ഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപ
ള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുന്ന

രന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡു
ന സര്ഡുൊള്



നീള്വയം(
മീ)

രന്തനിവ ദുരന്തനിസ്തൃത ദുരന്തനി
ത ദുരന്തനി

തടസ്സത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട  
/ഒ്പോഴകുന്ന /
നന്ന നമുക്കാനമുകല്
ആരന്തനിവശമമുള്ള
ഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്വയം

ഉള്ത്തിനൊ നമുക്കാള്ളുന്ന
ന്ന രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ 

നന്ന നമുക്കാനമുകല്
ആരന്തനിവശമമുള്ള
ള്ള 

നീള്വയം
ള്വയം

രന്തനിവ ദുരന്തനിസ്തൃ
ത ദുരന്തനി

1 നേദയി ഇരുതുളള ദുരന്തനി ,
പൂനൂന സര

ത്തിനപ നമുക്കാ
തു

2 നോാട ൊദ രേഖ തയല ദുരന്തനിനമുകല്
ല്
,മൂന്ന നമുക്കാ്വയംദത നമുക്കാടമ
ടമ ,അദരന്തനിവല്വയം

3 കായല
4 കുളങ്ങള
ള /

ചയിറ/ോടാാ
ടാാകം

ൊദണമരുയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനി
ല്
,ത്തിനൊ നമുക്കാദുക്കായ ൊ നമുക്കാായതമ
ായതമ
,രന്തനിവ നമുക്കാരന്തനിവ നമുക്കാടമ
,ത്തിനരന്തനിവഴ്പൂന സര
ദക്ഷത്ര്വയം

3,7,16

5 ോണ്ണീരീ
രീടാം

/ചോുപു
/ കണ്ടല

ൊദ രേഖ തയല ദുരന്തനിനമുകല്
ല്

7

6 ഡനേല്
യല

ൊദ രേഖ തയല ദുരന്തനിനമുകല്
ല് ,
ത്തിനേമ,
േ നമുക്കാലനമുകര

7,14,18 20
ഏനമുകന സര



1.10 ന ദുരന്തനിന സരരന്തനിവ സമൂഹണ ഉദദമ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണസന സര 

പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.21 : ന ദുരന്തനിന സരരന്തനിവ സമൂഹണ ഉദദമ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണസരുത്തിനട പട്ട ദുരന്തനിൊ
......07.03.2023........തീുക്കായത ദുരന്തനിരന്തനിവത്തിനര

ദപരമ പദരന്തനിവ ദുരന്തനി ഓനീസമ
ഔദദമ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിൊ
ദന നമുക്കാൺ നമ്പന സര

രന്തനിവമാക ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത
ദന നമുക്കാൺ നമ്പന സര

ജുക്കായമ
ത്തിനസന്.എന്.ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനി

ത്തിനസദട്ടറ ദുരന്തനി ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി
ഗ നമുക്കാമപഞ നമുക്കാുക്കായായതമ

9496048219 9645082877

ദദരന്തനിവദ നമുക്കാസന്
.ത്തിനൊ

അസ ദുരന്തനി
.ത്തിനസദട്ടറ ദുരന്തനി

ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി
ഗ നമുക്കാമപഞ നമുക്കാുക്കായായതമ

- 9847583350

സബീന.ത്തിനൊ കൃ് ദുരന്തനി
ഓനീസന സര

കൃ് ദുരന്തനി ഭരന്തനിവന് ,
ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി

- 9645458266

ജുക്കായതയായ ശീ ത്തിനരന്തനിവറ്ററ ദുരന്തനിനറ ദുരന്തനി
സന സരജന്

ത്തിനരന്തനിവറ്ററ ദുരന്തനിനറ ദുരന്തനി
ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിിസ്പെന്റ ദുരന്തനി ,
ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി

- 9645666805

അബ സമൂഹ നമുക്കാ്വയം
രന്തനിവന സരഗ്ഗീസമ

ത്തിന സമൂഹഡ നമുക്കാഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേന സര ജ ദുരന്തനിയുപ ദുരന്തനി സ്കൂള് ,
ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി

- 9447929361

നറി സ്നേ രന്തനിവ ദുരന്തനിഇഒ ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി - 8089281141
രസ ദുരന്തനിത രന്തനിവ ദുരന്തനിഇഒ ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി - 9846157619
അഖ ദുരന്തനില അസ ദുരന്തനി

.എഞ ദുരന്തനിനീുക്കായന സര
എല്
.എസമ.ജ ദുരന്തനി.ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനി ,
ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി

- 9446342352

സുമ ദുരന്തനില ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡുക്കായറ ദുരന്തനി ന നമുക്കാ്വയം
ഇന്ട പ്രോജകന സര

ത്തിനൊ നമുക്കാടുരന്തനിവള്ള ദുരന്തനി
ദ് നമുക്കാനമുകമ
പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ

- 9995133566

ന ദുരന്തനി്.ത്തിനൊ ഐസ ദുരന്തനിശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിഎ
സമ
സൂയും പങ്കെടുപന സര് റബ്ബര് തരന്തനിവസ
ന സര

ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി - 9946857149

ദൊശരന്തനിവനുണ ദുരന്തനി ത്തിനമശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിനമുകല്
ഓനീസന സര ,
അദല നമുക്കായും പങ്കെടുപത ദുരന്തനി

ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി - 9447541664
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അദ്ധമ നമുക്കാുക്കായ്വയം- 2
ൊ നമുക്കാല നമുക്കാരന്തനിവണസ രന്തനിവമത ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാന്വയം, ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതൊള് -രന്തനിവ ദുരന്തനിശൊലന്വയം

തദ്ദേശസ സ്വുക്കായ്വയംഭരണണസ നമുക്കാപനങ്ങശയങ്ങളത്തിനട രന്തനിവ ദുരന്തനിൊസനപദ്ധത ദുരന്തനിൊള് ത രേഖ തയ നമുക്കാറ നമുക്കാക്കുദമ്പ നമുക്കാള് ആ
 പദദശത്തിനായത ബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന ദുരന്തനിടയുള്ള ദുരന്ത സ നമുക്കാദ്ധമതൊള് കൂട ദുരന്തനി പര ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണ ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ
സ നമുക്കാ സമൂഹേരമായത ദുരന്തനിദലനമുകമ ദൊരള്വയം മ നമുക്കാറുൊുക്കായ നമുക്കാണമ.  ഇായതര്വയം സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതൊള്കൂട ദുരന്തനി പര ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണ ദുരന്തനിറിച നമുക്കാദല
ഒരുജനസസൗഹൃദ സുണസ ദുരന്തനിര  സമൂഹര ദുരന്തനിതരന്തനിവ ദുരന്തനിൊസനായത ദുരന്തനിദലനമുകമ ദൊരളത്തിനായത നുക്കായ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന നമുക്കാവ.
ഓദര നമുക്കാ പദദശത്തിനായതയു്വയം ബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന ദുരന്തനിടയുള്ള  പകൃത ദുരന്തനി ദുരന്തങ്ങശയങ്ങളത്തിനട േര ദുരന്തനിത്ര്വയം,  ൊ നമുക്കാല നമുക്കാരന്തനിവണസ
രന്തനിവമത ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാന്വയം ൊ നമുക്കാരണ്വയം ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാുക്കായ മ നമുക്കാറ്റങ്ങള്, അത ദുരന്തനിത്തിനയ ൊ നമുക്കാലാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണന, ബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന് സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതയുള്ള
ജനരന്തനിവ ദുരന്തനിഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്വയം,   പദദശങ്ങള്, ഏത്തിനത്ലേ നമുക്കാ്വയം തരായത ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലള്ളരന്തനിവ എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവത്തിനുക്കായ നമുക്കാത്തിനനമുക ഈ അാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനില്
ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുായതണ്വയം.

ൊ നമുക്കാല നമുക്കാരന്തനിവണസ രന്തനിവമത ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാന്വയം മുതല് ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാുക്കായ മ നമുക്കാറ്റങ്ങശയങ്ങളത്തിനടയു്വയം,  ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതൊശയങ്ങളത്തിനട േര ദുരന്തനിത്ര്വയം
അറ ദുരന്തനിഞ്ഞ ദുരന്തനിര ദുരന്തനിക്കുന്നതമ  ഭ നമുക്കാരന്തനിവ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് സ്വയംഭരന്തനിവ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന് ഇടയുള്ള ദുരന്തങ്ങത്തിനളയു്വയം അത ദുരന്തനിത്തിനയ
സ സ്വഭ നമുക്കാരന്തനിവങ്ങദളയു്വയം  പദതമൊതൊത്തിനളയു്വയം സ്വയംബന്ധ ദുരന്തനിച്ചു മനസ്സ ദുരന്തനില നമുക്കാനമുക നമുക്കാന് സ സമൂഹ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിക്കു്വയം. ഒരു സമൂഹര ദുരന്തനിത
രന്തനിവ ദുരന്തനിൊസനഭ നമുക്കാരന്തനിവ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിദലക്കുള്ള  പുക്കായ നമുക്കാണായത ദുരന്തനില് തദ്ദേശസ സ്വുക്കായ്വയംഭരണണസ നമുക്കാപനായത ദുരന്തനിനമ ആപതമ
സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതൊള് പരമ നമുക്കാരന്തനിവാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനികുറികളുടെ ദേഹരക്ഷയന്നത ദുരന്തനിനു്വയം അ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേരന്തനിവ നമുക്കാ ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാുക്കായ നമുക്കാല് തത്തിനന്ന അത ദുരന്തനിത്തിനയ
ആപ്രത്യാഘ നമുക്കാത്വയംലഘൂൊര ദുരന്തനിക്കുന്നത ദുരന്തനിനു്വയം ഇായതര്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരദശഖരണ്വയം സ സമൂഹ നമുക്കാുക്കായൊമ നമുക്കാവ്വയം.  ദുരന്ത സമുക്കായായതമ
രന്തനിവളത്തിനര ദരന്തനിവാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്വയം അത ദുരന്തനിദന നമുക്കാടമ   പത ദുരന്തനിൊര ദുരന്തനിക്കുന്നത ദുരന്തനിനു്വയം,  രക്ഷ പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള്,
പുനരാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാസ പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള്,പുനന സരന ദുരന്തനിന സരമ്മ നമുക്കാണ പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള് എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവേ ദുരന്തനിട്ടത്തിനയും പങ്കെടുപടുത്തുദമ്പ നമുക്കാള്
അരക്ഷ ദുരന്തനിത നമുക്കാരന്തനിവണസകൂടുത്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലള്ള പദദശങ്ങള്ക്കു്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങള്ക്കു്വയംമുന്ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണനനല്കുന്നത ദുരന്തനിനു്വയം ഇതമ
സ സമൂഹ നമുക്കാുക്കായൊമ നമുക്കാവ്വയം.

തദ്ദേശഭരണ പദദശത്തിനായതഅട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാനപാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പാശ നമുക്കാായതലസസൗൊരമങ്ങശയങ്ങളത്തിനടഅരക്ഷ ദുരന്തനിത നമുക്കാരന്തനിവണസത്തിനുക്കായസ്വയം
ബന്ധ ദുരന്തനിച്ചുള്ളണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനിരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരൊണക്കുൊള് ദുരന്ത സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതൊള്
തടയുന്നത ദുരന്തനിനു്വയം
,ലഘൂൊരണായത ദുരന്തനിനു്വയംപുനരാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാസ പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള്ക്കു്വയം പ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനമമുള്ളരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിര ദുരന്തനിക്കു്വയം
.അതുത്തിനൊ നമുക്കാണ്ടുതത്തിനന്ന പദദശത്തിനായതരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധതരായത ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലള്ളദുരന്ത
സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതയുള്ളഇന്വയംത ദുരന്തനിര ദുരന്തനിച്ചുള്ളരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള് ദശഖര ദുരന്തനിച്ചു രന്തനിവികളുടെ ദേഹരക്ഷയന്നതമ നന്ന നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിര ദുരന്തനിക്കു്വയം.   പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊ–
 പദതമൊജനരന്തനിവ ദുരന്തനിഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങശയങ്ങളത്തിനടസ നമുക്കാമ്പായത ദുരന്തനിൊ നമുക്കാരന്തനിവണസയുമ നമുക്കായു്വയം,  സ നമുക്കാമൂ സമൂഹമ നമുക്കാരന്തനിവണസയുമ നമുക്കായു്വയം,
ഭൂമ ദുരന്തനിശ നമുക്കാസ്ത്രപരമ നമുക്കാുക്കായ പദതമൊതൊശയങ്ങളമ നമുക്കായു്വയം,   പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊ–
പാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പാശ നമുക്കാായതലഭസൗത ദുരന്തനിൊസസൗൊരമങ്ങശയങ്ങളമ നമുക്കായു്വയംബന്ധത്തിനയും പങ്കെടുപട്ടുന ദുരന്തനില്ക്കുന്നഅരക്ഷ ദുരന്തനിത നമുക്കാരന്തനിവണസൊത്തിനള്ലേ നമുക്കാ്വയംഒരു
 സമൂഹര ദുരന്തനിതരന്തനിവ ദുരന്തനിൊസനപപന നമുക്കാരന്തനിവ ദുരന്തനിദലക്കുള്ള  പുക്കായ നമുക്കാണായത ദുരന്തനില് നമുനമുകമ പര ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണ ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനിരന്തനിവരു്വയം.തദ്ദേശ
സ സ്വുക്കായ്വയം ഭരണ ണസ നമുക്കാപന  പദദശായതമ  ൊഴി ദുരന്തനിഞ്ഞ 30  രന്തനിവന സര് ൊ നമുക്കാലുക്കായളരന്തനിവ ദുരന്തനിനുള്ള ദുരന്തനില് ത നമുക്കാപന ദുരന്തനില,
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അന്തരീക്ഷ ഈന സരയും പങ്കെടുപ്വയം,ൊ നമുക്കാറ്റ ദുരന്തനിത്തിനയ ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത ദുരന്തനി,മഴി ലഭമത-ഇടരന്തനിവയും പങ്കെടുപ നമുക്കാത ദുരന്തനി,തുല നമുക്കാരന്തനിവന സര്്വയം,ദരന്തനിവനല് മഴി-രന്തനിവരള്റിച,
ൊ നമുക്കാട്ടുതീ,  മനു്മ-  രന്തനിവനമമൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ സ്വയംപ്രത്യാഘന സര്്വയം,ത്തിനൊ നമുക്കാടുായി  ജനകീയ പങ നമുക്കാറ്റമ,   ത്തിനരന്തനിവള്ളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം,  തീര പദദശ്വയം/നദ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിത്തിനല
മത്തിനണ നമുക്കാല ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപമ,  മണ ദുരന്തനിട ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനില്,  ൊടല് ൊുക്കായറ്റ്വയം,   ഇട ദുരന്തനിമ ദുരന്തനിന്നല്,  ഉരുള്ത്തിനപ നമുക്കാട്ടല്,  ഭൂാളിത്തത്തോടെ  വിദഗന സരഭ
ജലരന്തനിവ ദുരന്തനിത നമുക്കാന്വയംഎന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവുക്കായ ദുരന്തനില് ഏത ദുരന്തനിത്തിനലായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണമമ നമുക്കാുക്കായ മ നമുക്കാറ്റ്വയം തയായ ശദ്ധുക്കായ ദുരന്തനില്ത്തിനപട്ട ദുരന്തനിട്ടുത്തിന്കെടുപ്പിച്ചുകൊണായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനില് അരന്തനിവ
ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുത്തുൊ.
2.1. ദുരന്ത േര ദുരന്തനിത്ര്വയം

    2018  രന്തനിവന സര്്വയം സ്വയംഭരന്തനിവ ദുരന്തനിറിച  പളുക്കായായത ദുരന്തനില് ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി ഗ നമുക്കാമപ ഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനല 5  രന്തനിവീടുൊള്
പൂന സരണമ നമുക്കായു്വയം 85 രന്തനിവീടുൊള് ഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിൊമ നമുക്കായു്വയം തൊരുൊയു്വയം 3.2 ൊ ദുരന്തനിദല നമുക്കാമീറ്റന സര ദൂര്വയം ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ പൂന സരണമ നമുക്കായു്വയം
തൊരുൊയു്വയം ത്തിനേയ.  7  കുട ദുരന്തനിത്തിനരന്തനിവള്ള പദ്ധത ദുരന്തനിൊശയങ്ങളത്തിനട ദമ നമുക്കാദട്ട നമുക്കാറ ദുരന്തനിനമ ദൊടുപ നമുക്കാടുൊള് സ്വയംഭരന്തനിവ ദുരന്തനിച്ചു.  6
രന്തനിവീന സര്ഡുൊത്തിനള  പളുക്കായ്വയം സ നമുക്കാരമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി ബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിരുന. 6  ത്തിനത നമുക്കാ്പോഴത്തുൊള് തൊരുൊയു്വയം 1  പശുനമുക ദുരന്തനിട നമുക്കാരന്തനിവമ
േ നമുക്കാകുൊയു്വയം ത്തിനേയ.

 2019 രന്തനിവന സര്്വയം സ്വയംഭരന്തനിവ ദുരന്തനിറിച ൊ നമുക്കാറ്റ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം  പളുക്കായായത ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി ഗ നമുക്കാമപ ഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനല 37 രന്തനിവീടുൊള്
പൂന സരണമ നമുക്കായു്വയം 70 രന്തനിവീടുൊള് ഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിൊമ നമുക്കായു്വയം തൊരുൊയു്വയം 2.5 ൊ ദുരന്തനിദല നമുക്കാമീറ്റന സര ദൂര്വയം ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ പൂന സരണമ നമുക്കായു്വയം
തൊരുൊയു്വയം ത്തിനേയ.

പുഴിൊള ദുരന്തനിത്തിനല ജലരന്തനിവ ദുരന്തനിത നമുക്കാനായത ദുരന്തനില് സ്വയംഭരന്തനിവ ദുരന്തനിറിച മ നമുക്കാറ്റങ്ങശയങ്ങള്വയം ദത നമുക്കാടുൊശയങ്ങളദടയു്വയം പുഴിൊള ദുരന്തനിദലയു്വയം
ഒ്പോഴനമുകമ കുറഞ്ഞതു്വയം  പളുക്കായായത ദുരന്തനിന്ത്തിനറ ആപ്രത്യാഘ നമുക്കാത്വയം കൂട്ട ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിട്ടുത്തിന്കെടുപ്പിച്ചുകൊണന്നമ അനുമ നമുക്കാന ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാവന്നത നമുക്കാണമ.
ആുക്കായതമ ഒഴി ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാക്കുന്നത ദുരന്തനിദലനമുകമ പുഴി സ്വയംരക്ഷണ  പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള് നടദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ.
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പട്ട ദുരന്തനിൊ 2.1 :തദ്ദേശസ സ്വുക്കായ്വയംഭരണണസ നമുക്കാപന്വയംദനര ദുരന്തനിട്ടദുരന്തങ്ങശയങ്ങളത്തിനടേര ദുരന്തനിത്ര്വയം (ദൊന്ദ്ര/ ദൊരളസന സരനമുക നമുക്കാന സരപട്ട ദുരന്തനിൊത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത ദുരന്തനിുക്കായതമ )
(കുറഞ്ഞപക്ഷ്വയം2015 ജനുരന്തനിവര ദുരന്തനിമുതല്ഉള്ളതമ )

ദ
ദ
മ
ന
മ്പ
മ്പ
ന സര

ദനര ദുരന്തനി
ട്ടദുരന്ത്വയം
ന്ത്വയം

രന്തനിവന സര്വ്വയം
വ്വയംമ നമുക്കാസ
വ്വയം

ആപ്രത്യാഘ നമുക്കാത്വയം

ആളപ നമുക്കാുക്കായ്വയംസ്വയംഭരന്തനിവ ദുരന്തനിറിചരന്തനിവന സര
പൊന സരറിച
രന്തനിവമ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനി
ൊള്ബ നമുക്കാ
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിച്ചുമര ദുരന്തനി
റിചരന്തനിവരുത്തിനട
ത്തിനടഎണ്വയം
ണ്വയം

രന്തനിവളന സരത്തു
മൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങള്

തൊന സരന്ന
രന്തനിവീടുൊള്

അട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാനസസൗൊരമങ്ങ
ള്

കൃ് ദുരന്തനിന നമുക്കാശ്വയം
(ത്തിന സമൂഹ പ്രോജകന സര)

ജീരന്തനിവദന നമുക്കാ
പ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിൊള്
നന്യമൃഗങ്ങള് യഥേഷത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട
രന്തനിവന സര

(എണ്വയം)

ഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനി
ൊമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി
ുക്കായ ദുരന്തനി

പൂന സരണ
ണമ നമുക്കാ
ുക്കായ ദുരന്തനി

ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനി
ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിത്തിനയ
തരവ്വയം
വ്വയംദൂരവ്വയം
വ്വയംൊ ദുരന്തനി  
.മീ

പ നമുക്കാല്വയം/
ൊ്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലായി  ജനകീയ പങമ
തരവ്വയം
എണവ്വയം
വ്വയം

ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാന സര സമൂഹ ദുരന്തനി
 സമൂഹ ദുരന്തനിദൊത
രത്തിനൊട്ട ദുരന്തനി
ടങ്ങള്
(എണ്വയം
)

ഇന്ഷുറ
ന്സമഉള്ള
ള്ളരന്തനിവ
(ത്തിന സമൂഹ പ്രോജക
ന സര)

ഇന്ഷു
ഷുറന്സമ
സമഇ്ലേ നമുക്കാ
്ലേ നമുക്കാായത

രന്തനിവ
(ത്തിന സമൂഹ പ്രോജക
 പ്രോജകന സര )

പുരു
്ന്

സ്ത്രീ
ട നമുക്കാന്സമ 
സമ ത്തിനജ
ത്തിനജന്
ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡന സര

കുട്ട ദുരന്തനി
ട്ട ദുരന്തനിൊ
ള്

ആ
ത്തിനൊ
ത്തിനൊ

1

ത്തിനരന്തനിവള
ളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാ

ത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം
നമുക്വയം

2018
ജൂൺ

0 0

0

0

0

0 85 5 3.2 1 0

- - 0

ൊ നമുക്കാറ്റമ
,ത്തിനരന്തനിവ
ളളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാ
ത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം
നമുക്വയം

2019
ഓാളിത്തത്തോടെ  വിദഗഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമ

ഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമ
0 0

0

0

0

0 70 37 2.5 0

- - 0
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2.1.2.  പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊദുരന്തങ്ങശയങ്ങളത്തിനടേര ദുരന്തനിത്ര്വയം/      പാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനദുരന്തങ്ങള്

(ജ ദുരന്തനി്ലേ നമുക്കാതലായത ദുരന്തനിദല നമുക്കാഅത ദുരന്തനിനുമുൊള ദുരന്തനിദലനമുകമഉള്ളദത നമുക്കാഅ്ലേ നമുക്കാായതരന്തനിവളത്തിനര പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിമ നമുക്കാത്ര്വയംഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിട്ടുള്ളദു
രന്തങ്ങത്തിനളുക്കായ നമുക്കാണമ ഈ ദൊ നമുക്കാളായത ദുരന്തനില് ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ.

ഉദ നമുക്കാ സമൂഹരണായത ദുരന്തനിനമ ദബ നമുക്കാട്ടപൊട്വയം,  മുങ്ങ ദുരന്തനിമരണ്വയം,  രന്തനിവല ദുരന്തനിുക്കായരന്തനിവ നമുക്കാ സമൂഹന നമുക്കാപൊടങ്ങള്,  പൊന സരറിചരന്തനിവമ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിൊള്/
ഭക്ഷമരന്തനിവ ദുരന്തനി്ബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധൊള്,  ഉത്സ നമുക്കാരന്തനിവദപ്രത്യാഘ നമുക്കാ്ങ്ങദള നമുക്കാടമഅനുബന്ധ ദുരന്തനിച്ചു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിട്ടുള്ളഅപൊടങ്ങള്,
ഒദരണസലായതമആരന്തനിവന സരായത ദുരന്തനിനമുകത്തിനയും പങ്കെടുപടുന്നദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡപൊടങ്ങള് എന്ന ദുരന്തനിങ്ങത്തിനനയുള്ളരന്തനിവ.

ഈ രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള്  പദദശത്തിനായതണസ ദുരന്തനിരത നമുക്കാമസനമുക നമുക്കാര നമുക്കാുക്കായആശയങ്ങളൊത്തിനള ഉള്ത്തിനനമുക നമുക്കാള്ള ദുരന്തനിറിചമ
സ്വയംപ്രത്യാഘട ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിക്കുന്നദന നമുക്കാനമുകസമ ഗ്രൂയും പങ്കെടുപമ േന സരറിചൊള ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിദന്ന നമുക്കാ, പഴിുക്കായരന്തനിവന സരായതമ നമുക്കാനപത്രങ്ങള ദുരന്തനില്ന ദുരന്തനിദന്ന നമുക്കാ,
തദ്ദേശസ സ്വുക്കായ്വയംഭരണണസ നമുക്കാപനമുള്ത്തിനനമുക നമുക്കാള്ളുന്ന  പദദശായതമ
നടായത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിട്ടുള്ളഏത്തിനതായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയംപഠനറ ദുരന്തനിദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാന സരട്ട ദുരന്തനില്ന ദുരന്തനിദന്ന നമുക്കാലഭ ദുരന്തനിക്കുന്നത നമുക്കാണമ.  ദുരന്തായത ദുരന്തനില് ന നമുക്കാശ്വയം സ്വയംഭരന്തനിവ ദുരന്തനിറിച
ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിത്തിനയതര്വയം(മണമ,  ൊ്ലേമപ നമുക്കാൊ ദുരന്തനിുക്കായതമ,  ട നമുക്കാന സര,  ദൊ നമുക്കാൺദീറ്റമ ത്തിനേ രജിസ്റ്റര് ചെയതമ,  ് റബ്ബര് തടല് പ നമുക്കാൊ ദുരന്തനിുക്കായതമ )ഏതമ എന്നതമ
ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുായതണ്വയം.ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാന സര സമൂഹ ദുരന്തനിദൊതരത്തിനൊട്ട ദുരന്തനിടങ്ങള് എനദ്ദേശ ദുരന്തനിക്കുന്നതമ സമ കൂള്,  ൊമ്മയൂണ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി സമൂഹ നമുക്കാള്,
അായി  ജനകീയ പങണരന്തനിവ നമുക്കാട ദുരന്തനി,  മറ്റുസന സരനമുക നമുക്കാന സര ണസ നമുക്കാപനങ്ങള് തുടങ്ങ ദുരന്തനിുക്കായരന്തനിവുക്കായ നമുക്കാണമ.  ൊ നമുക്കാന സര് ദുരന്തനിൊ,  മൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗസ്വയംരക്ഷണ,
മത്സമബന്ധനദമഖലുക്കായ ദുരന്തനില് ഉപദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിക്കുന്നത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില് ഉപൊരണങ്ങള് ആണമ
ജീരന്തനിവദന നമുക്കാപ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിൊള്എന്നതമ ത്തിനൊ നമുക്കാ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമഉദ്ദേശ ദുരന്തനിക്കുന്നതമ..)

2018  രന്തനിവന സര്്വയം സ്വയംഭരന്തനിവ ദുരന്തനിറിച  പളുക്കായായത ദുരന്തനില് ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി ഗ നമുക്കാമപ ഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനല 5  രന്തനിവീടുൊള് പൂന സരണമ നമുക്കായു്വയം 85
രന്തനിവീടുൊള് ഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിൊമ നമുക്കായു്വയം തൊരുൊയു്വയം 3.2  ൊ ദുരന്തനിദല നമുക്കാമീറ്റന സര ദൂര്വയം ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ പൂന സരണമ നമുക്കായു്വയം തൊരുൊയു്വയം ത്തിനേയ. 7
കുട ദുരന്തനിത്തിനരന്തനിവള്ള പദ്ധത ദുരന്തനിൊശയങ്ങളത്തിനട ദമ നമുക്കാദട്ട നമുക്കാറ ദുരന്തനിനമ ദൊടുപ നമുക്കാടുൊള് സ്വയംഭരന്തനിവ ദുരന്തനിച്ചു. 6  രന്തനിവീന സര്ഡുൊത്തിനള  പളുക്കായ്വയം സ നമുക്കാരമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി
ബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിരുന. 6 ത്തിനത നമുക്കാ്പോഴത്തുൊള് തൊരുൊയു്വയം 1 പശുനമുക ദുരന്തനിട നമുക്കാരന്തനിവമ  േ നമുക്കാകുൊയു്വയം ത്തിനേയ.

 2019  രന്തനിവന സര്്വയം സ്വയംഭരന്തനിവ ദുരന്തനിറിച ൊ നമുക്കാറ്റ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം  പളുക്കായായത ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി ഗ നമുക്കാമപ ഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനല 37  രന്തനിവീടുൊള്
പൂന സരണമ നമുക്കായു്വയം 70  രന്തനിവീടുൊള് ഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിൊമ നമുക്കായു്വയം തൊരുൊയു്വയം 2.5  ൊ ദുരന്തനിദല നമുക്കാമീറ്റന സര ദൂര്വയം ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ പൂന സരണമ നമുക്കായു്വയം
തൊരുൊയു്വയം ത്തിനേയ.

പുഴിൊള ദുരന്തനിത്തിനല ജലരന്തനിവ ദുരന്തനിത നമുക്കാനായത ദുരന്തനില് സ്വയംഭരന്തനിവ ദുരന്തനിറിച മ നമുക്കാറ്റങ്ങശയങ്ങള്വയം ദത നമുക്കാടുൊശയങ്ങളദടയു്വയം പുഴിൊള ദുരന്തനിദലയു്വയം ഒ്പോഴനമുകമ
കുറഞ്ഞതു്വയം  പളുക്കായായത ദുരന്തനിന്ത്തിനറ ആപ്രത്യാഘ നമുക്കാത്വയം കൂട്ട ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിട്ടുത്തിന്കെടുപ്പിച്ചുകൊണന്നമ അനുമ നമുക്കാന ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാവന്നത നമുക്കാണമ.  ആുക്കായതമ
ഒഴി ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാക്കുന്നത ദുരന്തനിദലനമുകമ പുഴി സ്വയംരക്ഷണ  പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള് നടദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ.
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പട്ട ദുരന്തനിൊ 2.2: പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊദുരന്തങ്ങശയങ്ങളത്തിനടേര ദുരന്തനിത്ര്വയം/  പാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനദുരന്തങ്ങള്

ദ
ദമ
ന
മ്പ
മ്പ
ന സര

ദനര ദുരന്തനി
ട്ടദുരന്ത്വയം
ന്ത്വയം

രന്തനിവന സര്വ്വയം
വ്വയംമ നമുക്കാസ
വ്വയം

ആപ്രത്യാഘ നമുക്കാത്വയം

ആളപ നമുക്കാുക്കായ്വയംസ്വയംഭരന്തനിവ ദുരന്തനിറിചരന്തനിവന സര
പൊന സരറിചരന്തനിവമ നമുക്കാ
രന്തനിവമ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിൊ
ള്ബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനി
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിച്ചുമര ദുരന്തനിറിച
റിചരന്തനിവരുത്തിനട
എണ്വയം

രന്തനിവളന സരത്തുമൃ
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങള്*

തൊന സരന്നരന്തനിവീടു
ൊള്

അട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാനസസൗൊരമങ്ങള് കൃ് ദുരന്തനിന നമുക്കാശ്വയം
(ത്തിന സമൂഹ പ്രോജകന സര)

ജീരന്തനിവദന നമുക്കാപ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനി
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിൊള്
നന്യമൃഗങ്ങള് യഥേഷത്തിനയും പങ്കെടുപട്ടരന്തനിവന സര
(എണ്വയം)

ഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനി
ൊമ നമുക്കാ
ുക്കായ ദുരന്തനി

പൂന സരണ
ണമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി
ുക്കായ ദുരന്തനി

ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിത്തിനയ
ത്തിനയ
തരവ്വയംദൂ
രവ്വയംൊ ദുരന്തനി 
.മീ

പ നമുക്കാല്വയം/
ൊ്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലായി  ജനകീയ പങമ
തരവ്വയം
എണവ്വയം
വ്വയം

ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാന സര സമൂഹ ദുരന്തനി
 സമൂഹ ദുരന്തനിദൊത
രത്തിനൊട്ട ദുരന്തനി
ടങ്ങള്
(എണ്വയം
)

ഇ
ന്ഷു
ഷുറ
ന്സമ
സമഉള്ള
ള്ള
രന്തനിവ
(ത്തിന സമൂഹ

ത്തിന സമൂഹ പ്രോജക
ന സര)

ഇന്
ഷുറ
ന്സമ
ഇ്ലേ നമുക്കാ
ായത
രന്തനിവ
(ത്തിന സമൂഹ
 പ്രോജകന സര)

പുരു
്ന് സ്ത്രീ ട നമുക്കാന്സമ 

സമ ത്തിനജ
ത്തിനജന്
ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡന സര

കുട്ട ദുരന്തനി
ട്ട ദുരന്തനിൊ
ള്

ആ
ത്തിനൊ
ത്തിനൊ

1

ത്തിനരന്തനിവള
ളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാ

ത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം
നമുക്വയം

2018
ജൂൺ

0 0

0

0

0

0 85 5 3.2 1 0

- - 0

ൊ നമുക്കാറ്റമ,
ത്തിനരന്തനിവള
ളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാ

ത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം
നമുക്വയം

2019
ഓാളിത്തത്തോടെ  വിദഗഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമ

ഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമ
0 0

0

0

0

0 70 37 2.5 0

- - 0
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2.1.3. ദുരന്തങ്ങശയങ്ങളത്തിനടആരന്തനിവന സരായതനൊ നമുക്കാലേദ്വയം
തദ്ദേശഭരണ  പദദശായതമ ണസ ദുരന്തനിരമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിആരന്തനിവന സരായത ദുരന്തനിനമുകത്തിനയും പങ്കെടുപടുന്നദുരന്തങ്ങള നമുക്കാണമഇരന്തനിവ ദുരന്തനിത്തിനടദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ.ഏതമ ൊ നമുക്കാലുക്കായളരന്തനിവ ദുരന്തനില നമുക്കാണമ എന്നമ
 പദതമൊമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണത നമുക്കാണമ.ജ ദുരന്തനി്ലേ നമുക്കാദുരന്തന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണഅദത നമുക്കാറ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനിതുക്കായ നമുക്കാറ നമുക്കാനമുക ദുരന്തനിസൂക്ഷ ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിട്ടുള്ളജ ദുരന്തനി്ലേ നമുക്കാ ദുരന്ത ന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണപദ്ധത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് ഇതമ
ദരത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിട്ടു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാവ്വയം.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 2.3:ദുരന്തങ്ങശയങ്ങളത്തിനടആരന്തനിവന സരായതനൊ നമുക്കാലേദ്വയം( ‘’അടുക്കായ നമുക്കാളത്തിനയും പങ്കെടുപടുത്തുൊ )

ദുരന്ത്വയം
രന്തനിവന സര്്വയം

ന സര്്വയം
ജനുരന്തനിവര ദുരന്തനി

ത്തിനനബ
രന്തനിവര ദുരന്തനി

മ നമുക്കാന സരറിചമ ഏ പ ദുരന്തനില് ത്തിനമുക്കായമ ജൂൺ ജൂ് റബ്ബര് തല ആാളിത്തത്തോടെ  വിദഗഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമ
ത്തിനസപമറ്റ്വയം

പമറ്റ്വയംബ
ന സര

ഒദ പ്രോജക നമുക്കാ
ബന സര

നരന്തനിവ്വയംബ
ന സര

ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിസ്വയം
ബന സര

ത്തിനരന്തനിവള്ള
ത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം

നമുക്വയം

2018 ü

ത്തിനരന്തനിവള്ള
ത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം

നമുക്വയം

2019 ü
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2.2.  പദതമൊപര ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണനലഭ ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണരന്തനിവ ദുരന്തനിഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങള് 

 പദദശായതമഒരുദുരന്ത്വയംഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാുക്കായ നമുക്കാല് അതമഏറ്റവ്വയംകൂടുതല്  പത ദുരന്തനികൂലമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന്
സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതയുള്ളജനങ്ങശയങ്ങളത്തിനടരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള നമുക്കാണമ ഈ ദൊ നമുക്കാളായത ദുരന്തനില്
ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ.രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമഅട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാനായത ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലള്ള രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള് അനുബന്ധ്വയം ഏദൊ നമുക്കാപ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിറിച നമുക്കാണമ
ഇരന്തനിവലഭമമ നമുക്കാദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ. അനുബന്ധ്വയം 10(ദപജമ ന്വയം.54)  പര ദുരന്തനിദശ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ.ത്തിനപൺ,  ആൺ എന്ന
ൊണക്കുൊള്  പദതമൊ്വയം നല്കുൊ.  ഇരന്തനിവ സ നമുക്കാമൂ സമൂഹമനീത ദുരന്തനിരന്തനിവകുയും പങ്കെടുപമ,  കുടു്വയംബതയായ ശീ പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊഓനീസുൊള്,
 പ നമുക്കാ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേമ ദുരന്തനിൊ നമുക്കാദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമദൊന്ദ്ര്വയം,  ഐ.സ ദുരന്തനി.ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനി.എസമ.  ഓനീസുൊള്
എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവ ദുരന്തനിടങ്ങള ദുരന്തനില്ന ദുരന്തനിന്വയംലഭ ദുരന്തനിക്കു്വയം.സ്ത്രീൊള് ഗൃ സമൂഹന നമുക്കാ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേആുക്കായരന്തനിവീടുൊള് എന്നതമ ത്തിനൊ നമുക്കാണ്ടുദ്ദേശ ദുരന്തനിക്കുന്നതമ
കുടു്വയംബായത ദുരന്തനിത്തിനലമുഖമരന്തനിവരുമ നമുക്കാനദ് നമുക്കാതസമ സ്ത്രീൊള നമുക്കായുള്ളരന്തനിവീടുൊള നമുക്കാണമ.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 2.4: പദതമൊപര ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണനലഭ ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണരന്തനിവ ദുരന്തനിഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങള്

രന്തനിവ ദുരന്തനിഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങള് രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
നമ്പറുൊള്

ത്തിനപൺ ആൺ ആത്തിനൊ

6 രന്തനിവുക്കായസ്സ ദുരന്തനില്ത നമുക്കാത്തിനഴിയുള്ളകുട്ട ദുരന്തനിൊള് 6,9,10,16,18,19,1 150 120 270
ഭ ദുരന്തനിന്നദശ് ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന സര 6,9,10,16,18,19,1 15 10 25
സ നമുക്കാന്ത സ്വനപര ദുരന്തനിേരണായത ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലള്ളരന്തനിവന സര 6,9,10,16,18,19,1 10 20 30
60 രന്തനിവുക്കായസ ദുരന്തനിനമ മുൊള ദുരന്തനില്ഉള്ളരന്തനിവന സര 6,9,10,16,18,19,1 200 200 400
അാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത ദുരന്തനിൊള് 6,9,10,16,18,19,1 10 10 20
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗന സരഭ ദുരന്തനിണ ദുരന്തനിൊള്(...25.02.2020....രന്തനിവത്തിനരയുള്ള
രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവര്വയം)

6,9,10,16,18,19,1 10 XXXX 10

സ്ത്രീൊള് ഗൃ സമൂഹന നമുക്കാ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേുക്കായ നമുക്കാുക്കായരന്തനിവീടുൊള് 6,9,10,16,18,19,1 50 XXXX 50
ത്തിനൊുക്കായന സരദ സമൂഹ നമുക്കാമുൊള ദുരന്തനില്ഉള്ളരന്തനിവന സര 0 0 0
അത ദുരന്തനി് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേ ദുരന്തനിത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില നമുക്കാള ദുരന്തനിൊള് 6,9,10,16,18,19,1 40 240 280
തന ദുരന്തനിത്തിനുക്കായ ത നമുക്കാമസ ദുരന്തനിക്കുന്ന മുത ദുരന്തനിന സരന്ന
രന്തനിവമാക ദുരന്തനിൊള്

6,9,10,16,18,19,1 5 5 10

2.3. ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതഭൂപടങ്ങള്

ഈ ഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗായതമ ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതയുള്ള പദദശ്വയംദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത ദുരന്തനിുക്കായഭൂപട്വയംദേന സരനമുകണ്വയം.  ഇരന്തനിവ സ്വയംണസ നമുക്കാന ദുരന്ത
ന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണഅദത നമുക്കാറ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില്ന ദുരന്തനിന്വയംലഭമമ നമുക്കാകുന്നത നമുക്കാണമ.

2.4. ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമത നമുക്കാ പദദശങ്ങള്
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 പകൃത ദുരന്തനി ദുരന്തങ്ങള്നമുകമ ണസ ദുരന്തനിരമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിരന്തനിവ ദുരന്തനിദാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധുക്കായ്വയംആകുന്നേ ദുരന്തനില പദദശങ്ങള് നമ്മുത്തിനട പദദശത്തു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാകു്വയം.ഈ
 പദദശങ്ങള് സൂക്ഷ്മമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി ന ദുരന്തനിരീക്ഷ ദുരന്തനിറിചമ കൃതമമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുായതണ്വയം.  ഈ  പദദശങ്ങള ദുരന്തനില്
ഉള്ളരന്തനിവ ദുരന്തനിദമ നമുക്കാഭമ നമുക്കാസണസ നമുക്കാപനങ്ങള്,  ആശുപത്ര ദുരന്തനിൊള്,  രന്തനിവ നമുക്കാുക്കായനശ നമുക്കാലൊള്,  ഗപനശ നമുക്കാലൊള്,
സ്വയംഭരണശ നമുക്കാലൊള്,  സൂക്ഷ ദുരന്തനിപ്പുദൊന്ദ്രൊള്,  ദൊ നമുക്കാഴി ദുരന്തനി-ത നമുക്കാറ നമുക്കാരന്തനിവമ രന്തനിവളന സരത്തുമൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങള്ക്കുള്ളന നമുക്കാമുൊള്
തുടങ്ങ ദുരന്തനിമനു്മരുമ നമുക്കായു്വയം,  മറ്റുജീരന്തനിവജ നമുക്കാലങ്ങശയങ്ങളമ നമുക്കായു്വയംബന്ധത്തിനയും പങ്കെടുപട്ടഎ്ലേ നമുക്കാരന്തനിവ ദുരന്തനിശദ നമുക്കാ്വയംശങ്ങശയങ്ങള്വയം ആ  പദദശത്തിനായത
രന്തനിവീടുൊള് ത്തിനപ നമുക്കാതുത്തിനൊട്ട ദുരന്തനിടങ്ങള്
എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവസ്വയംബന്ധ ദുരന്തനിറിചരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങശയങ്ങള്വയംദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത ദുരന്തനിരന്തനിവഘദൂര യാത്രയണ്വയം
.തീപ ദുരന്തനിടുായത്വയംഎന്നദൊ നമുക്കാളായത ദുരന്തനിനുദനത്തിനരഎല്.പ ദുരന്തനി.ജ ദുരന്തനി.സ്വയംഭരണരന്തനിവ ദുരന്തനിതരണദൊന്ദ്രങ്ങള്,  ത്തിനപദട നമുക്കാള് പമ്പുൊള്
എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവകൂത്തിനടദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുായതണ്വയം.ത്തിനപ നമുക്കാതു ത്തിനൊട്ട ദുരന്തനിടങ്ങള് എന്നതമ ത്തിനൊ നമുക്കാ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ   ഉദ്ദേശ ദുരന്തനിക്കുന്നതമ സ്കൂശയങ്ങളൊള്,
ൊമ്മയൂണ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി സമൂഹ നമുക്കാശയങ്ങളൊള്,  ആശുപത്ര ദുരന്തനിൊള്,  സ ദുരന്തനിന ദുരന്തനിമതീദുക്കായറ്ററുൊള് മുതല നമുക്കാുക്കായരന്തനിവ ആണമ.  രന്തനിവ ദുരന്തനിശദ നമുക്കാ്വയംശങ്ങള്
രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത ദുരന്തനിര ദുരന്തനിച്ചുള്ളല ദുരന്തനിസ്റ്റുൊള ദുരന്തനില് (അനുബന്ധ്വയം 11 – ദപജമ ന്വയം.55) ന ദുരന്തനിനമന് ദദ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡീൊര ദുരന്തനിക്കുൊ.അദ്ധമ നമുക്കാുക്കായ്വയം 1
ല് ദശഖര ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിട്ടുള്ള അട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാന രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിനമന് ദരന്തനിവണ്വയം പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.5 പൂര ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന്.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 2.5:ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമത നമുക്കാ പദദശങ്ങള്

ദമ
നമ്പന സര

ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമത
ബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധൊമ നമുക്കാുക്കായ പ
 പദദശ്വയം ,
രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ

രന്തനിവീടുൊ
ള്

(എണ്വയം)

ത്തിനപ നമുക്കാതുത്തിനൊട്ട ദുരന്തനിടങ്ങള്

എണ്വയം

1
മണ ദുരന്തനിട ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനില് /
ഉരുള്ത്തിനപ നമുക്കാട്ടല്

ഇ്ലേ

2 ത്തിനരന്തനിവള്ളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം 1,6,9,10,16,18,19 200
3 ൊ നമുക്കാട്ടുതീ ഇ്ലേ

4
തീരദശ നമുക്കാ്ണ്വയം/
ൊടല നമുക്കാദമണ്വയം

ഇ്ലേ

5 തീപ ദുരന്തനിട ദുരന്തനിായത്വയം
6 മുങ്ങ ദുരന്തനിമരണ്വയം
7 ് റബ്ബര് തരന്തനിവദയിച്ച് വീരമൃത്യുത നമുക്കാപ്രത്യാഘ നമുക്കാത്വയം 1-19

8
ര നമുക്കാസ-
ൊീടന നമുക്കാശ ദുരന്തനിന ദുരന്തനിദുരന്തങ്ങള്

ഇ്ലേ

9
പടനമുകന ദുരന്തനിന സരമ്മ നമുക്കാണ/സ്വയംഭര
ണശ നമുക്കാലൊള്/
ന നമുക്കാ പ്രോജകറ ദുരന്തനിൊള്

ഇ്ലേ

10
മനു്മനു്വയം രന്തനിവനമമൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങശയങ്ങള്വയം
തമ്മ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലള്ള സ്വയംപ്രത്യാഘന സര്്വയം

ഇ്ലേ

11 പ നമുക്കാറക്കുള്വയം ഇ്ലേ
12 ത്തിനൊ നമുക്കാടുായി  ജനകീയ പങ നമുക്കാറ്റമ 1-19
13 സുന നമുക്കാമ ദുരന്തനി ഇ്ലേ

14
മറ്റുള്ളരന്തനിവ
(രന്തനിവ ദുരന്തനിശദീൊര ദുരന്തനിക്കുൊ)
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2.5. ഭൂമ ദുരന്തനിശ നമുക്കാസ്ത്രപരമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതയുള്ള പദദശങ്ങള്

ഭൂമ ദുരന്തനിശ നമുക്കാസ്ത്രപരമ നമുക്കാുക്കായഅരക്ഷ ദുരന്തനിത നമുക്കാരന്തനിവണസത്തിനുക്കായസ്വയംബന്ധ ദുരന്തനിറിചദന നമുക്കാറായത ദുരന്തനില് ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുത്തുന്നതമ
കൂട നമുക്കാത്തിനതഒരുലഘുരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരണ്വയംകൂട ദുരന്തനിഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണത നമുക്കാണമ
.ത ദുരന്തനിര ദുരന്തനിറിചറ ദുരന്തനിുക്കായത്തിനയും പങ്കെടുപടുന്നഓദര നമുക്കാ പകൃത ദുരന്തനിദുരന്തായത ദുരന്തനിനു്വയംഓദര നമുക്കാദന നമുക്കാറമ നമുക്കാണമഉപദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ
(ഉദ നമുക്കാ:ത്തിനരന്തനിവള്ളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം,  മണ ദുരന്തനിട ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനില്,  ത്തിനൊ നമുക്കാടുായി  ജനകീയ പങ നമുക്കാറ്റമ,  ൊ നമുക്കാട്ടുതീ,  ൊടല് ൊുക്കായറ്റ്വയം).  സ്വയംണസ നമുക്കാന ദുരന്ത
ന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണഅദത നമുക്കാറ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിന്നമ ലഭ ദുരന്തനിക്കുന്നഭൂപടായത ദുരന്തനില്
ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിര ദുരന്തനിക്കുന്നണസലങ്ങശയങ്ങള്വയം പദദശത്തിനായതലഭമമ നമുക്കാുക്കായേര ദുരന്തനിത്രായത ദുരന്തനില്
ഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിര ദുരന്തനിക്കുന്നണസലങ്ങശയങ്ങള്വയം പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിനടായത ദുരന്തനിുക്കായപഠനപരമടനായത ദുരന്തനില് (ട നമുക്കാന്ത്തിനസസെകമ
രന്തനിവ നമുക്കാനമുകമ )  ന ദുരന്തനിന്വയംലഭ ദുരന്തനിക്കുന്നരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങശയങ്ങളമ നമുക്കാണമ ദേന സരദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ.അനുബന്ധ്വയം 12(ദപജമ ന്വയം-56)  അനുസര ദുരന്തനിറിചമ
രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത ദുരന്തനിര ദുരന്തനിച്ചുള്ളല ദുരന്തനിസ്റ്റുൊള ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിന്നമഏൊീൊര ദുരന്തനിക്കുൊ.അദ്ധമ നമുക്കാുക്കായ്വയം 1  ല് ദശഖര ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിട്ടുള്ള അട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാന
രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള്നമുകനുസര ദുരന്തനിറിചമ ദരന്തനിവണ്വയം പട്ട ദുരന്തനിൊ 2.6 പൂര ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന്. 
.
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പട്ട ദുരന്തനിൊ 2.6:ഭൂമ ദുരന്തനിശ നമുക്കാസ്ത്രപരമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതയുള്ള പദദശങ്ങള്

ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമത ദുരന്തഭീ്ണ ദുരന്തനിയുള്ളരന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡു
ൊള്

ദുരന്തഭീ്ണ ദുരന്തനിയു
യുള്ള പദദശ്വയം

 പദദശത്തിനായത
ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിത്തിനയ
അരന്തനിവണസ

 പദദശത്തിനായതപ നമുക്കാ
ലങ്ങശയങ്ങളത്തിനടഅരന്തനിവ

ണസ

 പദദശത്തിനായതജ
ല നമുക്കാശുക്കായ്വയം(എണ്വയം
ണ്വയം )

 പദദശത്തിനായത
ജനരന്തനിവ നമുക്കാസണസ
ലങ്ങള്/ദൊ നമുക്കാള
ന ദുരന്തനിൊള്
(എണ്വയം)

ദുരന്തഭീ്ണ ദുരന്തനിയു
യുള്ള പദദശത്തിനായത
ത്തിനായതജനഖമ

മറ്റുള്ളരന്തനിവ

ത്തിനരന്തനിവള്ളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം 1,9,10,16,18,19 ദതക്കു്വയംദത നമുക്കാട്ട്വയം ,
കുട ദുരന്തനിനമുക ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലമ്മ നമുക്കാര്വയം
,
അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ,
ഈന സരദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാണ ,
പള്ള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം ,
അദരന്തനിവല്വയം

അറ്റകുറ്റ പണ ദുരന്തനി
ആരന്തനിവശമമു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ.

ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത
ദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമമ നമുക്കാണമ
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2.6. ദുരന്തഭീ്ണ ദുരന്തനിയുള്ള പദദശങ്ങള ദുരന്തനിത്തിനലത്തിനപ നമുക്കാതുത്തിനൊട്ട ദുരന്തനിടങ്ങള്

ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതയുള്ളത്തിനതന്നമ ത ദുരന്തനിര ദുരന്തനിറിചറ ദുരന്തനിഞ്ഞ പദദശങ്ങള ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിലരന്തനിവ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലള്ളഅട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാനഭസൗത ദുരന്തനിൊസസൗൊരമങ്ങത്തിനളകുറ ദുരന്തനിച്ചുള്ളരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള്  പദതമൊമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിദന നമുക്കാറായത ദുരന്തനില്
പൂര ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിക്കുന്നതുദപ നമുക്കാത്തിനലതത്തിനന്നഒരുലഘുരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരണവ്വയംഎ്പോഴത ദുരന്തനിദേന സരനമുകണ്വയം.  ഓദര നമുക്കാ പദദശത്തിനായതയു്വയംബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന് ഇടയുള്ളദുരന്തങ്ങള് അത്തിന്ലോയി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനില്
 പദദശത്തുന ദുരന്തനിലന ദുരന്തനില്ക്കുന്നഅരക്ഷ ദുരന്തനിത നമുക്കാരന്തനിവണസകൂടുതല് ബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന് ഇടയുള്ളരന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡുൊള്,  ആ രന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡുൊള ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിലരന്തനിവ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലള്ളഅട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാനഭസൗത ദുരന്തനിൊസസൗൊരമങ്ങള്
എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവുക്കായ നമുക്കാണമ ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ. 

 പദദശത്തിനായത അായി  ജനകീയ പങണരന്തനിവ നമുക്കാട ദുരന്തനിൊള്,  സ്കൂശയങ്ങളൊള്,  ആദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമണസ നമുക്കാപനങ്ങള്,   സമൂഹ നമുക്കാശയങ്ങളൊള്,  മറ്റമ ന ദുരന്തനിന സരമ ദുരന്തനിത ദുരന്തനിൊള് എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത ദുരന്തനിത്തിനരന്തനിവനമുകണ്വയം.
ഓദര നമുക്കാരന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിനു്വയം പദതമൊ്വയം പദതമൊ്വയംദന നമുക്കാറ്വയംത രേഖ തയ നമുക്കാറ നമുക്കാനമുക ദുരന്തനിഅനുബന്ധമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിസൂക്ഷ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാവന്നത നമുക്കാണമ.  (അനുബന്ധ്വയം 13  –ദപജമ ന്വയം.57  പര ദുരന്തനിദശ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ).അദ്ധമ നമുക്കാുക്കായ്വയം 1  ല്
ദശഖര ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിട്ടുള്ള അട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാന രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിനമന് ദരന്തനിവണ്വയം പട്ട ദുരന്തനിൊ 2 .7  പൂര ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന്.
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പട്ട ദുരന്തനിൊ 2.7:ദുരന്ത  ഭീ്ണ ദുരന്തനിയുള്ള     പദദശങ്ങള ദുരന്തനിത്തിനല     ത്തിനപ നമുക്കാതുത്തിനൊട്ട ദുരന്തനിടങ്ങള്

ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമത
ദുരന്തഭീ്ണ ദുരന്തനിയുള്ള
രന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡുൊള്

അായി  ജനകീയ പങണരന്തനിവ നമുക്കാട ദുരന്തനിൊള് സമ കൂശയങ്ങളൊള്
ആദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമണസ നമുക്കാപന

ങ്ങള്
ൊമ്മയൂണ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി സമൂഹ നമുക്കാള് മറ്റുള്ളരന്തനിവ

ത്തിനരന്തനിവള്ളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം 1,9,10,16,18,19 ദതക്കു്വയംദത നമുക്കാട്ട്വയം(98)  ,
കുടുനമുക ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലമ്മ നമുക്കാര്വയം(104),
അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ(107),
ദതറ്റ നമുക്കാ്വയംപുറ്വയം(109)  ,
േ നമുക്കാലനമുകര (124)  ,
തുദമ്പ നമുക്കാണ(127)

എഎല്പ ദുരന്തനിഎസമ
പൂനൂന സര ,
എഎല്പ ദുരന്തനിഎസമ
പളള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം ,
എഎല്പ ദുരന്തനിഎസമ
ഈന സരദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാണ ,
എഎല്പ ദുരന്തനിഎസമ
ത്തിനരന്തനിവ്പോഴപ്പൂന സര ,
എ്വയംഎ്വയംഎല്പ ദുരന്തനിഎസമ
സമ  അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ ,
ജ ദുരന്തനിഎ്വയംയുപ ദുരന്തനിഎസമ
പള്ള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം

ഇ്ലേ ഓന സരനമുക ദുരന്തനിശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  ,
അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ
ൊൺത്തിനരന്തനിവന്്ന്
ത്തിനസന്റന സര
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2.7. സ നമുക്കാമ്പായത ദുരന്തനിൊദുന സരബലത
സ്വയംഭരന്തനിവ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന് ഇടയുള്ളദുരന്തങ്ങള്,  തദ്ദേശസ സ്വുക്കായ്വയംഭരണണസ നമുക്കാപനപര ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് രന്തനിവരുായത നമുക്കാന്
ഇടയുള്ളസ നമുക്കാമ്പായത ദുരന്തനിൊഅരക്ഷ ദുരന്തനിത നമുക്കാരന്തനിവണസുക്കായ നമുക്കാണമഇരന്തനിവ ദുരന്തനിത്തിനടദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ
.രന്തനിവമാക ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗതവ്വയംത്തിനപ നമുക്കാതുവമ നമുക്കാുക്കായജീരന്തനിവദന നമുക്കാപ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിൊള്ക്കു്വയംആസ്ത ദുരന്തനിൊള്ക്കു്വയംത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില ദുരന്തനിനു്വയംഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാൊ നമുക്കാന് സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതയുള്ള ഭീ്ണ ദുരന്തനിൊള് എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുായതണ്വയം.
ഉദ നമുക്കാ സമൂഹരണായത ദുരന്തനിനമ ത്തിനപ നമുക്കാതുഅട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാനസസൗൊരമദസരന്തനിവനദൊന്ദ്രങ്ങള് (ദൊ നമുക്കാമൺ ത്തിനനസ ദുരന്തനില ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനിത്തിനസയറുൊള്)  മ നമുക്കാന സരനമുകറ്റുൊള്,   സമൂഹ നമുക്കാറിചറ ദുരന്തനിൊള്,  പീല ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമത്തിന്ഡ്ഡുൊള്,
ന ദുരന്തനി്മ ല നമുക്കാന്ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ  സമൂഹ നമുക്കാന സരബറുൊള്,  മത്സമഉണക്കുദൊന്ദ്രങ്ങള്,  പ നമുക്കാല് സ്വയംഭരണരന്തനിവ ദുരന്തനിതരണദൊന്ദ്രങ്ങള്,  ശീതീൊരണ ദുരന്തനിൊള്)  ദന നമുക്കാറായത ദുരന്തനില്
പൂര ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിക്കുന്നതുകൂട നമുക്കാത്തിനതഒരുലഘുരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരണവ്വയംകൂട ദുരന്തനിഎ്പോഴത ദുരന്തനിദറിചന സരദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണത നമുക്കാണമ.രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  ത ദുരന്തനിര ദുരന്തനിച്ചുള്ള രന്തനിവ ദുരന്തനിശദ നമുക്കാ്വയംശങ്ങള്നമുക നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി അനുബന്ധ്വയം 14  (ദപജമ ന്വയം.  58)
പര ദുരന്തനിദശ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ. അദ്ധമ നമുക്കാുക്കായ്വയം 1 ല് ദശഖര ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിട്ടുള്ള അട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാന രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിനമന് ദരന്തനിവണ്വയം പട്ട ദുരന്തനിൊ 2 . 8   പൂര ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന്.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 2.8:സ നമുക്കാമ്പായത ദുരന്തനിൊദുന സരബലത

ദുരന്തഭീ്ണ ദുരന്തനിയുള്ള
ള്ളരന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡുൊള്

ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമ
ത

മ നമുക്കാന സരനമുക
നമുകറ്റമ
(എണ്വയം
ണ്വയം )

ക്ഷീരസ്വയം
സ്വയംപ്രത്യാഘങ്ങ

ള്
(എണ്വയം)

രന്തനിവ ദുരന്തനി
.എനമ
.പ ദുരന്തനി
.സ ദുരന്തനി

.ത്തിനൊൊളക്ഷന്
ത്തിനസയന സര
(എണ്വയം)

ദൊ നമുക്കാമൺ
ത്തിനനസ ദുരന്തനില ദുരന്തനി
റ്റ ദുരന്തനിത്തിനസയ
ന സര

(എണ്വയം)

കൃ് ദുരന്തനിഭ
രന്തനിവന്
(എണ്വയം)

രന്തനിവ ദുരന്തനിത്തുല്പ നമുക്കാ
ല്പ നമുക്കാദനദൊന്ദ്ര്വയം

ന്ദ്ര്വയം
(എണ്വയം)

ദാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡസൗ
ൺ/

ദഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേ നമുക്കാദറജമ
ജമ

(എണ്വയം)

മൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാശുപ
ത്ര ദുരന്തനിൊള്
(എണ്വയം)

അഗ ദുരന്തനി/
ദ സമൂഹ നമുക്കാന സരട്ട ദുരന്തനിദന
ദനഴ്സറ ദുരന്തനി
(എണ്വയം)

മറ്റുള്ളരന്തനിവ
(ഇനവ്വയം
എണവ്വയം)

1,9,10,16,18,19 ത്തിനരന്തനിവള്ളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം
നമുക്വയം

ഇ്ലേ ഇ്ലേ ഇ്ലേ ഇ്ലേ ഇ്ലേ ഇ്ലേ ഇ്ലേ ഇ്ലേ ഇ്ലേ ഇ്ലേ
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അദ്ധമ നമുക്കാുക്കായ്വയം- 3
ദുരന്ത പത ദുരന്തനിൊരണആസൂത്രണദരഖ (ത്തിനറദിസ്പെ നമുക്കാൺസമ സപ്ലൈ നമുക്കാന്)

3.1. ഗ നമുക്കാമപഞ നമുക്കാുക്കായായതമ / നാളിത്തത്തോടെ  വിദഗരസഭഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേീുക്കായറ ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ ൊമ്മ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി
ദുരന്തസ നമുക്കാ സമൂഹേരമമു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാുക്കായ നമുക്കാല്മു്പോഴരന്തനിവന് പരന്തനിവന സരായതനങ്ങത്തിനളയു്വയംഏദൊ നമുക്കാപ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണചുമതലതദ്ദേശഭരണതലായത ദുരന്തനി
ായത ദുരന്തനിത്തിനലഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേ ദുരന്തനിുക്കായറ ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ ൊമ്മ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനിനമുകമആുക്കായ ദുരന്തനിര ദുരന്തനിക്കു്വയം .
 പരന്തനിവന സരായതന് റബ്ബര് തരന്തനിവപുലമ്വയംഅനുസര ദുരന്തനിറിചമആരന്തനിവശമത്തിനമായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനില്ന ദുരന്തനിന സരരന്തനിവ സമൂഹണഉദദമ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണസത്തിനരയു്വയംപ ദുരന്തനി.ട ദുരന്തനിഎ.   പസ ദുരന്തനിശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡയമ
 പ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേമ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമ നമുക്കാപൊന സര,  സ ദുരന്തനി.ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനി.സമ.  ത്തിനേുക്കായന സരദപഴ്സൺമ നമുക്കാന സര,  യൂായതമ ദൊ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിദനറ്റന സര,  ജന് റബ്ബര് തമത്ര ദുരന്തനിദപ നമുക്കാലീസമ
 പത ദുരന്തനിന ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനി,  ത്തിനമശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിനമുകല്ഓനീസന സരമ നമുക്കാന സര,  സ നമുക്കാക്ഷരതദ പരൊമ,ഐ.സ ദുരന്തനി.ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനി.എസമ സുയും പങ്കെടുപന സര് റബ്ബര് തരന്തനിവസന സര,
എഞ ദുരന്തനിനീുക്കായന സരഎന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവത്തിനരകൂട ദുരന്തനിഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത ദുരന്തനിൊമ്മ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനിരന്തനിവ ദുരന്തനിപുലീൊര ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാവന്നത നമുക്കാണമ.
ദുരന്തന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണപദ്ധത ദുരന്തനിത രേഖ തയ നമുക്കാറ നമുക്കാനമുക നമുക്കാനു്വയംനടയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക നമുക്കാനുമുള്ളഉായതരരന്തനിവ നമുക്കാദ ദുരന്തനിായത്വയംഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേ ദുരന്തനിുക്കായറ ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ
ൊമ്മ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനിത്തിനുക്കായചുമതലത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിര ദുരന്തനിക്കുന. 

പട്ട ദുരന്തനിൊ 3.1:ഗ നമുക്കാമപഞ നമുക്കാുക്കായായതമ / നാളിത്തത്തോടെ  വിദഗരസഭഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേീുക്കായറ ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ ൊമ്മ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി
ദമനമ്പ
ന സര

പദരന്തനിവ ദുരന്തനി ദപരമ
ത്തിനമ നമുക്കാ് റബ്ബര് തബല്നമ്പന സര
(രന്തനിവ നമുക്കാട്ടമസമആയും പങ്കെടുപമ )

1.  പസ ദുരന്തനിശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡയമ / ത്തിനേുക്കായന സരദപഴിമ സൺ / ദമുക്കായന സര
ത്തിനജട ദുരന്തനി
അബ്ദുറ സമൂഹ ദുരന്തനിമ നമുക്കാന്

8547420541

2. ് റബ്ബര് തരന്തനിവസമ  പസ ദുരന്തനിശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഖദീജ സായത നമുക്കാന സര 7558930351
3. ഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേ നമുക്കാന്ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ ൊമ്മ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനിത്തിനേുക്കായന സരദപഴിമ സൺമ നമുക്കാന സര

1
രന്തനിവ ദുരന്തനിൊസന്വയം

എ്വയംപ ദുരന്തനി അയ്യൂബമ
ഖ നമുക്കാന്

9061331173

2 ആദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ്വയം രന്തനിവ ദുരന്തനിദമ നമുക്കാഭമ നമുക്കാസ്വയം എ അരരന്തനിവ ദുരന്തനിന്ദന് 9447636905
3 ദക്ഷമൊ നമുക്കാരമ്വയം മഞ ദുരന്തനിത 8943790915

4.
ത്തിനസദട്ടറ ദുരന്തനി 

ത്തിനജുക്കായമസന്
.എന്.ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനി

9645082877

പട്ട ദുരന്തനിൊ 3.2:ക്ഷണ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാവന്നരന്തനിവന സര

ദമനമ്പ
മ്പന സര

പദരന്തനിവ ദുരന്തനി ദപരമ
ത്തിനമ നമുക്കാ് റബ്ബര് തബല്നമ്പ

ന സര
(രന്തനിവ നമുക്കാട്ടമസമആയും പങ്കെടുപമ )

1. രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനമമ്പന സര സസൗദ നമുക്കാ ബീരന്തനിവ ദുരന്തനി 9895057791
2. രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനമമ്പന സര ആുക്കായ ദുരന്തനിശ മു സമൂഹമ്മദമ 9526144042
3. രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനമമ്പന സര നസീല  സമൂഹബീബമ 9567800056
4. രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനമമ്പന സര രന്തനിവ ദുരന്തനി എ്വയം രന്തനിവള്ള ദുരന്തനി 7736233908
5. രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനമമ്പന സര മുസ്തന എ പ ദുരന്തനി 9447426913
6. രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനമമ്പന സര എ പ ദുരന്തനി സജ ദുരന്തനിായതമ 9400682350
7. രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനമമ്പന സര ദജ നമുക്കാസനമ മ നമുക്കാതയിച്ച് വീരമൃത്യു 9895312838
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8. രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനമമ്പന സര ്്വയംസ ദുരന്തനിത ് നമുക്കാന ദുരന്തനി 9072969305
9. രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനമമ്പന സര അന ദുരന്തനില് കുമ നമുക്കാന സര 9847492190
10. രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനമമ്പന സര അബ്ദുല് അസീസമ 9447025436
11. രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനമമ്പന സര എ്വയം രന്തനിവ ദുരന്തനി യുദരന്തനിവ്മ 9946450988
12. രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനമമ്പന സര ആന സരശമ ബ ദുരന്തനി എ്വയം 9447050966
13. രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനമമ്പന സര റ്വയംല ഖ നമുക്കാദന സര 9539038603
14. രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനമമ്പന സര ബു്മറ അ്മറനമ 9847883432
15. അസ ദുരന്തനിഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേയമ ത്തിനസദട്ടറ ദുരന്തനി ദദരന്തനിവദ നമുക്കാസന്.ത്തിനൊ 9847583350

16.
(ഐ.സ ദുരന്തനി.ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനി.എസമ
ത്തിനേുക്കായദപന സരസൺ)

ന ദുരന്തനി് 9946857149  

17. കൃ് ദുരന്തനിഓനീസന സര സബീന 9645458266
18. മൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗദശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ നമുക്കാ പ്രോജകന സര ബ ദുരന്തനിന്ധമ 9495841525 
19. ന ദുരന്തനി്റീസമ ന ദുരന്തനിന സരരന്തനിവ സമൂഹണഓനീസന സര ത്തിനമന സരല ദുരന്തനിന് 9496252392 

20. ത്തിനമശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിനമുകല്ഓനീസന സര –  1.  അദല നമുക്കായും പങ്കെടുപത ദുരന്തനി,  2.
ആയുന സരദരന്തനിവദ്വയം, 3. ദ സമൂഹ നമുക്കാമ ദുരന്തനിദുക്കായ നമുക്കാ

1.ദൊശരന്തനിവനുണ ദുരന്തനി
2.സുാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിന           3.
ദമ നമുക്കാ സമൂഹന്കുമ നമുക്കാന സര

1.  9447541664
2.9497645585
3.9447113985

21. രന്തനിവ ദുരന്തനിദമ നമുക്കാഭമ നമുക്കാസ്വയം-  പ ദുരന്തനിന്സ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപല് / എറിചമ.എ്വയം ദരന്തനിവണു മ നമുക്കാഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേന സര 9495178792 
22. പ ദുരന്തനി.ട ദുരന്തനി.എ.  പസ ദുരന്തനിശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡയമ സുള്നീനമുകന സര
23. പട്ട ദുരന്തനിൊജ നമുക്കാത ദുരന്തനിന ദുരന്തനിന സരരന്തനിവ സമൂഹണഓനീസന സര ദദരന്തനിവദ നമുക്കാസന്.ത്തിനൊ 9847583350
24. ത്തിന്ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡയൂള്ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ് റബ്ബര് തടബമ ന ദുരന്തനിന സരരന്തനിവ സമൂഹണഓനീസന സര ദദരന്തനിവദ നമുക്കാസന്.ത്തിനൊ 9847583350
25.  പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊസ സ്വുക്കായ്വയംഭരണഎഞ ദുരന്തനിനീുക്കായന സര അഖ ദുരന്തനില ഉണ ദുരന്തനികൃഷ്ണന് 9446342352

26.
രന്തനിവ ദുരന്തനിദ്ലേജമഎക്സമറ്റന്്ന്ഓനീസന സര

1 രസ ദുരന്തനിത         
2. നറി സ്നേ

1.9497694367  
 2. 8089281141

27.
സ്വയംദുക്കായ നമുക്കാജ ദുരന്തനിതശ ദുരന്തനിശുരന്തനിവ ദുരന്തനിൊസനപദ്ധത ദുരന്തനിസൂയും പങ്കെടുപന സര് റബ്ബര് തരന്തനിവ

് റബ്ബര് തരന്തനിവസന സര
ന ദുരന്തനി്.ത്തിനൊ 9946857149

28. ജന് റബ്ബര് തമത്ര ദുരന്തനിദപ നമുക്കാലീസമ  പത ദുരന്തനിന ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനി അ്മറനമ 9497942010
29. LSG യൂായതമദൊ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിദനറ്റന സര ൊബീന സര 9645580808
30. സ നമുക്കാക്ഷരതദ പരൊമ സുന ദുരന്തനിത

31.

എസമ സ ദുരന്തനി/എസമ ട ദുരന്തനി  പദമ നമുക്കാന സരട്ടന സര

1.സജ ദുരന്തനിായതമ എസമ.സ ദുരന്തനി
ത്തിന പ നമുക്കാദമ നമുക്കാട്ടന സര
2.ജ ദുരന്തനി് എസമ.ട ദുരന്തനി
ത്തിന പ നമുക്കാദമ നമുക്കാട്ടന സര

1.9539537168   2.
9544657093

3.2. എമന സരജന്സ ദുരന്തനിറദിസ്പെ നമുക്കാന്സമ ടീ്വയം (ഇ ആന സര ട ദുരന്തനി.)

ഈസ്വയംപ്രത്യാഘായത ദുരന്തനിനമഅരന്തനിവരുത്തിനടഉായതരരന്തനിവ നമുക്കാദ ദുരന്തനിായതങ്ങള്ന ദുരന്തനിന സരരന്തനിവ സമൂഹ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന്ആരന്തനിവശമമ നമുക്കാുക്കായഉപൊരണങ്ങശയങ്ങള്വയംസ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാ
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനങ്ങശയങ്ങള്വയം ലഭ ദുരന്തനിക്കുന്നദൊന്ദ്രങ്ങള് ,  സ സമൂഹ നമുക്കാുക്കായ്വയംലഭ ദുരന്തനിക്കുന്നഓനീസുൊള്,
ദന നമുക്കാൺനമ്പറുൊള്എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുായതണ്വയം.  ഓദര നമുക്കാചുമതലയു്വയംന ദുരന്തനിന സര  സമൂഹ ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണചുമതലനമുക നമുക്കാരത്തിനയ
ദപരു്വയംദന നമുക്കാൺനമ്പറു്വയംദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുായതണ്വയം. 
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3.2.1. മുന്നറ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപമ ടീ്വയം (ഇ.ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ്യൂ.ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനി.എസമ )

ടീ്വയം ലീശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡറുത്തിനട ദപരമ ് ദുരന്തനിനു ദന നമുക്കാൺ നമ്പന സര: 9048929093
അട ദുരന്തനിുക്കായന്ത ദുരന്തനിര സ നമുക്കാ സമൂഹേരമങ്ങള ദുരന്തനില് തദ്ദേശസ സ്വുക്കായ്വയംഭരണ തലായത ദുരന്തനിത്തിനല മു്പോഴരന്തനിവന് ആശയങ്ങളൊള്ക്കു്വയം രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവര്വയം
നല് നമുക്കാന് ഉായതരരന്തനിവ നമുക്കാദ ദുരന്തനിായതത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട സ്വയംപ്രത്യാഘ്വയം ആണമ ഇതമ.  അായതര്വയംമുന്നറ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിപ്പുൊള് പര ദുരന്തനികൾ പരിഭ നമുക്കാന്ത ദുരന്തനി
സൃന്യമൃഗങ്ങള് യഥേഷ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാായതരീത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിര ദുരന്തനിക്കുത്തിനമന്നമ ഉറയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക നമുക്കാന് ആരന്തനിവശമമ നമുക്കാുക്കായ നടപട ദുരന്തനിൊള് ഈ ദസന
് റബ്ബര് തൊത്തിനനമുക നമുക്കാള്ളണ്വയം.ദുന സരബലര നമുക്കാുക്കായ ഗ്രൂപ്പുൊള്നമുകമ അരന്തനിവരുത്തിനട  പദതമൊ ആരന്തനിവശമങ്ങള്നമുകനുസര ദുരന്തനിറിചമ മത ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാുക്കായ
രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള് നല്ൊ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിട്ടുത്തിന്കെടുപ്പിച്ചുകൊണന്വയം ഉറപ്പുരന്തനിവരുായതണ്വയം.  ത്തിനേനമുകമ  ല ദുരന്തനിഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേ ദുരന്തനില് ഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട ദുരന്തനിര ദുരന്തനിക്കുന്ന ഉപ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിൊശയങ്ങളത്തിനട
രന്തനിവ ദുരന്തനിശദ നമുക്കാ്വയംശങ്ങള് അാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമ നമുക്കാുക്കായ്വയം 5-ഇല് ന ദുരന്തനിന്വയം ലഭ ദുരന്തനിക്കു്വയം.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 3.3:മുന്നറ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപമ ടീ്വയം

ദമ
നമ്പന സര

ദപരു്വയം,
പൂന സരണദമല്രന്തനിവ ദുരന്തനില നമുക്കാസവ്വയം

ല ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്വയം
രന്തനിവുക്കായസമ
സമ

ദന നമുക്കാൺ നമ്പന സര
ത്തിനേനമുകമ ല ദുരന്തനിഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമ

1 ് ദുരന്തനിനു
പുരു്ന്


9048929093
ട നമുക്കാന്സ ദുരന്തനിഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേന സര ദറശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിദുക്കായ നമുക്കാ,
ത്തിനടല ദുരന്തനിരന്തനിവ ദുരന്തനി്ന്, നയൂസമ ദപയും പങ്കെടുപന സര, 
് റബ്ബര് തമനമുകമ, ബ നമുക്കാറ്ററ ദുരന്തനി, ൊന്ന നമുക്കാസമ, 
നണല്,ഡ്വയം, ദട നമുക്കാന സരറിചമ 
് റബ്ബര് തലറ്റമ, ഇന്ധന്വയം, 
് റബ്ബര് തസറൺ / ത്തിനമാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാദന നമുക്കാൺ,
എമന സരജന്സ ദുരന്തനി ് റബ്ബര് തലറ്റമ, 
ത്തിനടല ദുരന്തനിദന നമുക്കാൺ 
നമ്പന സര.രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരദ് നമുക്കാതസ്സുൊശയങ്ങള
ത്തിനട രന്തനിവ ദുരന്തനില നമുക്കാസ്വയം 
(ത്തിനൊഎസമശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിഎ്വയംഎ / 
ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിഎ്വയംഎ / ദപ നമുക്കാലീസമ 
ദഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേ്ന് / ദ് നമുക്കാനമുകമ / 
ദറശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിദുക്കായ നമുക്കാ / ട ദുരന്തനിരന്തനിവ ദുരന്തനി ദഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേ്ന്
/  MET ഓനീസമ ).

2 ൊദീജ സ്തീ 42 7558930351

3 ന നമുക്കാസന സര
പുരു്ന്


45 8943181929

4 ഇസ്മുക്കായ ദുരന്തനില്
പുരു്ന്


9562874795

5 ൊബീന സര
പുരു്ന്


995504720

6 ന നമുക്കാ് നമുക്കാദമ
പുരു്ന്


8943953480

7 മുഹ ദുരന്തനിന്
പുരു്ന്


9946058970

8 മഞ ദുരന്തനിത സ്ത്രീ 8943790915
9 അഞ.ഒ.ത്തിനൊ സ്ത്രീ 7034708045
10 ബ ദുരന്തനിന്ദു സ്ത്രീ 8943193990

3.2..അദന സ്വ്ണ - രക്ഷ നമുക്കാ പരന്തനിവന സരായതന - ഒഴി ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിനമുകല്ടീ്വയം

ടീ്വയം ലീശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡറുത്തിനട ദപരമ സുന ദുരന്തനില്കുമ നമുക്കാന സര ദന നമുക്കാൺ നമ്പന സര:

ഈദമഖലൊള ദുരന്തനില് പദതമൊ് റബ്ബര് തരന്തനിവദാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമ്വയംഉള്ളരന്തനിവത്തിനരന ദുരന്തനിാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പാശുക്കായമ നമുക്കായു്വയംഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുായതണ്വയം
.രക്ഷ പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള്നമുക നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിആരന്തനിവശമമ നമുക്കാുക്കായരന്തനിവ നമുക്കാ സമൂഹനങ്ങള്രക്ഷ നമുക്കാ
ഉപൊരണങ്ങള്,അരന്തനിവലഭ ദുരന്തനിക്കുന്നദൊന്ദ്രങ്ങള്ഓദര നമുക്കാ പരന്തനിവന സരായതനങ്ങശയങ്ങളത്തിനടയു്വയംഉപൊരണങ്ങശയങ്ങളത്തിനടയു്വയംചുമലതലനമുക നമുക്കാന സരഎ
ന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവ പദതമൊ്വയംദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത ദുരന്തനിത്തിനരന്തനിവനമുകണ്വയം. രന്തനിവ ദുരന്തനിശദ നമുക്കാ്വയംശങ്ങള് അാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമ നമുക്കാുക്കായ്വയം 5-ഇല് ന ദുരന്തനിന്വയം ലഭ ദുരന്തനിക്കു്വയം.
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പട്ട ദുരന്തനിൊ 3.4:അദന സ്വ്ണ - രക്ഷ നമുക്കാ പരന്തനിവന സരായതന - ഒഴി ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിനമുകല്ടീ്വയം
ദമ
നമ്പ
മ്പന സര

ദപരു്വയം,
പൂന സരണദമല്രന്തനിവ ദുരന്തനില നമുക്കാസവ്വയം

ല ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്വയം
രന്തനിവുക്കായസമ
സമ

ദന നമുക്കാൺ
നമ്പന സര ത്തിനേനമുകമ ല ദുരന്തനിഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമ

1 സുന ദുരന്തനില്കുമ നമുക്കാന സര പുരു്ന് ചുരന്തനിവന്നപത നമുക്കാൊ, ൊുക്കായന സര, ആായി  ജനകീയ പങന സര,
ദഫ നമുക്കാട്ടന സര, ് റബ്ബര് തലനമദബ നമുക്കാട്ടമ,
ത്തിനസറിചന സര, ദട നമുക്കാന സര് റബ്ബര് തറിചമലറ്റമ, 
രന്തനിവ ദുരന്തനിസ ദുരന്തനില്, 
എമന സരജന്സ ദുരന്തനി് റബ്ബര് തലറ്റമ,ൊട്ടന സര, രന്തനിവ നമുക്കാള്,
ഗസൗസമ, ത്തിനടഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേന സര, നഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമഎുക്കായമ ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  
ദബ നമുക്കാക്സമ,ദബ നമുക്കാട്ടമ, 
 പദതമൊസ സമൂഹ നമുക്കാുക്കായ്വയംആരന്തനിവശമമുള്ള
ആശയങ്ങളൊശയങ്ങളത്തിനടപട്ട ദുരന്തനിൊ, ദന നമുക്കാട്ടമ  ബുനമുകമ,
ദപന, 
ത നമുക്കാല്നമുക നമുക്കാല ദുരന്തനിൊഭരന്തനിവനനന്ന നമുക്കാനമുകല് 
/ ദമീൊരണഉപൊരണങ്ങള്, 
നുക്കായന സരഎക്സമറ്റ ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗയിച്ച് വീരമൃത്യുത്തിന്ന സര

2 ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗഫൂന സര പുരു്ന് 9846043221
3 മു സമൂഹമ്മദമ അബ്ദുറ സമൂഹ ദുരന്തനിമ നമുക്കാന് പുരു്ന് 8547420541
4 മറ ദുരന്തനിുക്കായ്വയം സ്ത്രീ 8848410340
5 അനസമ പുരു്ന് 8086338447
6 സു് റബ്ബര് തബന സര പുരു്ന് 9645425141
7 ്മീന സര പുരു്ന് 7510354205
8 രത്നരന്തനിവ്ലേ ദുരന്തനി സ്ത്രീ 9645120431

9 ് നമുക്കാനരന്തനിവ നമുക്കാസമ പുരു്ന് 9447123598

3.2.3. ത്തിന്ല്ട്ടന സരമ നമുക്കാദനത്തിനേജ്മെയമ ടീ്വയം 

ടീ്വയം ലീശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡറുത്തിനട ദപരമ : അ്മറനമ.ട ദുരന്തനി ദന നമുക്കാൺ നമ്പന സര:9895589179 ,9847191591

ദുര ദുരന്തനിത നമുക്കാശ സ്വ നമുക്കാസദൊന്ദ്രങ്ങള്ൊ നമുക്കാരമക്ഷമമ നമുക്കായു്വയംപര നമുക്കാത ദുരന്തനിര സമൂഹ ദുരന്തനിതമ നമുക്കായു്വയം പരന്തനിവന സരായത ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന് പ നമുക്കാ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻപ്രാപ ദുരന്തനിയു്വയംൊ നമുക്കാരമ നമുക്കാദശ് ദുരന്തനിയു്വയംഉള്ള
രന്തനിവത്തിനരഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത ദുരന്തനിദമീൊര ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണൊമ്മ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാണ ദുരന്തനിതമ.  ഈടീമ ദുരന്തനില്
തദ്ദേശസ സ്വുക്കായ്വയംഭരണണസ നമുക്കാപനപര ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുള്ള ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയംഅത ദുരന്തനിനമ സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതഇത്തിന്ലോയി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനില്പുറത്തു്വയം
രന്തനിവമതമസ്തദൊന്ദ്രങ്ങള ദുരന്തനില്അഭുക്കായ്വയംനല്ദൊ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണദൊന്ദ്രങ്ങശയങ്ങളത്തിനടപട്ട ദുരന്തനിൊബന്ധത്തിനയും പങ്കെടുപദട്കെടുപ്പിച്ചുകൊണരന്തനിവമാക ദുരന്തനിൊശയങ്ങളത്തിനട/  സ്വയംപ്രത്യാഘടനൊശയങ്ങളത്തിനട/
ണസ നമുക്കാപനങ്ങശയങ്ങളത്തിനടദപരുൊള്,ബന്ധത്തിനയും പങ്കെടുപദട്കെടുപ്പിച്ചുകൊണനമ്പന സര,
ഓദര നമുക്കാദൊന്ദ്രായത ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയംഉള്ളസസൗൊരമങ്ങള്,സ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനങ്ങള്എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത ദുരന്തനിനല് നമുക്കാന്ൊഴി ദുരന്തനിയുന്നരീത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില്
രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരദശഖരണ്വയംനടായതണ്വയം.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 3.5:ത്തിന്ല്ട്ടന സരമ നമുക്കാദനത്തിനേജ്മെയമ ടീ്വയം
ദമ
നമ്പ
ന സര

ദപരു്വയം,
പൂന സരണദമല്രന്തനിവ ദുരന്തനില നമുക്കാ

സവ്വയം
ല ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്വയം രന്തനിവുക്കായസമ ദന നമുക്കാൺ നമ്പന സര ത്തിനേനമുകമ ല ദുരന്തനിഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമ

1 അ്മറനമ.ട ദുരന്തനി പു 40 9895589179 സുരക്ഷ ദുരന്തനിതത്തിന്ല്ട്ടറുൊശയങ്ങളത്തിനടപട്ട ദുരന്തനിൊ, 
രന്തനിവമതമസ്തണസലങ്ങള ദുരന്തനില്അഭുക്കായ്വയംദതദട്കെടുപ്പിച്ചുകൊണആശയങ്ങള
ൊശയങ്ങളത്തിനടപട്ട ദുരന്തനിൊ,ഉണനമുക ദുരന്തനിസൂക്ഷ ദുരന്തനിക്കുന്നഭക്ഷണ്വയം, 
കുയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില നമുക്കാനമുക ദുരന്തനിുക്കായകുട ദുരന്തനിത്തിനരന്തനിവള്ള്വയം, അര ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപൊള്, 
മരുനൊള്,ന ദുരന്തനിദന നമുക്കാള്, ്ീറിച ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ  ത്തിനപസൗശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡന സര, 
പ നമുക്കാത്രങ്ങള്, പ നമുക്കാല്ത്തിനപ നമുക്കാട ദുരന്തനി, ഇന്ധന്വയം, 
ത്തിനമ്പോഴകുത ദുരന്തനിര ദുരന്തനി,തീത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട ദുരന്തനി, റ നമുക്കാന്തല്രന്തനിവ ദുരന്തനിളനമുകമ, ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ നമുക്കാസമ 
് റബ്ബര് തലറ്റമ, ദട നമുക്കാന സരറിചമ, 

2 തയായ ശീജ ദുരന്തനിായതമ പു 30 7902537547
3 ത നമുക്കാസ ദുരന്തനിരമ പു 28 9895507847
4 ഷുഐബമ പു 25 9605517506
5  സമൂഹ നമുക്കാര ദുരന്തനിസമ പു 32 9048929153
6 രന്തനിവ ദുരന്തനിജുക്കായനമ പു 40 9995291505
7 സു് റബ്ബര് തബരമ പു 35 9061989093
8 ്ബീരമ പു 35 9846158385
9 ജദുക്കായ്മ പുരു് 9497307707
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ന്
ട നമുക്കാന സരദപ നമുക്കാള ദുരന്തനിന്,കുറ ദുരന്തനിപ്പുൊള്ക്കുള്ളപുസ്തൊ്വയം, ദപന.

3.2.4.  പ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേമശുശ്രൂ  ്/ ദബസ ദുരന്തനിൊമ ് റബ്ബര് തലനമ സദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാന സരട്ടമ  ടീ്വയം

ടീ്വയം ലീശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡറുത്തിനട ദപരമ ് നമുക്കാജ ദുരന്തനി ദന നമുക്കാൺ നമ്പന സര: 9048393736

തദ്ദേശസ സ്വുക്കായ്വയംഭരണതലായത ദുരന്തനില്രൂപീൊര ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണന നമുക്കാല നമുക്കാമത്തിനായതസ നമുക്കാദായി  ജനകീയ പങത ദുരന്തനിൊ് റബ്ബര് തരന്തനിവദഗ്ദ്ധമ
സ്വയംപ്രത്യാഘമ നമുക്കാണ ദുരന്തനിതമ.സ സ്വ നമുക്കാഭ നമുക്കാരന്തനിവ ദുരന്തനിൊമ നമുക്കായു്വയംഈദമഖലുക്കായ ദുരന്തനില്സ നമുക്കാദായി  ജനകീയ പങത ദുരന്തനിൊപര ദുരന്തനിജ്ഞ നമുക്കാനതലായത ദുരന്തനില് പരന്തനിവന സരായത ദുരന്തനിികളുടെ ദേഹരക്ഷയന്നരന്തനിവത്തിനരയു്വയം
സന്നദ്ധദസരന്തനിവനേ നമുക്കാതുരമ്വയം ഉള്ളരന്തനിവത്തിനരയുമ നമുക്കാണമ  ഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ.   പ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേമശുശ്രൂ്ൊ ദുരന്തനിറ്റു്വയം,
അനുബന്ധസ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനങ്ങശയങ്ങള്വയംലഭ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന്ഇടയുള്ളദൊന്ദ്രങ്ങശയങ്ങളത്തിനടരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള്,
ആതയായ ശുക്കായ ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണആദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ പരന്തനിവന സരായതൊന സര,  ണസ നമുക്കാപനങ്ങള്,
ദ സ്വ ദുരന്തനിതീുക്കായപ്രത്യാഘട്ടേ ദുരന്തനിൊ ദുരന്തനിത്സദരന്തനിവ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനിരന്തനിവരുനഎായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനില്അത ദുരന്തനിനുള്ളഏറ്റവ്വയംഅടുത്തുള്ളദൊന്ദ്രങ്ങള്എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവത്തിനുക്കായ്ലേ നമുക്കാ്വയംഈടീമ ദുരന്തനിനമ
ലഭമമ നമുക്കാനമുകണ്വയം.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 3.6: പ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേമശുശ്രൂ  ്/ ദബസ ദുരന്തനിൊമ ് റബ്ബര് തലനമ സദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാന സരട്ടമ ടീ്വയം
ദമ
നമ്പന സര

ദപരു്വയം,
പൂന സരണദമല്രന്തനിവ ദുരന്തനില നമുക്കാസവ്വയം

ല ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്വയം രന്തനിവുക്കായസമ
ദന നമുക്കാൺ
നമ്പന സര

ത്തിനേനമുകമ ല ദുരന്തനിഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമ

1 ് നമുക്കാജ ദുരന്തനി പുരു്ന് 9048393736 നഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമ എുക്കായമ ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  ദബ നമുക്കാക്സമ, 
ത്തിനശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡല ദുരന്തനിരന്തനിവറ ദുരന്തനി ദബ നമുക്കാക്സമ, ORS 
പ നമുക്കാനമുകറ്റുൊള്,ദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിൊശയങ്ങളത്തിനട 
പട്ട ദുരന്തനിൊ, വൃദ്ധന സര,കുട്ട ദുരന്തനിൊള്, 
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗന സരഭ ദുരന്തനിണ ദുരന്തനിൊള്, 
സ്ത്രീൊള്,മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമ നമുക്കാന സര,
രന്തനിവ നമുക്കാട്ടന സര പയൂര ദുരന്തനിനുക്കായന സര, കുറ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപമ
പുസ്തൊ്വയം, ദപന, ത്തിനസറിചന സര, AED, 
സ ദുരന്തനിങമ, സമസപ്ലൈ ദുരന്തനിയമ

2 അബ ദുരന്തനി പുരു്ന് 8943381709

3 രജ ദുരന്തനിദല്മ പുരു്ന് 7356301910

4 സു് റബ്ബര് തബന സര പുരു്ന് 9645425141

5 സജീന സര പുരു്ന് 9539048292

6 തയായ ശീനു പുരു്ന് 9048832665

7 ര നമുക്കാദജ്മ പുരു്ന് 9895079878

8 ര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ സ്ത്രീ 8086623012

3.4. സന്നദ്ധ പരന്തനിവന സരായതൊരുത്തിനടപട്ട ദുരന്തനിൊ

തദ്ദേശഭരണതലായത ദുരന്തനില് പരന്തനിവന സരായത ദുരന്തനിക്കുന്ന സമൂഹുക്കായന സരത്തിനസനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണറ ദുരന്തനിസമ കൂശയങ്ങളൊള്/ദൊ നമുക്കാദളജുൊള്എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവ ദുരന്തനിടങ്ങള ദുരന്തനിത്തിനലചുമതല
നമുക നമുക്കാര നമുക്കാുക്കായഅാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമ നമുക്കാപൊത്തിനരൊണ്ടു്വയം,  സമ കൂശയങ്ങളൊള ദുരന്തനിത്തിനലഎസമ.പീ.സീ,  ന്നു വരുന്ന സാംസസൗട്ടമ,  ് റബ്ബര് താളിത്തത്തോടെ  വിദഗശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ സ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനങ്ങള്,
യുരന്തനിവജനദക്ഷമദബ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ,  ത്തിനന സമൂഹമ റുയുരന്തനിവദൊന്ദ്രഎന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവ ദുരന്തനിടങ്ങള ദുരന്തനില്ന ദുരന്തനിന്വയം രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവര്വയംദശഖര ദുരന്തനിനമുകണ്വയം.
ഈതരായത ദുരന്തനില്ഉള്ളദസരന്തനിവനങ്ങള്സന്നദ്ധ നമുക്കാട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാനായത ദുരന്തനില്നല് നമുക്കാന്ൊഴി ദുരന്തനിയുന്നമറ്റുഗ്രൂപ്പുൊശയങ്ങളത്തിനടരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരവ്വയംഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത

ായതണ്വയം . 

പട്ട ദുരന്തനിൊ 3.7:സന്നദ്ധ പരന്തനിവന സരായതൊരുത്തിനടപട്ട ദുരന്തനിൊ
ദമനമ്പന സര ദപരു്വയം,

പൂന സരണദമല്രന്തനിവ ദുരന്തനില നമുക്കാസവ്വയം
ദന നമുക്കാൺ
നമ്പന സര

ല ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്വയം
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്വയം

രന്തനിവുക്കായസമ
റ ദുരന്തനിമ നമുക്കാന സരക്സമ (ത ദുരന്തനിരറിച ദുരന്തനില് ,
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രക്ഷ നമുക്കാ പരന്തനിവന സരായതന്വയം  പ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേമശു ശ്രൂക്ഷ
എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവുക്കായ ദുരന്തനില്ലഭ ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിട്ടുള്ള

പര ദുരന്തനിശീലനങ്ങശയങ്ങളത്തിനട രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള്)
1. ൊദീജ 7558930351 സ്ത്രീ 42 രക്ഷ നമുക്കാ  പരന്തനിവന സരായതന്വയം ,  പ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേമ ശുശ്രൂ്

2. ൊബീന സര
9995504720 പുരു

്ന്
36 രക്ഷ നമുക്കാ  പരന്തനിവന സരായതന്വയം

3. നസൗ് നമുക്കാദമ
8943953480 പുരു

്ന്
40 രക്ഷ നമുക്കാ  പരന്തനിവന സരായതന്വയം

4. മുഹ ദുരന്തനിന്
9946058970 പുരു

്ന്
35 രക്ഷ നമുക്കാ  പരന്തനിവന സരായതന്വയം

പട്ട ദുരന്തനിൊ 3.8:അട ദുരന്തനിുക്കായന്ത ദുരന്തനിര സ നമുക്കാ സമൂഹേരമങ്ങള ദുരന്തനില് ബന്ധത്തിനയും പങ്കെടുപദട്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ണസ നമുക്കാപനങ്ങശയങ്ങള്വയം ചുമതലനമുക നമുക്കാരു്വയം

ദമ
നമ്പന സര

 പരന്തനിവന സരായതന്വയം
രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
ത്തിനമമ്പന സര

ചുമതലത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട
രന്തനിവകുപ്പുൊള്

ERT
മറ്റമ

പായി  ജനകീയ പങ നമുക്കാള ദുരന്തനിൊ
ള്

1 മുന്നറ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപമ  സമൂഹ നമുക്കാജറ രന്തനിവ ദുരന്തനിദ്ലേജമ
ഓനീസമ

് ദുരന്തനിനു

2 മുന് കൂട്ട ദുരന്തനി ഒഴി ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിനമുകല് നരന്തനിവ നമുക്കാസമ രന്തനിവ ദുരന്തനിദ്ലേജമ
ഓനീസമ ,
പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ

സുന ദുരന്തനില്കുമ നമുക്കാന സര

3 അദന സ്വ്ണ്വയം രക്ഷത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം ത്തിനൊ
.രന്തനിവ ദുരന്തനി.മു സമൂഹമ്മദമ

പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ സുന ദുരന്തനില്കുമ നമുക്കാന സര

4 ൊമ നമുക്കാമ്പമ മ നമുക്കാദനത്തിനേജ്മെയമ സരസ സ്വത ദുരന്തനി രന്തനിവ ദുരന്തനിദ്ലേജമ
ഓനീസമ ,
പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ

അ്മറനമ

5 മ നമുക്കാല ദുരന്തനിനമസ്വയംന്നു വരുന്ന സാംസരണ്വയം ത്തിനജസ്സ ദുരന്തനി
തയായ ശീന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാസന്

പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ തയായ ശീജ ദുരന്തനിായതമ സജീരന്തനിവന്

6 ദുര ദുരന്തനിത നമുക്കാശ സ്വ നമുക്കാസസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധനങ്ങള്
(ദശഖരണ രന്തനിവ ദുരന്തനിതരണ ദൊന്ദ്രങ്ങള്)

മുസ്തന.എ.പ ദുരന്തനി സ ദുരന്തനിരന്തനിവ ദുരന്തനില്
സ് റബ്ബര് തയും പങ്കെടുപൊസമ

ശു് റബ്ബര് ത സമൂഹബമ

7 മൃതശരീരങ്ങശയങ്ങള്വയം  /
അരന്തനിവശ ദുരന്തനിന്യമൃഗങ്ങള് യഥേഷങ്ങശയങ്ങള്വയം നീനമുക്വയംത്തിനേ രേഖ തയല്

ത്തിനജസ്സ ദുരന്തനി
തയായ ശീന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാസന്

ദപ നമുക്കാലീസമ സു് റബ്ബര് തബന സര

8 ആദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ ന ദുരന്തനിരീക്ഷണവ്വയം
പര ദുരന്തനിപ നമുക്കാലനവ്വയം

മ ഞ ദുരന്തനിത ആദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ
രന്തനിവകുയും പങ്കെടുപമ

്ബീന സര ദൊശരന്തനിവനുണ ദുരന്തനി
ണ ദുരന്തനി

9 ജലരന്തനിവ ദുരന്തനിതരണ്വയം റസീന
സ ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാല ദുരന്തനി

രന്തനിവ നമുക്കാട്ടന സര
അദത നമുക്കാറ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി

രന്തനിവ ദുരന്തനിജുക്കായന്

10 മീശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിുക്കായ ബ ദുരന്തനിന്ദു ആനന്ദമ പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ  സമൂഹ നമുക്കാര ദുരന്തനിസമ
11 മൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗസ്വയംരക്ഷണ്വയം ജദുക്കായ്മ ത്തിനരന്തനിവറ്ററ ദുരന്തനിനറ ദുരന്തനി ത നമുക്കാസ ദുരന്തനിന സര ജുക്കായശമ ീ
12 മ നമുക്കാനസ ദുരന്തനിൊ സ നമുക്കാമൂ സമൂഹ ദുരന്തനിൊ

പര ദുരന്തനിേരണ്വയം
മു സമൂഹമ്മദല ദുരന്തനി
മ നമുക്കാഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേന സര

സ നമുക്കാമൂ സമൂഹമ
നീത ദുരന്തനി രന്തനിവകുയും പങ്കെടുപമ

രജ ദുരന്തനിദല്മ ന ദുരന്തനി്.ത്തിനൊ
.പ ദുരന്തനി

13 മത്തിനറ്റത്തിനന്തായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം രന്തനിവ ദുരന്തനിപ ദുരന്തനി ആ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനി പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ തയായ ശീനു സുന ദുരന്തനില്കു
മ നമുക്കാന സര

3.5. ഒഴി ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിനമുകല്പദ്ധത ദുരന്തനി
ദുരന്ത സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമത നമുക്കാ ദമഖലൊള ദുരന്തനില് ന ദുരന്തനിന്വയം  ജനങ്ങത്തിനള ഒഴി ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനി രന്തനിവരുദമ്പ നമുക്കാള് സ്വയംണസ നമുക്കാന ദുരന്ത ന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണ
അദത നമുക്കാറ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി,  ജ ദുരന്തനി്ലേ നമുക്കാ ദുരന്ത ന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണ അദത നമുക്കാറ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവരുത്തിനട ന ദുരന്തനിന സരദ്ദേശങ്ങള്നമുകനുസര ദുരന്തനിറിചമ ദരന്തനിവണ്വയം തദ്ദേശ
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സ സ്വുക്കായ്വയം ഭരണ ണസ നമുക്കാപനങ്ങള്  പരന്തനിവന സരായത ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന്.
ദുരന്തആപ്രത്യാഘ നമുക്കാതസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതദമഖലയുത്തിനടമ നമുക്കായും പങ്കെടുപ ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമഅനുസര ദുരന്തനിറിചമഒഴി ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിനമുകല്നടപട ദുരന്തനിൊള്ആര്വയംഭ ദുരന്തനിക്കുദമ്പ നമുക്കാള്കൂടുതല്
റ ദുരന്തനിസമൊമഉള്ളരന്തനിവന സരനമുകമആദമപര ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണനനല്ദൊ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണത നമുക്കാണമ. 

 ഒഴി ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിനമുകല്നടപട ദുരന്തനിൊള്നമുക നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിദുര ദുരന്തനിത നമുക്കാശ സ്വ നമുക്കാസൊമ നമുക്കാമ്പുൊള ദുരന്തനിദലനമുകമഅത്തിന്ലോയി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനില്ആശുപത്ര ദുരന്തനിൊള ദുരന്തനിദലനമുകമ
ത്തിനൊ നമുക്കാണ്ടുദപ നമുക്കാകുന്നത ദുരന്തനിനമഉപദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിക്കുന്നപ നമുക്കാതൊള്ദരന്തനിവാളിത്തത്തോടെ  വിദഗായത ദുരന്തനില്എായത ദുരന്തനിദറിചര നമുക്കാവന്നതു്വയംസുരക്ഷ ദുരന്തനിതവ്വയംആുക്കായ ദുരന്തനിര ദുരന്തനി
ര ദുരന്തനിനമുകണ്വയം .  ഇായതര്വയംപ നമുക്കാതൊള ദുരന്തനില്ഏത്തിനതായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയംതടസ്സങ്ങള്ഉത്തിന്കെടുപ്പിച്ചുകൊണായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനില്ആുക്കായതമ
ൊണ്ടുപ ദുരന്തനിട ദുരന്തനിക്കുന്നത ദുരന്തനിനു്വയംഎത്രയു്വയംദരന്തനിവാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്വയംതടസ്സങ്ങള്ഒഴി ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാക്കുന്നത ദുരന്തനിനമആരന്തനിവശമമ നമുക്കാുക്കായസ്ീൊരണങ്ങദള നമുക്കാത്തിനട
സ്ര നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിന ദുരന്തനില്നമുക നമുക്കാന്അറ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിപ്പുൊള്നല്ദൊ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണത നമുക്കാണമ. 

 മുന്തീരുമ നമുക്കാന പൊ നമുക്കാര്വയംഉള്ളരന്തനിവഴി ദുരന്തനിഏത്തിനതായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയംൊ നമുക്കാരണരന്തനിവശ നമുക്കാല്ഉപദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന്പറ്റ നമുക്കാത നമുക്കാുക്കായ നമുക്കാല്പൊര്വയം
രന്തനിവഴി ദുരന്തനിത്തിനുക്കായകുറ ദുരന്തനിച്ചുള്ളരന്തനിവമാകതയു്വയംഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിര ദുരന്തനിനമുകണ്വയം.   

 ത്തിനപ നമുക്കാതുജനങ്ങള്കൂടുതല്ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാൊ നമുക്കാവന്നദൊന്ദ്രങ്ങള ദുരന്തനില്ന ദുരന്തനിന്വയംജനങ്ങത്തിനളഒഴി ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിക്കുന്നത ദുരന്തനിനുള്ള പദതമൊപദ്ധ
ത ദുരന്തനിത രേഖ തയ നമുക്കാറ നമുക്കാനമുക ദുരന്തനിരന്തനിവഘദൂര യാത്രയണ്വയം. 

 ഒന്ന ദുരന്തനിലാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിൊ്വയംദുരന്തബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിതദൊന്ദ്രങ്ങള്ഉത്തിന്കെടുപ്പിച്ചുകൊണായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനില്ഓദര നമുക്കാരന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിദലക്കു്വയംദൊന്ദ്രായത ദുരന്തനിദലക്കു്വയംഉള്ളസ്വയംപ്രത്യാഘങ്ങ
ങ്ങള് ,
സ്വയംപ്രത്യാഘങ്ങശയങ്ങളത്തിനടദനത നമുക്കാനമുകള്അരന്തനിവരുത്തിനട പരന്തനിവന സരായതനായത ദുരന്തനിനമആരന്തനിവശമമ നമുക്കാുക്കായസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധനസ നമുക്കാമഗ ദുരന്തനിൊള്എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവദരഖ
ത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത ദുരന്തനിരന്തനിവഘദൂര യാത്രയണ്വയം. 

 ഓദര നമുക്കാ തര്വയം ദുരന്തവ്വയം മുന്ന ദുരന്തനില് ൊണ്ടുത്തിനൊ നമുക്കാ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ ഒഴി ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിനമുകല് നടപട ദുരന്തനിൊള് ആസൂത്രണ്വയം ത്തിനേദ രേഖ തയ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണത നമുക്കാണമ.
പട്ട ദുരന്തനിൊ 3.9: ത്തിനരന്തനിവള്ളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുകായത ദുരന്തനിനമ    അന ദുരന്തനിദുക്കായ നമുക്കാജമമ നമുക്കാുക്കായ    ഒഴി ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിനമുകല്   പദ്ധത ദുരന്തനിൊള്

എ.  ഒഴി ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിനമുകല്പദ്ധത ദുരന്തനി : ദുര ദുരന്തനിത നമുക്കാശ സ്വ നമുക്കാസ സസൗൊരമങ്ങള്

ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതയുള്ളരന്തനിവ നമുക്കാ
രന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡുൊള്

ജനസ്വയംഖമ
(പുരു്ന്,
സ്ത്രീ)

ഏറ്റവ്വയം അടുായത
ദുര ദുരന്തനിത നമുക്കാശ സ്വ നമുക്കാസ
ദൊന്ദ്ര്വയം  

ദുര ദുരന്തനിത നമുക്കാശ സ്വ നമുക്കാ
സ

ദൊന്ദ്രായത ദുരന്തനില്
ഉള്ത്തിനനമുക നമുക്കാള്ള നമുക്കാ
ള്ള നമുക്കാവന്ന
ജനസ്വയംഖമ

രന്തനിവഴി ദുരന്തനി

മൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങള്ക്കുള്ളത്തിന്
ത്തിന്ല്ട്ടന സര1 2

1,9,10,16,18,19 4000 എഎല്പ ദുരന്തനിഎസമ
പൂനൂന സര ,
എഎല്പ ദുരന്തനിഎസമ
പളള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം ,
എഎല്പ ദുരന്തനിഎസമ
ഈന സരദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാണ ,
എഎല്പ ദുരന്തനിഎസമ
ത്തിനരന്തനിവ്പോഴപ്പൂന സര ,
എ്വയംഎ്വയംഎല്പ ദുരന്തനി
എസമ
അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ ,
ജ ദുരന്തനിഎ്വയംയുപ ദുരന്തനിഎസമ
സമ  പള്ള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം

2000 ത നമുക്കാമരദശ്ശേ
ദശ്ശേര ദുരന്തനി
ത്തിനൊ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില നമുക്കാ
ല നമുക്കാ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനി
ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ,
േീന ദുരന്തനിമുനമുകമ
ദൊ നമുക്കാള ദുരന്തനിനമുക
ല്
ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ,
ത നമുക്കാമരദശ്ശേ

ദശ്ശേര ദുരന്തനി
എടരന്തനിവണ
ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ,
ത നമുക്കാമരദശ്ശേ

ദശ്ശേര ദുരന്തനി
ത്തിനൊ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില നമുക്കാ
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ല നമുക്കാ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനി
ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ

ബ ദുരന്തനി.  പരന്തനിവന സരായതനസ്വയംപ്രത്യാഘവ്വയംസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധനസ നമുക്കാമഗ ദുരന്തനിൊശയങ്ങള്വയം

രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ നമ്പന സര
രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
ടീ്വയം ലീശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡന സര

ERT അ്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങള്
രന്തനിവ നമുക്കാ സമൂഹനങ്ങള്/
ൊ നമുക്കാര ദുരന്തനിുക്കായറുൊള്

മറ്റമഉപൊരണങ്ങള്
(രക്ഷ നമുക്കാ പരന്തനിവന സരായതനായത ദുരന്തനിനമ /

തടസ്സങ്ങള്നീനമുക്വയംത്തിനേയ്യുന്നത ദുരന്തനിനമ)
1,9,10, 16,18,19 നരന്തനിവ നമുക്കാസമ

ഈന സരദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാണ
എ്ലേ നമുക്കാ രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
ത്തിനമമ്പന സരമ നമുക്കാരു്വയം എ്ലേ നമുക്കാ
ഇആന സരട ദുരന്തനി
അ്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങശയങ്ങള്വയം

ഓനീസമ
രന്തനിവ നമുക്കാ സമൂഹന്വയം
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അദ്ധമ നമുക്കാുക്കായ്വയം- 4

ദുരന്ത മുത്തിനന്ന നമുക്കാരുനമുക - ലഘൂൊരണ - സ നമുക്കാമൂ സമൂഹമശ നമുക്കാാകീൊരണനടപട ദുരന്തനിൊള്

ദുരന്ത ന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണ പദ്ധത ദുരന്തനിയുത്തിനട ഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ നമുക്കാുക്കായ മുത്തിനന്ന നമുക്കാരുനമുകങ്ങള്ലഘൂൊരണ പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള്,
സ നമുക്കാമൂ സമൂഹമശ നമുക്കാാകീൊരണനടപട ദുരന്തനിൊള ദുരന്തനില്  പാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനമ നമുക്കായു്വയംതയായ ശദ്ധ ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണപ്രത്യാഘടൊങ്ങള്ചുരുനമുക ദുരന്തനിത നമുക്കാത്തിനഴിദേന സരക്കുന.
ശ നമുക്കാസ്ത്രീുക്കായമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിത രേഖ തയ നമുക്കാറ നമുക്കാനമുക ദുരന്തനിുക്കായരന്തനിവ ദുരന്തനിശദമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്ത ന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണ പദ്ധത ദുരന്തനിയുത്തിനടഒന്വയം,  രണ്ടു്വയം,  മൂന്വയം അാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമ നമുക്കാുക്കായങ്ങള ദുരന്തനില്
 പദദശായത ദുരന്തനിത്തിനയഅരന്തനിവണസരന്തനിവ ദുരന്തനിശൊലനഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗായതമ
സൂേ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിക്കുന്നസ നമുക്കാമൂ സമൂഹമവ്വയംസ നമുക്കാമ്പായത ദുരന്തനിൊവ്വയംഭൂമ ദുരന്തനിശ നമുക്കാസ്ത്രപരവ്വയംഅട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാനഭസൗത ദുരന്തനിൊസസൗൊരമപരവമ നമുക്കാുക്കായു 
 പതമ നമുക്കാപ്രത്യാഘ നമുക്കാതങ്ങത്തിനളമുന്ന ദുരന്തനില് ൊണ്ടുള്ളനടപട ദുരന്തനിൊള് ആണമ സ സ്വുക്കായ്വയംഭരണണസ നമുക്കാപനങ്ങശയങ്ങളത്തിനടദനതൃത സ്വായത ദുരന്തനില്
േ ദുരന്തനിട്ടുക്കായ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിത രേഖ തയ നമുക്കാറ നമുക്കാദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ.

4.1. മുത്തിനന്ന നമുക്കാരുനമുക പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള്
ദുരന്ത ന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണ   പരന്തനിവന സരായതനങ്ങശയങ്ങളത്തിനട   ഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി    ത നമുക്കാത്തിനഴി പറയുന്ന  പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള് നടദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ

          1. രന്തനിവട്ടക്കു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ രന്തനിവ നമുക്കാഴിറിച ദുരന്തനിറ ദത നമുക്കാടമ ് റബ്ബര് തസശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനൊട്ടല്
2. ഉ്ലേ നമുക്കാസമ ദൊ നമുക്കാളന ദുരന്തനി ് റബ്ബര് തഡദനജമ ന ദുരന്തനിന സരമ്മ നമുക്കാണ്വയം & ദൊ നമുക്കാൺദീറ്റമ
3. ദുരന്ത ന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണ ഉപൊരണങ്ങള് രന്തനിവ നമുക്കാങ്ങ്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം ത്തിനടുക്കായ ദുരന്തനിന ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ നല്ൊ്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം
4. രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ  പദദശങ്ങള ദുരന്തനില് ൊ ദുരന്തനിണന സര റീേ നമുക്കാന സര് ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ
5. ഓവേ നമുക്കാ്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലൊശയങ്ങളത്തിനട ആഴി്വയം കൂട്ടല്
6. മഴിക്കുഴി ദുരന്തനി ന ദുരന്തനിന സരമ്മ നമുക്കാണ്വയം (എ്വയംജ ദുരന്തനിഎന്ആന സരഇജ ദുരന്തനിഎ)

പട്ട ദുരന്തനിൊ 4.1:മുത്തിനന്ന നമുക്കാരുനമുക പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള് (ഉദ നമുക്കാ സമൂഹരണ്വയം 1)

ത്തിനരന്തനിവള്ളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുകദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമത

ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമ
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതയുള്ളരന്തനിവ നമുക്കാ
ന സര്ഡുൊള്

ദുരന്തബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിത പദദ
ദദശദായതനമുകമ
രക്ഷ നമുക്കാ പരന്തനിവന സരായതനങ്ങ
ങ്ങള്നമുകമഎായത ദുരന്തനിദറിചര നമുക്കാ
ര നമുക്കാനുള്ളരന്തനിവഴി ദുരന്തനി

ദുരന്തബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനി
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിത പദദശായത ദുരന്തനി
ായത ദുരന്തനിത്തിനയ
അത ദുരന്തനിരുൊ
ള്

ദുരന്ത പ
 പദദശദായത
ദായതക്കുള്ള
ള്ളപ നമുക്കാലങ്ങ
ങ്ങള് ,
ൊ്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലങ
ൊള്

സുരക്ഷ ദുരന്തനി
ക്ഷ ദുരന്തനിതമ നമുക്കാ
ുക്കായരന്തനിവ/
സുരക്ഷ ദുരന്തനി

ക്ഷ ദുരന്തനിതമ്ലേ നമുക്കാ
്ലേ നമുക്കാായത

രന്തനിവ

അന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാ
രന്തനിവ നമുക്കാരമമ നമുക്കാ
ുക്കായഇട
ത്തിനപടല്

 പളുക്കായബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനി
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിതത്തിനരഎായത ദുരന്തനി
ായത ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണൊമ നമുക്കാ
ൊമ നമുക്കാമ്പുൊള്

സസൗൊരമങ്ങള്രന്തനിവ
ന സരദ്ധ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിക്കുരന്തനിവ നമുക്കാനുള്ള
ള്ളഇടത്തിനപടല്ന ദുരന്തനി
ന സരദ്ദേശങ്ങള്

1,9,10,16,18,19 ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി
ത്തിനൊ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില നമുക്കാ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനി
ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ,  േീന ദുരന്തനിമുനമുകമ
ദൊ നമുക്കാള ദുരന്തനിനമുകല്
ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ,
ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി
എടരന്തനിവണ ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ,
ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി
ത്തിനൊ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില നമുക്കാ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനി
ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ

1  –
ൊട്ട ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ നമുക്കാറ
പൂനൂന സര പുഴി ,
അദരന്തനിവല്വയം ,
രന്തനിവട്ടത്തിനനമുക നമുക്കാരു.
9  –
ത്തിനരന്തനിവ്പോഴപ്പൂന സര ,
ഓമദശ്ശേര ദുരന്തനി
പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ

ായതമ ,
അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ

ൊര ദുരന്തനിങ്ങ
മണ
പ നമുക്കാല്വയം

സുരക്ഷ ദുരന്തനി
ക്ഷ ദുരന്തനിത്വയം

ഇ്ലേ എഎല്പ ദുരന്തനി
എസമ
പൂനൂന സര ,
എഎല്പ ദുരന്തനി
എസമ
പളള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം ,
എഎല്പ ദുരന്തനി
എസമ
ഈന സരദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാ
ണ ,
എഎല്പ ദുരന്തനി

പൂനൂന സര പുഴി
സ്വയംരക്ഷണ
ഭ ദുരന്തനിായത ദുരന്തനി ,
ദത നമുക്കാടുൊള ദുരന്തനിത്തിനല
നീത്തിനര നമുക്കാ്പോഴനമുകമ
സുാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമമ നമുക്കാനമുകല്

46



,  ൊ നമുക്കാര നമുക്കാട ദുരന്തനി .
10  –
ഇരുതുള്ള ദുരന്തനി
പുഴി ,
കുടുനമുക ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലമ്മ നമുക്കാ

മ്മ നമുക്കാര്വയം ,
പരയും പങ്കെടുപന്
ത്തിനപ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില് ,
ര നമുക്കാദര നമുക്കാായതമ.
16  –  പൂനൂന സര
പുഴി ,
ത്തിനൊടവൂന സര ,
ത്തിനൊ നമുക്കാടുരന്തനിവള്ള ദുരന്തനി

ള്ള ദുരന്തനിമുന്സ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ നമുക്കാ
ല ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി
,തറിച്വയംത്തിനപ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി
ുക്കായ ദുരന്തനില്
18  –
തറിച്വയംത്തിനപ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി
ുക്കായ ദുരന്തനില് ,
അദരന്തനിവല്വയം ,
ഈന സരത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാ
ണ , പൂനൂന സര
പുഴി .    19 –
പള്ള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം ,
രന്തനിവട്ടത്തിനനമുക നമുക്കാരു
,
ദതക്കു്വയംദത നമുക്കാ
ട്ട്വയം,  പൂനൂന സര
പുഴി

എസമ
ത്തിനരന്തനിവ്പോഴപ്പൂന സര ,
എ്വയംഎ്വയംഎല്പ ദുരന്തനി
ല്പ ദുരന്തനിഎസമ
അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ
,
ജ ദുരന്തനിഎ്വയംയുപ ദുരന്തനി
എസമ
പള്ള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം

4.1.1. ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമത നമുക്കാദമഖലുക്കായ ദുരന്തനിത്തിനലനീത്തിനര നമുക്കാ്പോഴനമുകമ,  ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത്വയംഎന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവസുാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമമ നമുക്കാക്കുന്നത ദുരന്തനിനുള്ളഇടത്തിനപട്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലൊള്,
മ നമുക്കാല ദുരന്തനിനമന ദുരന്തനിന സരമ നമുക്കാന സര്നനടപട ദുരന്തനിൊള്

4.1.2. ് റബ്ബര് തജരന്തനിവദരന്തനിവല ദുരന്തനി, ൊുക്കായന സരഭൂരന്തനിവസ്ത്ര്വയംഎന്നീ് റബ്ബര് തജരന്തനിവസ നമുക്കാദായി  ജനകീയ പങത ദുരന്തനിൊരന്തനിവ ദുരന്തനിദമഅനുസര ദുരന്തനിച്ചുള്ളതീരസ്വയംരക്ഷണ പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള്

പട്ട ദുരന്തനിൊ 4.2:മുത്തിനന്ന നമുക്കാരുനമുക പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള് (ഉദ നമുക്കാ സമൂഹരണ്വയം 2)
രന്തനിവരള്റിചദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമത–ജലദ് നമുക്കാതസ്സുൊശയങ്ങളത്തിനടയു്വയംജല നമുക്കാശുക്കായങ്ങശയങ്ങളത്തിനടയു്വയംപര ദുരന്തനിപ നമുക്കാലന്വയം

രന്തനിവരള്റിചസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമ
തരന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡുൊള്

നരന്തനിവീൊരണ്വയംആ
രന്തനിവശമമുള്ളജല നമുക്കാ
ശുക്കായങ്ങള്

നരന്തനിവീൊരണായത ദുരന്തനിത്തിനയ സ സ്വഭ നമുക്കാരന്തനിവ്വയം
ത്തിനേള ദുരന്തനിദൊ നമുക്കാര ദുരന്തനിവൃ
ായത ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാനമുകല്

തടസ്സങ്ങള്നീനമുക
നമുക്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയംശുേീൊരണവ്വയം

വ്വയം
ആഴി്വയംകൂട്ടല്

തീരസ്വയംര
ക്ഷണ്വയം

മഴിത്തിനനമുക നമുക്കായമ
യമ

1-19  രന്തനിവത്തിനരയുള്ള
രന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡുൊള്

പൂനൂന സര പുഴി   
ഇരുതുള്ള ദുരന്തനി പുഴി   
ൊദ രേഖ തയല ദുരന്തനിനമുകല്
രന്തനിവ നമുക്കാഴിറിച ദുരന്തനിറ ദത നമുക്കാടമ 
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ൊദ രേഖ തയല ദുരന്തനിനമുകല്
ദത നമുക്കാടമ



ത്തിനേമ്പ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിദത നമുക്കാടമ 
എദള നമുക്കാായതമൊ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനി
ദത നമുക്കാടമ



രന്തനിവട്ടദനമുക നമുക്കാരുമഖ നമുക്കാ്വയം
ദത നമുക്കാടമ



രന്തനിവട്ടദനമുക നമുക്കാര ദുരന്തനി
പ നമുക്കാറനമുകല്
ദത നമുക്കാടമ



മുണ്ടുപുറ്വയം
ട ദുരന്തനിട ദുരന്തനിമുനമുകമ ദത നമുക്കാടമ



പ ദുരന്തനി സ ദുരന്തനി മുനമുകമ
ദൊ നമുക്കാരങ്ങ നമുക്കാടമ



രന്തനിവട്ടദനമുക നമുക്കാരു
മദ്രസ്സ



കൂറത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില് 
രന്തനിവട്ടദനമുക നമുക്കാരു
പൂഴി ദുരന്തനിനമുകല്



ഒതദുക്കായ നമുക്കാായതമ
എളള ദുരന്തനില് പീട ദുരന്തനിൊ



തുദമ്പണ
രന്തനിവരനമുകല്
മുദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാട്ടുൊ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനി



തട്ട നമുക്കാരപസൗുക്കായ ദുരന്തനില്
ദത നമുക്കാടമ



രന്തനിവട്ടക്കു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ
രന്തനിവ നമുക്കാഴിറിച ദുരന്തനിറ



പുല ദുരന്തനിക്കുന്നമ
ദത നമുക്കാടമ



ത്തിനരന്തനിവഴ്പൂന സര
അമ്പലമുനമുകമ
ദത നമുക്കാടമ



ദത നമുക്കാട്ടുമൂല 
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അദ്ധമ നമുക്കാുക്കായ്വയം-5
ദശ് ദുരന്തനിൊശയങ്ങള്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിഭരന്തനിവങ്ങശയങ്ങള്വയം

5.1. രന്തനിവ ദുരന്തനിഭരന്തനിവരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരദശഖര്വയം

ലഭമമ നമുക്കാുക്കായഉപൊരണങ്ങശയങ്ങളത്തിനടരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരദശഖര്വയം് റബ്ബര് തൊൊ നമുക്കാരമ്വയം ത്തിനേയ്യുന്നത നമുക്കാണമ രന്തനിവ ദുരന്തനിഭരന്തനിവരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരദശഖര്വയം.
 പദതമൊ് റബ്ബര് തനപുണ ദുരന്തനിൊള്ദനട ദുരന്തനിുക്കായരന്തനിവരു്വയംഅ്ലേ നമുക്കാായതരന്തനിവരുമ നമുക്കാുക്കായമനു്മരന്തനിവ ദുരന്തനിഭരന്തനിവദശ് ദുരന്തനി,
അതമ നമുക്കാ സമൂഹ ദുരന്തനിത പത ദുരന്തനിൊരണങ്ങള ദുരന്തനിത്തിനലഅരന്തനിവശമരന്തനിവസ്തുനമുകള്എന്ന ദുരന്തനിരന്തനിവയു്വയം ഇത ദുരന്തനിത്തിനയഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ നമുക്കാണമ.
ഒരു പദതമൊദസൗന സരബലമണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനിയുമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിബന്ധത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട
മുന്ൊരുതല ദുരന്തനിത്തിനയതല്വയംന ദുരന്തനിാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പാശുക്കായ ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാനു്വയംഈരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരദശഖര്വയംസ സമൂഹ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിക്കുന.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 5.1.:രന്തനിവ ദുരന്തനിഭരന്തനിവരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരദശഖര്വയം

ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത ഉപ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിൊള് ഉടമണസത്തിനയ ദപരമ ദന നമുക്കാൺനമ്പന സര ് റബ്ബര് തഡരന്തനിവന സര
ദന നമുക്കാൺ
നമ്പന സര

ബുള്ദശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ നമുക്കാസന സര
് നമുക്കാനരന്തനിവ നമുക്കാസമ

9447123598
ന നമുക്കാസന സര 8943181929

ത്തിനജ.സ ദുരന്തനി.ബ ദുരന്തനി(ടുക്കായന സര മസൗ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമസമ/ ത്തിനേുക്കായ ദുരന്തനിന് 
മസൗ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമസമ )

1.  ് നമുക്കാനരന്തനിവ നമുക്കാസമ  2.
ന നമുക്കാസന സര

1.  9447123598  2.
9846175514

ന നമുക്കാസന സര 9846175514

ദുക്കായ ദുരന്തനിന് ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണപത ദുരന്തനി 9447429987

ട നമുക്കാ പ്രോജകന സര
 പ നമുക്കാടദശഖര
സമ ദുരന്തനിത ദുരന്തനി

9645458266

ട നമുക്കാക്സ ദുരന്തനി സന സരരന്തനിവീസമ 1.റനീഖമ 1. 9847831496
ത്തിന സമൂഹരന്തനിവ ദുരന്തനിടനമുകമ (ദട നമുക്കാറസമ ദല നമുക്കാറ ദുരന്തനി) ബ നമുക്കാവട്ട ദുരന്തനി 9562613225

ആ്വയംബുലന്സമ
ത നമുക്കാലൂനമുകമ
ദ സമൂഹ നമുക്കാിസ്പെ ദുരന്തനിറ്റല് 

0495-2222830

രന്തനിവ നമുക്കാന സരായത നമുക്കാ രന്തനിവ ദുരന്തനിന ദുരന്തനിമുക്കായ്വയം ഉടമണസത്തിനയ ദപരമ ദന നമുക്കാൺനമ്പന സര
ത്തിനടല ദുരന്തനിദന നമുക്കാൺ എക്സമദേഞമ ബ ദുരന്തനിഎസമഎന്എല് 0495-2223100
ത്തിനമ നമുക്കാ് റബ്ബര് തബല് ദന നമുക്കാൺ ഓയും പങ്കെടുപദററ്റന സര നേജ്മെ ഗള്ഫ് കുുദ്ധീന് 9846659846
 പ നമുക്കാദദശ ദുരന്തനിൊ േ നമുക്കാന്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലൊള് ടീ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനി്ന് 8086298711
മ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമമ  പരന്തനിവന സരായതൊന സര കുട്ടന് 9447446897
ഐ.ട ദുരന്തനി. രന്തനിവ ദുരന്തനിദാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധന സര അബ്ദുല് ബ്ീന സര 9447885530
നരന്തനിവമ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമമ കൂട്ട നമുക്കായ്മ സു് റബ്ബര് തബന സര ത്തിനരന്തനിവ്പോഴപ്പൂന സര 9645425141

ഉപൊരണങ്ങള് ഉടമണസത്തിനയ ദപരമ ദന നമുക്കാൺനമ്പന സര
ത്തിനടന്റുൊള്/ട നമുക്കാന സരദപ നമുക്കാള ദുരന്തനിന് റനീഖമ 9387528017
പമ്പുത്തിനസറ്റമ - 10 എറിചമ.പ ദുരന്തനി. റനീഖമ 9387528017
പമ്പുത്തിനസറ്റമ - 20 എറിചമ.പ ദുരന്തനി. (മശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ പമ്പമ ) റനീഖമ 9387528017
ജനദററ്റന സര റനീഖമ 9387528017
രന്തനിവ നമുക്കാട്ടന സരട നമുക്കാങൊള് (5000 ല ദുരന്തനിറ്ററു്വയംഅത ദുരന്തനില്കൂടുത്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം) റനീഖമ 9387528017
എ.എസമ.ത്തിനൊ.എ. ് റബ്ബര് തലറ്റമ റനീഖമ 9387528017
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രന്തനിവട്വയം റനീഖമ 9387528017
് റബ്ബര് തലനമ ജ നമുക്കാനമുകറ്റമ ത നമുക്കാലൂനമുകമ ദ സമൂഹ നമുക്കാിസ്പെ ദുരന്തനിറ്റല് 0495-2222830
മറ്റുള്ളരന്തനിവ/ രന്തനിവ നമുക്കാടൊ സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധനങ്ങള് റനീഖമ 9387528017

ഓദട്ട നമുക്കാത്തിനമ നമുക്കാ് റബ്ബര് തബല്റ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപുക്കായറ ദുരന്തനിങമ ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാദരജുൊള്/
രന്തനിവന സരനമുകമദ് നമുക്കാപ്പുൊള്

ണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനി ത്തിനേയ്യുന്ന ണസല്വയം
ഉടമണസത്തിനയ ദപരമ,
ദന നമുക്കാൺനമ്പന സര

1 ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി ഓദട്ട നമുക്കാത്തിനമ നമുക്കാ് റബ്ബര് തബല്സമ ദൊ നമുക്കാരങ്ങ നമുക്കാടമ സതമന് - 9495364579
ഇലക ദുരന്തനിനമുകമ ദ് നമുക്കായും പങ്കെടുപമ
1.ദസ നമുക്കാള നമുക്കാരമ ഇലക ദുരന്തനിനമുകലമസമ പൂനൂരമ 9846113213
2.അനുര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ ഇലക ദുരന്തനിനമുകലമസമ ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി 8547925002
മറ്റുള്ളരന്തനിവ

മനു്മരന്തനിവ ദുരന്തനിഭരന്തനിവദശ് ദുരന്തനി ദപരമ ദന നമുക്കാൺനമ്പന സര
റജ ദുരന്തനിദഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിന സമൂഹല്ായതമ  പ നമുക്കാ പ്രോജകീ്ണന സര /ദശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ നമുക്കാ പ്രോജകന സര ദൊശരന്തനിവനുണ ദുരന്തനി 9447541664
എഞ ദുരന്തനിനീുക്കായന സര (പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ , MGNREGS) 1.  അഖ ദുരന്തനില ഉണ ദുരന്തനികൃഷ്ണന്

2. നായത സ്വ ദുരന്തനിന് മു സമൂഹമ്മദമ
1.  9446342352
2.9633147502

നഴ്സമ റ്വയംല 9446519892
മൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ നമുക്കാ പ്രോജകന സര ജുക്കായതയായ ശീ 9645666805
ത്തിനജ.പ ദുരന്തനി.എറിചമ.എന്./ ത്തിനജ.എേമ.ഐ 1.  പത നമുക്കാപന് 9446644919

2. രദമശന് 9847496206
3. ദരഖ 9567748805
4. ലത 7502467404

ത്തിന സമൂഹല്ായതമ ഇന്ത്തിനിസ്പെ പ്രോജകന സര 1.സജീരന്തനിവന് 8943598558
2. ബ്ീന സര 9645177477

ആദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ പരന്തനിവന സരായതൊന സര /ആശ 1. ആുക്കായ ദുരന്തനി് 9526144042
2. ബീന 9539683651
3. ദദരന്തനിവ ദുരന്തനി 8139048841
4. ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗീത 9846943948
5. ജ ദുരന്തനി് 8086567588

രന്തനിവ ദുരന്തനിരമ ദുരന്തനിറിചദപ നമുക്കാലീസമ ഉദദമ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണസന സര കൃഷ്ണന്കുട്ട ദുരന്തനി 9447539257
അസീസമ 9947810201

രന്തനിവ ദുരന്തനിരമ ദുരന്തനിറിചസ നമുക്കായുാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധദസന നമുക്കാ്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങള് ഹു് റബ്ബര് തസന് 9994573295
് ദുരന്തനിജ ദുരന്തനിായതമ 8547624529

ദ സമൂഹ നമുക്കാ്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാന സര്ഡുൊള് രരന്തനിവീന്ദ്രന് 9497980739
ന്നു വരുന്ന സാംസസൗടമ&് റബ്ബര് താളിത്തത്തോടെ  വിദഗശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമസമ ദരന്തനിവണു മ നമുക്കാഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേന സര 9495178792
എന്.എസമ.എസമ. ദരന്തനിവ നമുക്കാള്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനിുക്കായന സരമ നമുക്കാന സര ൊബീരമ 9946693074
ത്തിനൊ നമുക്കാ്ലേന നമുക്കാന സര  സമൂഹര ദുരന്തനിദ നമുക്കാസന്
മര്വയം ത്തിനരന്തനിവട്ടുൊ നമുക്കാന സര സ നമുക്കാജ ദുരന്തനിദമ 8943016845
RCC ൊട്ടന സരമ നമുക്കാന സര ജലീല് 9048999290
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ നമുക്കാസമ ൊട്ടന സര സതമന്
ഇലക ദുരന്തനി്മന നമുക്കാന സര അശമറനമ 9895589179

റസ നമുക്കാനമുകമ 9061863002
ത്തിനൊ എസമ ഇ ബ ദുരന്തനി ജീരന്തനിവനനമുക നമുക്കാന സര സുന ദുരന്തനില് 9946026889
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മനു്മരന്തനിവ ദുരന്തനിഭരന്തനിവദശ് ദുരന്തനി ദപരമ ദന നമുക്കാൺനമ്പന സര
ത്തിനജ.സ ദുരന്തനി.ബ ദുരന്തനി. ഓയും പങ്കെടുപദററ്റന സരമ നമുക്കാന സര ന നമുക്കാസന സര 8943181929
ത്തിനദുക്കായ ദുരന്തനിന്ഓയും പങ്കെടുപദററ്റന സര പൂനൂരമ ത്തിനദുക്കായ ദുരന്തനിനമ

സരമ ീസമ
9061107773

ശബത്തിനരന്തനിവള ദുരന്തനിറിചസ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാന്വയം ഒ.ത്തിനൊ.സലീ്വയം 9447335600
പ നമുക്കാേൊനമുക നമുക്കാന സര  സമൂഹനമുകീ്വയം 9846048410
ശുേീൊരണ ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില നമുക്കാള ദുരന്തനിൊള് തയായ ശീന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാസന് 9400501871
ചുമട്ടമ ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില നമുക്കാള ദുരന്തനിൊള് പുരുദ് നമുക്കാായതമന് 9946844629
അാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമ നമുക്കാപൊന സര നരന്തനിവ നമുക്കാസമ ഈന സരദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാണ 9447383734

ത്തിനജട ദുരന്തനി അബ്ദുറ സമൂഹ ദുരന്തനിമ നമുക്കാന് 8547420541
സപ്ലൈ്വയംബന സരമ നമുക്കാന സര ര നമുക്കാജനമ 9605331574
മൃതശരീര്വയം മറരന്തനിവമ ത്തിനേയ്യുന്നരന്തനിവന സര മു സമൂഹമ്മദമ 9895960844

അരന്തനിവശമരന്തനിവസ്തുനമുകള് ദപരമ ദന നമുക്കാൺനമ്പന സര
മരുന ൊട അബ്ദുല് മജീദമ 9447321302
തുണ ദുരന്തനി ൊട അ്റനമ 9495143143

5.2.  സന സരനമുക നമുക്കാദരതര സ്വയംപ്രത്യാഘടനൊള്/സ നമുക്കാമൂ സമൂഹമസ്വയംപ്രത്യാഘടനൊള്/കുടു്വയംബതയായ ശീ അുക്കായല് കൂട്ടങ്ങള് /സ സ്വുക്കായ്വയംസ സമൂഹ നമുക്കാുക്കായ
സ്വയംപ്രത്യാഘങ്ങള്

ദുരന്തായത ദുരന്തനിനമ മുന്പു്വയംദുരന്തസമുക്കായത്തു്വയംദുരന്തായത ദുരന്തനിനമ
ദശ്വ്വയംസ സമൂഹ നമുക്കാുക്കായങ്ങള്ലഭമമ നമുക്കാനമുക നമുക്കാന്ൊഴി ദുരന്തനിയുന്നസന്നദ്ധസ്വയംപ്രത്യാഘടനൊശയങ്ങള്വയംമറ്റമ സ്വയംപ്രത്യാഘടനൊശയങ്ങള്വയംഏത്തിനത നമുക്കാത്തിനനമുക എന്നതമ
രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ’  തലായത ദുരന്തനില് അനുബന്ധായത ദുരന്തനില് ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുത്തുൊ.രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  തല രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള് ദശഖര ദുരന്തനിക്കുന്നത ദുരന്തനിനമ
അനുബന്ധ്വയം 15(ദപജമ ന്വയം 59) ദന നമുക്കാക്കുൊ.  പരന്തനിവന സരായത ദുരന്തനിക്കുന്ന ഓനീസമ ഉത്തിന്കെടുപ്പിച്ചുകൊണായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനില് ഭ നമുക്കാരരന്തനിവ നമുക്കാ സമൂഹ ദുരന്തനിൊള്, ദന നമുക്കാൺ നമ്പന സര,
ഏതമ രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനില് എന്നീ രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള് ദശഖര ദുരന്തനിനമുകണ്വയം.  രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ തല രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവര ദശഖരണങ്ങള് നടായത ദുരന്തനി
തദ്ദേശതലായത ദുരന്തനില് ദദ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡീൊര ദുരന്തനിനമുകണ്വയം.  ദുരന്ത ദുര ദുരന്തനിത നമുക്കാശ സ്വ നമുക്കാസ  പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള ദുരന്തനില് ഏത്തിനതായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം ദമഖലൊള ദുരന്തനില്
് റബ്ബര് തരന്തനിവദാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമ്വയം ദനട ദുരന്തനിുക്കായരന്തനിവരുത്തിന്കെടുപ്പിച്ചുകൊണായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനില് അരന്തനിവത്തിനര  പദതമൊ്വയം പട്ട ദുരന്തനിൊത്തിനയും പങ്കെടുപടുായതണ്വയം.
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പട്ട ദുരന്തനിൊ 5.2:സന സരനമുക നമുക്കാദരതര സ്വയംപ്രത്യാഘടനൊള്/സ നമുക്കാമൂ സമൂഹമസ്വയംപ്രത്യാഘടനൊള്/കുടു്വയംബതയായ ശീ അുക്കായല് കൂട്ടങ്ങള് /സ സ്വുക്കായ്വയംസ സമൂഹ നമുക്കാുക്കായ
സ്വയംപ്രത്യാഘങ്ങള്

ദമ
നമ്പന സര

സന സരനമുക നമുക്കാദരതര സ്വയംപ്രത്യാഘടനൊള് (എന്.ജ ദുരന്തനി.ഒ.),
സ നമുക്കാമൂ സമൂഹമ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിഷ ദുരന്തനിതസ്വയംപ്രത്യാഘടനൊള് (സ ദുരന്തനി.ബ ദുരന്തനി.ഒ.)  മറ്റമ
സ്വയംപ്രത്യാഘടനൊള്/ദിസ്പെ നമുക്കാന സരടമസമ
ൊമളബ്ബുൊള്/രന്തനിവന ദുരന്തനിത നമുക്കാസ്വയംപ്രത്യാഘടനൊള്/സ സ്വുക്കായ്വയംസ സമൂഹ നമുക്കാുക്കായസ്വയം
പ്രത്യാഘങ്ങള്/മറ്റുള്ളരന്തനിവ/് റബ്ബര് തലബറ ദുരന്തനിൊള്/യുരന്തനിവജനകബ്ബുൊള്/ആ
ന സരടമസമ കബ്ബുൊള്

ഇരന്തനിവുക്കായ ദുരന്തനില്
ദുരന്തന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണസ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനായത ദുരന്തനില്
(രക്ഷ നമുക്കാ പരന്തനിവന സരായതന്വയം/ദട നമുക്കാമ നമുക്കാ
ത്തിനൊുക്കായന സര/അട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാനജീരന്തനിവന്രക്ഷ നമുക്കാസ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാ
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനങ്ങള്  / പ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേമശുശ്രൂ /്ൊമ നമുക്കാമ്പമ
നടായത ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപമ തുടങ്ങ ദുരന്തനിുക്കായരന്തനിവ)
പര ദുരന്തനിശീലന്വയംലഭ ദുരന്തനിറിചരന്തനിവമാക ദുരന്തനിൊള്

ദപരമ
പര ദുരന്തനിശീലന്വയംല
ഭ ദുരന്തനിറിചദമഖല

ദന നമുക്കാൺനമ്പ
മ്പന സര

1 സ ദുരന്തനിഎറിചമ ത്തിനസന്റന സര , ദസരന്തനിവ നമുക്കാ ഭ നമുക്കാരത ദുരന്തനി മ നമുക്കാന സരട്ട ദുരന്തനിന് 9946442200

2
കുടു്വയംബതയായ ശീ , സ സ്വ നമുക്കാന്തന്വയം , സ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി കബ്ബമ , ലുക്കായൺസമ കബ്ബമ ,
ദറ നമുക്കാട്ടറ ദുരന്തനി

1.സന്തീപമ
2. ൊദീജ

1.  811803000
2.
7558930351

5.3.ന ദുരന്തനിന സരണുക്കായ ദുരന്തനിനമുകത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട ദുരന്തനിട്ടുള്ളസുരക്ഷ ദുരന്തനിതപുനരാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാസദൊന്ദ്രങ്ങള് (സ്കൂശയങ്ങളൊള്/ദൊ നമുക്കാദളജുൊള്/ൊമ്മയൂണ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി സമൂഹ നമുക്കാശയങ്ങളൊള്,
ആര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധന നമുക്കാലുക്കായങ്ങള്മുതല നമുക്കാുക്കായരന്തനിവ

സുരക്ഷ ദുരന്തനിതപുനരാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാസദൊന്ദ്ര്വയംസുശാകമ നമുക്കാുക്കായപ്രത്യാഘടനയുള്ളതു്വയം ദുന സരബലത നമുക്കാണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനിഇ്ലേ നമുക്കാായത  പദദശായതമ
ന ദുരന്തനില്ക്കുന്നതു്വയംത്തിനരന്തനിവള്ള്വയം,  ശുേ ദുരന്തനിത സ്വസ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാന്വയംതുടങ്ങ ദുരന്തനിുക്കായഅട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാനസസൗൊരമങ്ങള്ലഭ ദുരന്തനിക്കുന്നതുമ നമുക്കാുക്കായ
ത്തിനൊട്ട ദുരന്തനിടങ്ങശയങ്ങളത്തിനട രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള നമുക്കാണമ ഇരന്തനിവ ദുരന്തനിത്തിനട ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ.  ഇതമ പൂര ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിക്കുദമ്പ നമുക്കാള് ഒന്ന നമുക്കാ്വയം അദ്ധമ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനില്
ന ദുരന്തനിന്വയം രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള് എടുനമുക നമുക്കാവന്നത നമുക്കാണമ.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 5.3:ന ദുരന്തനിന സരണുക്കായ ദുരന്തനിനമുകത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട ദുരന്തനിട്ടുള്ളസുരക്ഷ ദുരന്തനിതപുനരാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാസദൊന്ദ്രങ്ങള്

ദമ
നമ്പന സര

ണസ നമുക്കാപനായത ദുരന്തനി
ായത ദുരന്തനിത്തിനയ

ദപരമ,
ണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനിത്തിനേയ്യു
ന്നണസല്വയം

ലഭമമ നമുക്കാ
ുക്കായമുറ ദുരന്തനിൊ
ള്

ഉള്ത്തിനനമുക നമുക്കാള്ള നമുക്കാ
ന്

ൊഴി ദുരന്തനിയുന്നആശയങ്ങള
ശയങ്ങളൊശയങ്ങളത്തിനടഎണ്വയം
ണ്വയം

ഉടമണസ നമുക്കാരന്തനിവൊ നമുക്കാശ
രന്തനിവ ദുരന്തനിശദ നമുക്കാ്വയംശങ്ങള്
(സന സരനമുക നമുക്കാന സര/സ സ്വൊ നമുക്കാ
ൊ നമുക്കാരമ്വയം )

ഉടമണസരുത്തിനടദന നമുക്കാ
ദന നമുക്കാൺനമ്പന സര

സ സമൂഹ ദുരന്തനിത്വയം

സ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാന്വയം/ സസൗൊരമായത ദുരന്തനിത്തിനയ
അരന്തനിവണസ (ഉേ ദുരന്തനിത്വയം/

ത്തിനമറിചത്തിനയും പങ്കെടുപടുായതല ദുരന്തനിത്തിനയആരന്തനിവശമൊത/
ഉേ ദുരന്തനിതമ്ലേ

ജലലഭമ
ഭമത

് റബ്ബര് തരന്തനിവദയിച്ച് വീരമൃത്യു
ത ദുരന്തനി

ശസൗറിച നമുക്കാ
ലുക്കായ്വയം /
കുള ദുരന്തനിമുറ ദുരന്തനി

പ നമുക്കാേൊ
ശ നമുക്കാല/
ഭക്ഷണ
ശ നമുക്കാല

സ്കൂള്
1 എഎല്പ ദുരന്തനിഎ

സമ  പൂനൂന സര ,
എഎല്പ ദുരന്തനിഎ
സമ
പളള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം ,
എഎല്പ ദുരന്തനിഎ

50 2000 സന സരനമുക നമുക്കാന സര ഉേ ദുരന്തനിത്വയം ഉേ ദുരന്തനിത്വയം ഉേ ദുരന്തനിത്വയം
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സമ
ഈന സരദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാണ
,
എഎല്പ ദുരന്തനിഎ
സമ  ത്തിനരന്തനിവ്പോഴപ്പൂന സര
,
എ്വയംഎ്വയംഎല്പ ദുരന്തനി

ല്പ ദുരന്തനിഎസമ
അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ ,
ജ ദുരന്തനിഎ്വയംയുപ ദുരന്തനി
എസമ
പള്ള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം

5.6. കുട ദുരന്തനിത്തിനരന്തനിവള്ളലഭമത
തദ്ദേശ സ സ്വുക്കായ്വയം ഭരണ ണസ നമുക്കാപനായത ദുരന്തനിത്തിനയ പര ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് രന്തനിവരുന്ന എ്ലേ നമുക്കാ രന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധായത ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലമുള്ള കുട ദുരന്തനിത്തിനരന്തനിവള്ള ദ് നമുക്കാതസ്സുൊശയങ്ങള്വയം
അരന്തനിവയുത്തിനട ഇദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാഴിത്തിനായത അരന്തനിവണസയു്വയം ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുത്തുൊ.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 5.6: കുട ദുരന്തനിത്തിനരന്തനിവള്ളലഭമത

ദമ
നമ്പന സര

ദ് നമുക്കാതസ്സമ
ണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനിത്തിനേയ്യു
ന്നണസല്വയം

ഉടമണസത
(സന സരനമുക നമുക്കാന സര/സ സ്വൊ നമുക്കാരമ്വയം

രമ്വയം )

 പരന്തനിവന സരായതനസ്്വയം
്്വയം
(ആണമ/അ്ലേ)

അരന്തനിവണസ
(ഉേ ദുരന്തനിത്വയം/ദ് നമുക്കാതസമ
വൃായത ദുരന്തനിുക്കായ നമുക്കാനമുകല് /
തീരസ്വയംരക്ഷണ്വയം
ആരന്തനിവശമമ നമുക്കാുക്കായതമ )

1 ൊ നമുക്കാര നമുക്കാട ദുരന്തനി ൊ ദുരന്തനിണന സര ൊ നമുക്കാര നമുക്കാട ദുരന്തനി സ സ്വൊ നമുക്കാരമ്വയം ആണമ
2 അമ്പലമുനമുകമ കുള്വയം അമ്പലമുനമുകമ സന സരനമുക നമുക്കാന സര ആണമ

പരയും പങ്കെടുപന്ത്തിനപ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില്
കുള്വയം

പരയും പങ്കെടുപന്ത്തിനപ നമുക്കാ
ുക്കായ ദുരന്തനില്

സ സ്വൊ നമുക്കാരമ്വയം ആണമ

പട്ട ദുരന്തനിൊ 5.7: േന്ത/പലേരനമുകമൊട/മരുന്നമ/ത്തിനപ നമുക്കാതുരന്തനിവ ദുരന്തനിതരണസ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാന്വയം/അര ദുരന്തനിമ ദുരന്തനില്
ദമ
നമ്പന സര


ൊടയുത്തിനടതര്വയം
ര്വയം

ൊടയുടമയുത്തിനടദപരമ
ഉടമണസത

(സന സരനമുക നമുക്കാന സര/സ സ്വൊ നമുക്കാരമ്വയം
രമ്വയം )

ണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനിത്തിനേയ്യുന്നണസല്വയം
ല്വയം

ബന്ധത്തിനയും പങ്കെടുപദട്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ
്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ

ദന നമുക്കാൺനമ്പന സര

1
ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി
േന്ത

ടഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമ സ സ്വൊ നമുക്കാരമ്വയം ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി 9946156056

5.8. ശ്മശ നമുക്കാന്വയം/ശരന്തനിവശരീര്വയം മറരന്തനിവമ ത്തിനേ രേഖ തയ നമുക്കാനുള്ളണസല്വയം
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 പദദശദായത നമുക്കാടമ അനുബന്ധ ദുരന്തനിറിച  മൃതശരീരങ്ങള് മറവ ത്തിനേ രേഖ തയ നമുക്കാന് ഉപദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ ദുരന്തനിക്കുന്ന ണസലങ്ങദള നമുക്കാ ശ്മശ നമുക്കാനദമ നമുക്കാ
ഉത്തിന്കെടുപ്പിച്ചുകൊണായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനില് അരന്തനിവയുത്തിനട രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള് ദശഖര ദുരന്തനിക്കുൊ.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 5.8: ദമ നമുക്കാന സരറിചറ ദുരന്തനി/ ശ്മശ നമുക്കാന്വയം/ശരന്തനിവശരീര്വയം മറരന്തനിവമ ത്തിനേ രേഖ തയ നമുക്കാനുള്ളണസല്വയം

ദമ
നമ്പന സര

ണസ നമുക്കാപന നടായത ദുരന്തനിപ്പു
ചുമതലനമുക നമുക്കാരത്തിനയ
ദപരമ, ദന നമുക്കാൺനമ്പന സര

ണസ നമുക്കാപനായത ദുരന്തനിത്തിനയ
ത്തിനയ

ദന നമുക്കാൺനമ്പന സര

ണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനിത്തിനേയ്യുന്നണസ
ണസല്വയം

തദ്ദേശസ സ്വുക്കായ്വയംഭരണഓനീസ ദുരന്തനില്
ന ദുരന്തനിനള്ളദൂര്വയം

മനു്മന സര

1
ദൊ നമുക്കാരങ്ങ നമുക്കാടമ ത്തിനപ നമുക്കാതു
ശ്മശ നമുക്കാന്വയം

0495-2222252 ദൊ നമുക്കാരങ്ങ നമുക്കാടമ 6

5.9. മ നമുക്കാല ദുരന്തനിനമസ്വയംന്നു വരുന്ന സാംസരണസ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാന്വയം
ഖര,  ദ്ര നമുക്കാരന്തനിവൊ,  ് റബ്ബര് തജരന്തനിവ,  അ് റബ്ബര് തജരന്തനിവ,  അപൊടൊരങ്ങള നമുക്കാുക്കായരന്തനിവ എന്ന ദുരന്തനിങ്ങത്തിനന ഓദര നമുക്കാ തരായത ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലള്ള മ നമുക്കാല ദുരന്തനിനമ
സ്വയംന്നു വരുന്ന സാംസരണ സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതൊത്തിനള കുറ ദുരന്തനിച്ചുള്ള രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള നമുക്കാണമ ലഭമമ നമുക്കാദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 5.9: മ നമുക്കാല ദുരന്തനിനമസ്വയംന്നു വരുന്ന സാംസരണസ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാന്വയം

ദമ
നമ്പന സര

യൂണ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനിത്തിനയ ദപരു്വയം
ണസലവ്വയം

മ നമുക്കാല ദുരന്തനിനമായത ദുരന്തനിത്തിനയ തര്വയം ഉടമണസത ദന നമുക്കാൺനമ്പന സര

1 എ്വയംസ ദുരന്തനിഎനമ അ് റബ്ബര് തജരന്തനിവ മ നമുക്കാല ദുരന്തനിനമ്വയം ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ 0495-2222252
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 5.10. ശാക ദുരന്തനി -ദസൗന സരഭലമങ്ങള് , സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതൊള് -ത്തിനരന്തനിവല്ലുരന്തനിവ ദുരന്തനിള ദുരന്തനിൊള് സ്വയംബന്ധ ദുരന്തനിറിച   അരന്തനിവദല നമുക്കാൊന
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5.11. സ നമുക്കാമൂ സമൂഹമ രന്തനിവ ദുരന്തനിഭരന്തനിവ ഭൂപട്വയം
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അദ്ധമ നമുക്കാുക്കായ്വയം- 6

ൊ നമുക്കാല നമുക്കാരന്തനിവണസ നമുക്കാനുസൃത ദുരന്തലഘൂൊരണ പദ്ധത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിദലക്കുള്ള ദ പ നമുക്കാജസെകമ ന ദുരന്തനിന സരദ്ദേശങ്ങള്

1. ഗ നമുക്കാമ പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ  / നാളിത്തത്തോടെ  വിദഗരസഭ പദ്ധത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് ഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ

1. രന്തനിവട്ടക്കു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ രന്തനിവ നമുക്കാഴിറിച ദുരന്തനിറ ദത നമുക്കാടമ ് റബ്ബര് തസശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനൊട്ടല്
2. ഉ്ലേ നമുക്കാസമ ദൊ നമുക്കാളന ദുരന്തനി ് റബ്ബര് തഡദനജമ ന ദുരന്തനിന സരമ്മ നമുക്കാണ്വയം & ദൊ നമുക്കാൺദീറ്റമ
3. ദുരന്ത ന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണ ഉപൊരണങ്ങള് രന്തനിവ നമുക്കാങ്ങ്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം ത്തിനടുക്കായ ദുരന്തനിന ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ നല്ൊ്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം
4. രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ  പദദശങ്ങള ദുരന്തനില് ൊ ദുരന്തനിണന സര റീേ നമുക്കാന സര് ദുരന്തനി്വയംാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമ
5. ഓവേ നമുക്കാ്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലൊശയങ്ങളത്തിനട ആഴി്വയം കൂട്ടല്
6. മഴിക്കുഴി ദുരന്തനി ന ദുരന്തനിന സരമ്മ നമുക്കാണ്വയം (എ്വയംജ ദുരന്തനിഎന്ആന സരഇജ ദുരന്തനിഎ)
ദത നമുക്കാടമ ശുേീൊരണ്വയം

ൊദ രേഖ തയല ദുരന്തനിനമുകല് ദത നമുക്കാടമ  
ത്തിനേമ്പ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിദത നമുക്കാടമ
എദള നമുക്കാായതമൊ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനി ദത നമുക്കാടമ
രന്തനിവട്ടദനമുക നമുക്കാരുമഖ നമുക്കാ്വയം ദത നമുക്കാടമ
രന്തനിവട്ടദനമുക നമുക്കാര ദുരന്തനി പ നമുക്കാറനമുകല് ദത നമുക്കാടമ
മുണ്ടുപുറ്വയം ട ദുരന്തനിട ദുരന്തനിമുനമുകമ ദത നമുക്കാടമ
പ ദുരന്തനി സ ദുരന്തനി മുനമുകമ ദൊ നമുക്കാരങ്ങ നമുക്കാടമ
രന്തനിവട്ടദനമുക നമുക്കാരു മദ്രസ്സ
കൂറത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില്
രന്തനിവട്ടദനമുക നമുക്കാരു പൂഴി ദുരന്തനിനമുകല്
ഒതദുക്കായ നമുക്കാായതമ എളള ദുരന്തനില് പീട ദുരന്തനിൊ
തുദമ്പണ രന്തനിവരനമുകല് മുദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാട്ടുൊ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ ദുരന്തനി
തട്ട നമുക്കാരപസൗുക്കായ ദുരന്തനില് ദത നമുക്കാടമ
രന്തനിവട്ടക്കു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ രന്തനിവ നമുക്കാഴിറിച ദുരന്തനിറ
പുല ദുരന്തനിക്കുന്നമ ദത നമുക്കാടമ
ത്തിനരന്തനിവഴ്പൂന സര അമ്പലമുനമുകമ ദത നമുക്കാടമ
ദത നമുക്കാട്ടുമൂല

2. സ്വയംയുാക ദ പ നമുക്കാജ പ്രോജകമ
3. ദ് നമുക്കാനമുകമ  പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ പദ്ധത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് ഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ

1. പൂനൂന സര പുഴി സ്വയംരക്ഷണ്വയം

4. ജ ദുരന്തനി്ലേ നമുക്കാ പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ പദ്ധത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് ഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ
ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി ഗ നമുക്കാമപഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനല ദത നമുക്കാടുൊശയങ്ങള്വയം കുളങ്ങശയങ്ങള്വയം ആഴിവ്വയം രന്തനിവീത ദുരന്തനിയു്വയം കൂട്ട ദുരന്തനി സ്വയംരക്ഷ ദുരന്തനിക്കുൊ
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5. ജ ദുരന്തനി്ലേ നമുക്കാ പദ്ധത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് ഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ
1. ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി ഗ നമുക്കാമപഞ നമുക്കാുക്കായായത ദുരന്തനിത്തിനല ദത നമുക്കാടുൊശയങ്ങള്വയം കുളങ്ങശയങ്ങള്വയം ആഴിവ്വയം രന്തനിവീത ദുരന്തനിയു്വയം കൂട്ട ദുരന്തനി സ്വയംരക്ഷ ദുരന്തനിക്കുൊ

6. സ്വയംണസ നമുക്കാന സന സരനമുക നമുക്കാന സര രന്തനിവകുപ്പുൊശയങ്ങളത്തിനട പര ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണനുക്കായ ദുരന്തനിദലനമുകമ

1. പൂനൂന സര പഴിുക്കായ പ നമുക്കാല്വയം പുതുനമുക ദുരന്തനി ന ദുരന്തനിന സരമ്മ ദുരന്തനിക്കുൊ
2.  പുഴിയുത്തിനട ് റബ്ബര് തസശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനരന്തനിവള്ള്വയം ൊുക്കായറ നമുക്കാായത രീത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് പുതുനമുക ദുരന്തനി ന ദുരന്തനിന സരമ്മ ദുരന്തനിക്കുൊ.

7. ദൊരള പുനന സരന ദുരന്തനിന സരമ്മ നമുക്കാണ രന്തനിവ ദുരന്തനിൊസന പര ദുരന്തനിപ നമുക്കാട ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനിദലക്കുള്ള ന ദുരന്തനിന സരദദശങ്ങള്

- ഭൂരന്തനിവ ദുരന്തനിന ദുരന്തനിദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്വയം - കുനൊശയങ്ങള്വയം മലൊശയങ്ങള്വയം ഇട ദുരന്തനിച്ചു ന ദുരന്തനിരത്തുന്നതു മൂല്വയം ഭൂ പകൃത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില് ഉ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാകുന്ന മ നമുക്കാറ്റങ്ങള്
തടയുന്നത ദുരന്തനിനമ നടപട ദുരന്തനി സ സ്വീൊര ദുരന്തനിക്കുൊ
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അദ്ധമ നമുക്കാുക്കായ്വയം- 7
 പാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനദന നമുക്കാൺനമ്പറുൊള്

ദുരന്തന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണ പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള്നമുകമആരന്തനിവശമമ നമുക്കാുക്കായപ ദുരന്തനിനണയു്വയംമ നമുക്കാന സരാളിത്തത്തോടെ  വിദഗന ദുരന്തനിന സരദദശവ്വയംനല്ൊ നമുക്കാന്
ചുമതലത്തിനയും പങ്കെടുപട്ടരന്തനിവരുത്തിനടരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവര്വയംഒറ്റദന നമുക്കാട്ടായത ദുരന്തനില് രന്തനിവമാകമ നമുക്കാകുന്ന രീത ദുരന്തനിുക്കായ ദുരന്തനില നമുക്കാണമ ഇരന്തനിവ ദുരന്തനിത്തിനട ദരഖത്തിനയും പങ്കെടുപടുദായത്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ.ഇായതര്വയം
നമ്പറുൊള് അട ദുരന്തനിുക്കായന്ത ദുരന്തനിര സന്ദന സരഭങ്ങള ദുരന്തനില്  പദുക്കായ നമുക്കാജനത്തിനയും പങ്കെടുപടു്വയം രന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ്വയം രന്തനിവമാകമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനി  പദന സരശ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനിര ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന്
ഉതകു്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധായത ദുരന്തനില നമുക്കാണമ ത രേഖ തയ നമുക്കാറ നമുക്കാദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണതമ.തദ്ദേശസ സ്വുക്കായ്വയംഭരണണസ നമുക്കാപന്വയംതങ്ങള്നമുകമ ദുരന്ത
ന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണ പരന്തനിവന സരായതനങ്ങള്നമുകമആരന്തനിവശമമ നമുക്കാുക്കായസ നമുക്കാദായി  ജനകീയ പങത ദുരന്തനിൊവ്വയംസ്വയംപ്രത്യാഘടന നമുക്കാപരവമ നമുക്കാുക്കായസ സമൂഹ നമുക്കാുക്കായങ്ങള് ത്തിനേ രേഖ തയ നമുക്കാന്
ൊഴി ദുരന്തനിയുന്നണസ നമുക്കാപനങ്ങശയങ്ങളത്തിനടയു്വയംരന്തനിവമാക ദുരന്തനിൊശയങ്ങളത്തിനടയു്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള്  പദതമൊദരഖുക്കായ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിസമ നമുക്കാ സമൂഹര ദുരന്തനിറിചമഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുായത നമുക്കാന്
തയായ ശദ്ധ ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണത നമുക്കാണമ.

പട്ട ദുരന്തനിൊ 7.1: ഗ നമുക്കാമപഞ നമുക്കാുക്കായായതമ / മുന ദുരന്തനിസ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ നമുക്കാല ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി / മുന ദുരന്തനിസ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപല്ദൊ നമുക്കാന സരയും പങ്കെടുപദറ്ന ദുരന്തനിത്തിനലരന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡുൊശയങ്ങളത്തിനടരന്തനിവ ദുരന്തനിശദ നമുക്കാ്വയംശങ്ങള്

ദമന
മ്പന സര

രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിത്തിനയ
ദപരമ

രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
നമ്പന സര

രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ത്തിനമമ്പറുത്തിനടദപരമ ബന്ധത്തിനയും പങ്കെടുപദട്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമ്പന സര

1 ദതക്കു്വയംദത നമുക്കാട്ട്വയം 1 സസൗദ നമുക്കാ ബീരന്തനിവ ദുരന്തനി 9895057791
2 രന്തനിവട്ടത്തിനനമുക നമുക്കാരു 2 ആുക്കായ ദുരന്തനിശ മു സമൂഹമ്മദമ 9526144042
3 ദൊ നമുക്കാരങ്ങ നമുക്കാടമ 3 നസീല  സമൂഹബീബമ 9567800056
4 ചുായി  ജനകീയ പങ്വയം ദന നമുക്കാന സരായതമ 4 രന്തനിവ ദുരന്തനി എ്വയം രന്തനിവള്ള ദുരന്തനി 7736233908
5 ചുായി  ജനകീയ പങ്വയം സസൗായതമ 5 മുസ്തന എ പ ദുരന്തനി 9447426913
6 ത്തിനരന്തനിവ്പോഴപ്പൂന സര 6 എ പ ദുരന്തനി സജ ദുരന്തനിായതമ 9400682350
7 ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി 7 ദജ നമുക്കാസനമ മ നമുക്കാതയിച്ച് വീരമൃത്യു 9895312838
8 ൊ നമുക്കാര നമുക്കാട ദുരന്തനി 8 മഞ ദുരന്തനിത 8943790915
9 കുടുനമുക ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലമ്മ നമുക്കാര്വയം 9 ്്വയംസ ദുരന്തനിത ് നമുക്കാന ദുരന്തനി 9072969305
10 അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ 10 അന ദുരന്തനില് കുമ നമുക്കാന സര 9847492190
11 ര നമുക്കാദര നമുക്കാായതമ 11 അബ്ദുല് അസീസമ 9447025436

12
പരയും പങ്കെടുപന്ത്തിനപ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില്
ല് ഈഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമ

12
ത്തിനജട ദുരന്തനി അബ്ദുറ സമൂഹ ദുരന്തനിമ നമുക്കാന്

8547420541

13
പരയും പങ്കെടുപന്ത്തിനപ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില്
ല് ത്തിനരന്തനിവഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേമ

13
എ അരരന്തനിവ ദുരന്തനിന്ദന്

9447636905

14 ത്തിനേമ 14 എ്വയംപ ദുരന്തനി അയ്യൂബമ ഖ നമുക്കാന് 9061331173
15 ത്തിനൊടവൂന സര 15 എ്വയം രന്തനിവ ദുരന്തനി യുദരന്തനിവ്മ 9946450988
16 ഈന സരദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാണ 16 ഖദീജ സായത നമുക്കാന സര 7558930351
17 തറിച്വയംത്തിനപ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനില് 17 ആന സരശമ ബ ദുരന്തനി എ്വയം 9447050966
18 പള്ള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം 18 റ്വയംല ഖ നമുക്കാദന സര 9539038603
19 അദരന്തനിവല്വയം 19 ബു്മറ അ്മറനമ 9847883432

പട്ട ദുരന്തനിൊ 7.2: ഗ നമുക്കാമപഞ നമുക്കാുക്കായായതമ / മുന ദുരന്തനിസ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ നമുക്കാല ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി / മുന ദുരന്തനിസ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപല്ദൊ നമുക്കാന സരയും പങ്കെടുപദറ്ന ദുരന്തനിത്തിനല മറ്റു പാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട 
ദന നമുക്കാൺ നമ്പറുൊള്

ദമനമ്പന സര ദപരമ
ബന്ധത്തിനയും പങ്കെടുപദട്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ

നമ്പന സര
1. എ ്വയം.പ ദുരന്തനി - ര നമുക്കാപ്രത്യാഘരന്തനിവന് 0495-2376622
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2. എ ്വയം.എല്.എ – എ്വയം ത്തിനൊ മുനീന സര 9496355500

3.
ൊള പ്രോജകന സര (ജ ദുരന്തനി്ലേ നമുക്കാ ദുരന്തന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണ അദത നമുക്കാറ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി ചുമതലയുള്ള
ഉദദമ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണസന്) - സ നമുക്കാബശ ദുരന്തനിരന്തനിവറ നമുക്കാവ , ഐഎഎസമ

0495-2371400  ,
9447171400

4. ത സമൂഹസ ദുരന്തനില്ദ നമുക്കാന സര - റനീഖമ 8547618454

5.
ജ ദുരന്തനി്ലേ നമുക്കാ പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ ത്തിനസദട്ടറ ദുരന്തനി - ബ നമുക്കാബു.രന്തനിവ ദുരന്തനി 0495-237180  ,

9400594206
6. ദ് നമുക്കാനമുകമ പഞ നമുക്കാുക്കായായതമ ത്തിനസദട്ടറ ദുരന്തനി - ബ ദുരന്തനിജ ദുരന്തനിന് ദജനമുകബമ 9400294484
7. ബന്ധത്തിനയും പങ്കെടുപദട്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ മറ്റമ ചുമതലത്തിനയും പങ്കെടുപട്ടരന്തനിവന സര

പട്ട ദുരന്തനിൊ 7.3: ഗ നമുക്കാമപഞ നമുക്കാുക്കായായതമ / മുന ദുരന്തനിസ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപ നമുക്കാല ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി / മുന ദുരന്തനിസ ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപല്ദൊ നമുക്കാന സരയും പങ്കെടുപദറ്ന ദുരന്തനിത്തിനല പാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനഓനീസുൊള്
ദമനമ്പന സര ഓനീസ ദുരന്തനിത്തിനയദപരമ ബന്ധത്തിനയും പങ്കെടുപദട്കെടുപ്പിച്ചുകൊണരന്തനിവമാക ദുരന്തനി ബന്ധത്തിനയും പങ്കെടുപദട്കെടുപ്പിച്ചുകൊണനമ്പന സര

1
രന്തനിവ ദുരന്തനിദ്ലേജമഓനീസമ

1.അബ്ദുല് ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗഫൂന സര  
 2.  പസന്ന

1.  9497083435    2.
8547616154

2 കൃ് ദുരന്തനിഓനീസമ സബീന 9645458266
3 മൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗസ്വയംരക്ഷണഓനീസമ ബ ദുരന്തനിന്ധമ 99495841525 
4 ദപ നമുക്കാലീസമ ദഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേ്ന് 0495 - 2222240
5 ബ ദുരന്തനി.എസമ .എന്.എല്ഓനീസമ ത്തിനജട ദുരന്തനിഒ 0495-2223100
6 ദ് നമുക്കാനമുകമ ഓനീസമ ബ ദുരന്തനിജ ദുരന്തനിന് ദജനമുകബമ 9400294484 , 04952210289
7 ത്തിനൊ.എസമ.ഇ.ബ ദുരന്തനി. ഓനീസമ സുന ദുരന്തനില് 0495- 2222270

പട്ട ദുരന്തനിൊ 7.4: ആദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമദസരന്തനിവനരന്തനിവ ദുരന്തനിഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്വയം
ദമനമ്പന സര ആശുപത്ര ദുരന്തനിയുത്തിനടദപരമ ണസല്വയം ദന നമുക്കാൺനമ്പന സര

1.
സന സരനമുക നമുക്കാന സരആശുപത്ര ദുരന്തനിൊള്/പ ദുരന്തനിഎറിചമസ ദുരന്തനി

ത നമുക്കാലൂനമുകമ
ദ സമൂഹ നമുക്കാിസ്പെ ദുരന്തനിറ്റല് 

0495-2222830

2.

സ സ്വൊ നമുക്കാരമആശുപത്ര ദുരന്തനിൊള്

1.േ നമുക്കാരന്തനിവറ
ദ സമൂഹ നമുക്കാിസ്പെ ദുരന്തനിറ്റല് ,
2.മദന സര ദമര ദുരന്തനി
ദ സമൂഹ നമുക്കാിസ്പെ ദുരന്തനിറ്റല്    3.
രന്തനിവ ദുരന്തനി.രന്തനിവ ദുരന്തനി ദ സമൂഹ നമുക്കാിസ്പെ ദുരന്തനിറ്റല്

1.  0495-2225550       2.
0495-2222492       3.
0495-2222389

പട്ട ദുരന്തനിൊ 7.5: ത്തിനരന്തനിവറ്ററ ദുരന്തനിനറ ദുരന്തനിദസരന്തനിവനങ്ങള്

ദമനമ്പന സര ക ദുരന്തനിന ദുരന്തനിനമുക ദുരന്തനിത്തിനയദപരമ
സന സരജത്തിനയ /
ദശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ നമുക്കാ പ്രോജകറുത്തിനടദപരമ

ണസല്വയം
ദന നമുക്കാൺ നമ്പന സര

1. ത്തിനരന്തനിവറ്റ ദുരന്തനിനറ ദുരന്തനി ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിത്തിനിസ്പെന്സറ ദുരന്തനി ജുക്കായതയായ ശീ ചുായി  ജനകീയ പങ്വയം 9645666805

പട്ട ദുരന്തനിൊ 7.6: ത്തിന സമൂഹല്പമ ് റബ്ബര് തലന്നമ്പറുൊള്
ത്തിന സമൂഹല്പമ ് റബ്ബര് തലന് ദന നമുക്കാൺനമ്പന സര
ദപ നമുക്കാലീസമ 0495 - 2222240
നുക്കായന സരആന്ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ റസമൊയൂ 0495-2297601
് റബ്ബര് തേല്ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ ് റബ്ബര് തലന് 04952725777
രന്തനിവന ദുരന്തനിത നമുക്കാത്തിന സമൂഹല്പമ ് റബ്ബര് തലന് 1091
ത്തിനറുക്കായ ദുരന്തനില്ദരന്തനിവഅദന സ്വ്ണ്വയം 1800111139
ത്തിനറുക്കായ ദുരന്തനില്ദരന്തനിവഅത്തിനലന സരട്ടമ 139
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അദ്ധമ നമുക്കാുക്കായ്വയം- 8
രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  തലായത ദുരന്തനില് ദശഖര ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ അനുബന്ധ രന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവരങ്ങള്

അനുബന്ധ്വയം 1 : രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  തല  പാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലൊള് (പദ്ധത ദുരന്തനി പ്രത്യാഘടനുക്കായ ദുരന്തനില് പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.5 പര ദുരന്തനിദശ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ)

 പാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാ
ന

ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനി
ല് രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ൊന സര്ൊന സര 24

2 265 198 295 236 190 95 145 187 178 235 206 212 275 302 108 168 145 193 3875

ൊന സര്ൊ
ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില നമുക്കാ
ള ദുരന്തനിൊള്

25 29 32 44 36 31 15 19 41 44 46 24 19 38 22 15 18 16 21 535

മത്സമബന്ധ
ന്ധന്വയം
പരമ്പര നമുക്കാ
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത
ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില
ൊള്

25 30 28 34 42 36 65 52 62 45 48 53 29 33 68 33 46 41 38 808

ദ ദുരന്തനിരന്തനിവസ
കൂല ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന സര 21 18 16 23 25 19 36 22 31 27 24 32 17 15 33 19 26 19 20 443

അത ദുരന്തനി് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേ ദുരന്തനിഅ
രന്തനിവ ദുരന്തനിദഗ്ദ്ധ
ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില നമുക്കാള ദുരന്തനി
ള ദുരന്തനിൊള്

52 164 158 22 17 33 32 91 38 39 6 140 119 81 28 71 79 74 73 1317

രന്തനിവമ നമുക്കാപ നമുക്കാര്വയം
/രന്തനിവമരന്തനിവസ നമുക്കാുക്കായ്വയം
ുക്കായ്വയം

10 24 9 12 25 21 82 78 21 16 18 19 32 26 12 18 17 16 23 479

ന ദുരന്തനിന സരമ്മ നമുക്കാണ
ത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില നമുക്കാള ദുരന്തനി

28 13 19 27 14 21 64 35 26 23 12 15 23 21 18 26 13 20 15 433
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ള ദുരന്തനിൊള്

ത്തിനേറുൊ ദുരന്തനിട
ൊറിചരന്തനിവടനമുക നമുക്കാ
ന സര

3 6 15 18 33 19 42 38 16 21 12 22 18 16 10 14 8 11 9 331

ശമ്പളദജ നമുക്കാ
ല ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന സര:
സന സരനമുക നമുക്കാന സര

5 9 12 6 15 22 9 35 26 23 18 20 15 12 17 11 9 13 10 287

ശമ്പളദജ നമുക്കാ
ല ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന സര:
സ സ്വൊ നമുക്കാരമ്വയം

12 19 10 16 18 19 15 23 18 21 13 15 11 9 12 9 16 8 14 278

 പരന്തനിവ നമുക്കാസ ദുരന്തനിൊ
ള്

85 70 90 105 125 90 140 130 81 116 134 68 92 112 76 86 102 76 88 1866

മറ്റുള്ളരന്തനിവ
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അനുബന്ധ്വയം3: രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  തല രന്തനിവ ദുരന്തനിദമ നമുക്കാഭമ നമുക്കാസണസ നമുക്കാപനങ്ങള് (പദ്ധത ദുരന്തനി പ്രത്യാഘടനുക്കായ ദുരന്തനില് പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.8 പര ദുരന്തനിദശ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ)

രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  നമ്പന സര: 1-19

64

തര് സര്ാര/എ/എയ/എയ്ഡഡ അണ-എ/എയ/എയ്ഡഡ

നഴസറി്രള/
ഡ/എയ്ഡ ക്രയറു്രള

32 8

പകപമറി സ്്ക്കൂള 12 4

യു.പി. 12 4

പൈസ്ുള 2 2

ൈയര കസ്്കനററി സ്ുള 2 2

കവാഡ്ഷണല്  ൈയര കസ്്കനററി
സ്ുള

1 0

ഡ്രാഡജജ ഇ്ലേ 2

ഗഡവഷണ സാപനങ്ങള ഇ്ലേ ഇ്ലേ

ഡൈാസ്റ്റലു്രള ഇ്ലേ 1

സകപഷഷ്യല് സ്ര്ക്കൂള ഇ്ലേ 1

മറ്റുള്ളവ (ഐ.റി.ഐ, ഡപാജി 
മുതലായവ

ഇ്ലേ 2



അനുബന്ധ്വയം 4 : രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  തല മത ദൊന്ദ്രങ്ങള് (പദ്ധത ദുരന്തനി പ്രത്യാഘടനുക്കായ ദുരന്തനില് പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.13 പര ദുരന്തനിദശ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ)

രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  നമ്പന സര: 

ആര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധന നമുക്കാലുക്കായ്വയം ദപരമ ഏൊദദശ്വയം രന്തനിവ ദുരന്തനിസ്തീന സരണ്വയം ണസ ദുരന്തനിത ദുരന്തനി ത്തിനേയ്യുന്നണസല്വയം’
ശര നമുക്കാശര ദുരന്തനി എായത ദുരന്തനിദറിചരുന്ന
ആശയങ്ങളൊശയങ്ങളത്തിനട എണ്വയം

ദ ദുരന്തനിസ്തമന് പള്ള ദുരന്തനിൊള്

ദമര ദുരന്തനി മ നമുക്കാത 2500 ചുായി  ജനകീയ പങ്വയം 375

ദക്ഷത്രങ്ങള്

1. നരസ ദുരന്തനി്വയം സമൂഹ മൂന സരായതീ ദക്ഷത്ര്വയം ,
ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി   2.
ത്തിനൊ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിദല നമുക്കാായതമ ദക്ഷത്ര്വയം

1.ത നമുക്കാമരദശ്ശേര ദുരന്തനി
2. 

150

 മുസീ്വയം പള്ള ദുരന്തനിൊള്

മറ്റുള്ളരന്തനിവ
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അനുബന്ധ്വയം 6 : പ നമുക്കാലങ്ങശയങ്ങള്വയം അനുബന്ധ പ്രത്യാഘടൊങ്ങശയങ്ങള്വയം (പദ്ധത ദുരന്തനി പ്രത്യാഘടനുക്കായ ദുരന്തനില് പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.15 പര ദുരന്തനിദശ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ)
രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  നമ്പന സര: 

ദമ നമ്പന സര തര്വയം എണ്വയം 
രന്തനിവ നമുക്കാ സമൂഹനദുക്കായ നമുക്കാ
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമമ നമുക്കാുക്കായതമ

രന്തനിവ നമുക്കാ സമൂഹനദുക്കായ നമുക്കാ
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമമ്ലേ നമുക്കാായതതമ

തമ

സുരക്ഷ ദുരന്തനിതമ്ലേ നമുക്കാായത
ായതതമ

അറ്റകുറ്റ പണ ദുരന്തനി
ആരന്തനിവശമമുള്ളരന്തനിവ

യുത്തിനട

1 ദൊ നമുക്കാൺദീറ്റമ 1 1 0 0 0

2 മരായതട ദുരന്തനി 1 1 0 0 0

3 ഇരുമ്പുപ നമുക്കാല്വയം 1 0 1 0 0

4 ൊ്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലായി  ജനകീയ പങമ 30 30 0 0 0

5 ത്തിനേനമുകമ ശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ നമുക്കാ്വയം
2
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അനുബന്ധ്വയം 7 :രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  തല രന്തനിവീടുൊള് (പദ്ധത ദുരന്തനി പ്രത്യാഘടനുക്കായ ദുരന്തനില് പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.16 പര ദുരന്തനിദശ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ)

            രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  നമ്പന സര: 1-19 രന്തനിവത്തിനര

രന്തനിവീട ദുരന്തനിത്തിനയ തര്വയം എണ്വയം കുടു്വയംബങ്ങശയങ്ങളത്തിനട എണ്വയം

ദമഞ്ഞ രന്തനിവീടമ (ഓല, പു്ലേമ, രന്തനിവദഘദൂര യാത്രയ നമുക്കാല്) 0

ഓട ദുരന്തനിട്ട രന്തനിവീടമ
200 200

ആസ്ബദറ്റ നമുക്കാസമ/്ീറ്റമ
110 110

പനമുക(ദൊ നമുക്കാൺദീറ്റമ രന്തനിവീടുൊള് ഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപത്തിനട)
4200 4200

അയും പങ്കെടുപ നമുക്കാന സരട്ടുത്തിനമന്റുൊള്, ഫ നമുക്കാറ്റുൊള്
72 486

ത്തിനടസ്സുള്ള പനമുക
4800 4800

മത്തിനറ്റത്തിനന്തായി  ജനകീയ പങ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കില്വയം

അനുബന്ധ്വയം 9 രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  തല പകൃത ദുരന്തനിദായത ജല നമുക്കാശുക്കായങ്ങള്(പദ്ധത ദുരന്തനി പ്രത്യാഘടനുക്കായ ദുരന്തനില് പട്ട ദുരന്തനിൊ 1.20 പര ദുരന്തനിദശ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ)
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ദമ
നമ്പന സര

തരങ്ങള് ദപരമ,
ണസല്വയം

ത്തിനപ നമുക്കാതു
/സ സ്വൊ നമുക്കാരമ്വയം
രമ്വയം

ഉള്ത്തിനയും പങ്കെടുപടുന്ന
രന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡുൊള്

നീള്വയം(മീ) രന്തനിവ ദുരന്തനിസ്തൃത ദുരന്തനി

തടസ്സത്തിനയും പങ്കെടുപട്ട  
/ഒ്പോഴകുന്ന /
നന്ന നമുക്കാനമുകല്

ആരന്തനിവശമമുള്ള ഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്വയം
ഉള്ത്തിനൊ നമുക്കാള്ളുന്ന
രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ 

നന്ന നമുക്കാനമുകല്
ആരന്തനിവശമമുള്ള 

നീള്വയം രന്തനിവ ദുരന്തനിസ്തൃത ദുരന്തനി

1 നദ ദുരന്തനി ഇരുതുളള ദുരന്തനി
,പൂനൂന സര

ത്തിനപ നമുക്കാതു

2 ദത നമുക്കാടമ ൊദ രേഖ തയല ദുരന്തനിനമുക
നമുകല്
,മൂന്ന നമുക്കാ്വയംദത നമുക്കാ

ദത നമുക്കാടമ
,അദരന്തനിവല്വയം

3 ൊ നമുക്കാുക്കായല്
4 കുളങ്ങള്/

േ ദുരന്തനിറ/തട നമുക്കാൊ്വയം
ൊദണമരുയും പങ്കെടുപ ദുരന്തനി
യും പങ്കെടുപ ദുരന്തനില്
,ത്തിനൊ നമുക്കാദുക്കായ ൊ നമുക്കാ
ായതമ
,രന്തനിവ നമുക്കാരന്തനിവ നമുക്കാടമ,
ത്തിനരന്തനിവഴ്പൂന സര
ദക്ഷത്ര്വയം

3,7,16

5 തണീന സരായതട്വയം 
/േതുയും പങ്കെടുപമ/ ൊ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണല്

ൊദ രേഖ തയല ദുരന്തനിനമുക
നമുകല്

7

6 ത്തിനനല്രന്തനിവുക്കായല് ൊദ രേഖ തയല ദുരന്തനിനമുക
നമുകല് ,
ത്തിനേമ,
േ നമുക്കാലനമുകര

7,14,18 20 ഏനമുകന സര



രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  നമ്പന സര : 1-19

അനുബന്ധ്വയം 10 : രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  തല  പദതമൊപര ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗണനലഭ ദുരന്തനിദനമുക്കെടുപ്പിച്ചുകൊണരന്തനിവ ദുരന്തനിഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങള്

(പദ്ധത ദുരന്തനി പ്രത്യാഘടനുക്കായ ദുരന്തനില് പട്ട ദുരന്തനിൊ 2.4 പര ദുരന്തനിദശ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ)

രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  നമ്പന സര: 1-19

രന്തനിവ ദുരന്തനിഭ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങള്
രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ
നമ്പറുൊള്

ത്തിനപൺ ആൺ ആത്തിനൊ

6 രന്തനിവുക്കായസ്സ ദുരന്തനില്ത നമുക്കാത്തിനഴിയുള്ളകുട്ട ദുരന്തനിൊള് 6,9,10,16,18,19,1 150 120 270
ഭ ദുരന്തനിന്നദശ് ദുരന്തനിനമുക നമുക്കാന സര 6,9,10,16,18,19,1 15 10 25
സ നമുക്കാന്ത സ്വനപര ദുരന്തനിേരണായത ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലള്ളരന്തനിവന സര 6,9,10,16,18,19,1 10 20 30
60 രന്തനിവുക്കായസ ദുരന്തനിനമ മുൊള ദുരന്തനില്ഉള്ളരന്തനിവന സര 6,9,10,16,18,19,1 200 200 400
അാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത ദുരന്തനിൊള് 6,9,10,16,18,19,1 10 10 20
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗന സരഭ ദുരന്തനിണ ദുരന്തനിൊള്(.......രന്തനിവത്തിനരയുള്ളരന്തനിവ ദുരന്തനിരന്തനിവര്വയം) 6,9,10,16,18,19,1 10 NA 10
സ്ത്രീൊള്ഗൃ സമൂഹന നമുക്കാ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേുക്കായ നമുക്കാുക്കായരന്തനിവീടുൊള് 6,9,10,16,18,19,1 50 NA 50
ത്തിനൊുക്കായന സരദ സമൂഹ നമുക്കാമുൊള ദുരന്തനില്ഉള്ളരന്തനിവന സര 0 0 0
അത ദുരന്തനി് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേ ദുരന്തനിത്തിനത നമുക്കാഴി ദുരന്തനില നമുക്കാള ദുരന്തനിൊള് 6,9,10,16,18,19,1 40 240 280
തന ദുരന്തനിത്തിനുക്കായ ത നമുക്കാമസ ദുരന്തനിക്കുന്ന മുത ദുരന്തനിന സരന്ന
രന്തനിവമാക ദുരന്തനിൊള്

6,9,10,16,18,19,1 5 5 10
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അനുബന്ധ്വയം 11 : രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  തല ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമത നമുക്കാ പദദശങ്ങള്(പദ്ധത ദുരന്തനി പ്രത്യാഘടനുക്കായ ദുരന്തനില് പട്ട ദുരന്തനിൊ 2.5 പര ദുരന്തനിദശ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ)
രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  നമ്പന സര: 1-19

ദമ നമ്പന സര ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമത
ബ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധൊമ നമുക്കാുക്കായ പദദശ്വയം, രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ

രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ രന്തനിവീടുൊള്

1 മണ ദുരന്തനിട ദുരന്തനിറിച ദുരന്തനില് / ഉരുള്ത്തിനപ നമുക്കാട്ടല് ഇ്ലേ

2 ത്തിനരന്തനിവള്ളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം 1,6,9,10,16,18,19 200

3 ൊ നമുക്കാട്ടുതീ ഇ്ലേ

4 തീരദശ നമുക്കാ്ണ്വയം/ ൊടല നമുക്കാദമണ്വയം ഇ്ലേ

5 തീപ ദുരന്തനിട ദുരന്തനിായത്വയം

6 മുങ്ങ ദുരന്തനിമരണ്വയം

7 ് റബ്ബര് തരന്തനിവദയിച്ച് വീരമൃത്യുത നമുക്കാപ്രത്യാഘ നമുക്കാത്വയം 1-19

8 ര നമുക്കാസ-ൊീടന നമുക്കാശ ദുരന്തനിന ദുരന്തനിദുരന്തങ്ങള് ഇ്ലേ

9
പടനമുകന ദുരന്തനിന സരമ്മ നമുക്കാണ/സ്വയംഭരണശ നമുക്കാലൊള്/
ന നമുക്കാ പ്രോജകറ ദുരന്തനിൊള്

ഇ്ലേ

10
മനു്മനു്വയം രന്തനിവനമമൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗങ്ങശയങ്ങള്വയം തമ്മ ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലള്ള
സ്വയംപ്രത്യാഘന സര്്വയം

ഇ്ലേ
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അനുബന്ധ്വയം.12 : രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  തല ഭൂമ ദുരന്തനിശ നമുക്കാസ്ത്രപരമ നമുക്കാുക്കായ ദുരന്തനിദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതയുള്ള പദദശങ്ങള് (പദ്ധത ദുരന്തനി പ്രത്യാഘടനുക്കായ ദുരന്തനില് പട്ട ദുരന്തനിൊ 2.6  പര ദുരന്തനിദശ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ)
രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  നമ്പന സര: 

ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമത ദുരന്തഭീ്ണ ദുരന്തനിയുള്ളരന്തനിവ നമുക്കാന സര
്ഡുൊള്

ദുരന്തഭീ്ണ ദുരന്തനിയു
ള്ള പദദശ്വയം

 പദദശത്തിനായത
ദറ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡ ദുരന്തനിത്തിനയ
അരന്തനിവണസ

 പദദശത്തിനായതപ നമുക്കാ
ലങ്ങശയങ്ങളത്തിനടഅരന്തനിവണസ

ണസ

 പദദശത്തിനായതജല നമുക്കാ
ല നമുക്കാശുക്കായ്വയം (എണ്വയം)

 പദദശത്തിനായത
ജനരന്തനിവ നമുക്കാസണസല
ങ്ങള്/ദൊ നമുക്കാളന ദുരന്തനി

ൊള്
(എണ്വയം)

ദുരന്തഭീ്ണ ദുരന്തനിയു
ള്ള പദദശത്തിനായത

ജനഖമ

ത്തിനരന്തനിവള്ളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം 1,9,10,16,18,19 ദതക്കു്വയംദത നമുക്കാട്ട്വയം ,
കുട ദുരന്തനിനമുക ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലമ്മ നമുക്കാര്വയം,
അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ,ഈ
ന സരദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാണ ,
പള്ള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം ,
അദരന്തനിവല്വയം

അറ്റകുറ്റ പണ ദുരന്തനി
ആരന്തനിവശമമു്കെടുപ്പിച്ചുകൊണമ.

ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗത
ദുക്കായ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമമ നമുക്കാണമ

2 2 1000
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അനുബന്ധ്വയം13 : രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  തല ദുരന്തഭീ്ണ ദുരന്തനിയുള്ളത്തിനപ നമുക്കാതുത്തിനൊട്ട ദുരന്തനിടങ്ങശയങ്ങളത്തിനട ദപരമ(പദ്ധത ദുരന്തനി പ്രത്യാഘടനുക്കായ ദുരന്തനില് പട്ട ദുരന്തനിൊ 2.7 പര ദുരന്തനിദശ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ)
രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  നമ്പന സര: 1-19

ദുരന്തസ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമത
ദുരന്തഭീ്ണ ദുരന്തനിയുള്ള
ള്ളരന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡുൊള്

അായി  ജനകീയ പങണരന്തനിവ നമുക്കാട ദുരന്തനിൊ
ള്

സമ കൂശയങ്ങളൊള്
ആദര നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗമണസ നമുക്കാപ

നങ്ങള്
ൊമ്മയൂണ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി സമൂഹ നമുക്കാ

ള്
ത്തിനരന്തനിവള്ളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം 1,9,10,16,18,19 ദതക്കു്വയംദത നമുക്കാട്ട്വയം(9

8)  ,
കുടുനമുക ദുരന്തനി്യേന  വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലമ്മ നമുക്കാര്വയം(
104),
അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ(107)
,
ദതറ്റ നമുക്കാ്വയംപുറ്വയം(109)
, േ നമുക്കാലനമുകര (124)
, തുദമ്പ നമുക്കാണ(127)

എഎല്പ ദുരന്തനിഎസമ  പൂനൂന സര ,
എഎല്പ ദുരന്തനിഎസമ
പളള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം ,
എഎല്പ ദുരന്തനിഎസമ
ഈന സരദയും പങ്കെടുപ നമുക്കാണ ,
എഎല്പ ദുരന്തനിഎസമ
ത്തിനരന്തനിവ്പോഴപ്പൂന സര ,
എ്വയംഎ്വയംഎല്പ ദുരന്തനിഎസമ
അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ ,
ജ ദുരന്തനിഎ്വയംയുപ ദുരന്തനിഎസമ
പള്ള ദുരന്തനിപ്പുറ്വയം

ഇ്ലേ ഓന സരനമുക ദുരന്തനിശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  ,
അദ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ നമുക്കാണ
ൊൺത്തിനരന്തനിവന്്ന്
ത്തിനസന്റന സര
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അനുബന്ധ്വയം14 : രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  തല സ നമുക്കാമ്പായത ദുരന്തനിൊദുന സരബലത(പദ്ധത ദുരന്തനി പ്രത്യാഘടനുക്കായ ദുരന്തനില് പട്ട ദുരന്തനിൊ 28  പര ദുരന്തനിദശ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ)

ദുരന്ത സ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമതയുള്ള രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ :

ദുരന്തഭീ്ണ ദുരന്തനിയു
യുള്ളരന്തനിവ നമുക്കാന സര്ഡുൊ

ള്

ദുരന്തസ നമുക്കാ
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധമത

മ നമുക്കാന സരനമുകറ്റമ
(എണ്വയം)

ക്ഷീരസ്വയം
പ്രത്യാഘങ്ങള്
(എണ്വയം)

രന്തനിവ ദുരന്തനി
.എനമ
.പ ദുരന്തനി
.സ ദുരന്തനി

.ത്തിനൊൊളക്ഷ
ക്ഷന്ത്തിനസയ

ന സര
(എണ്വയം)

ദൊ നമുക്കാമൺത്തിനന
സ ദുരന്തനില ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനിത്തിനസയ
യന സര
(എണ്വയം)

കൃ് ദുരന്തനിഭരന്തനിവ
ന്

(എണ്വയം)

രന്തനിവ ദുരന്തനിത്തുല്പ നമുക്കാദനദൊ
ദൊന്ദ്ര്വയം
(എണ്വയം)

ദാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡസൗൺ/
ദഈ റബ്ബര് എസ്റ്റേ നമുക്കാദറജമ
(എണ്വയം)

മൃാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ നമുക്കാശുപത്ര ദുരന്തനി
ത്ര ദുരന്തനിൊള്
(എണ്വയം)

അഗ ദുരന്തനി/
ദ സമൂഹ നമുക്കാന സരട്ട ദുരന്തനിദന
ദനഴ്സറ ദുരന്തനി
(എണ്വയം)

1,9,10,16,18, 19
ത്തിനരന്തനിവള്ളത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാ

ത്തിനയും പങ്കെടുപ നമുക്കാനമുക്വയം
ഇ്ലേ ഇ്ലേ ഇ്ലേ ഇ്ലേ ഇ്ലേ ഇ്ലേ ഇ്ലേ ഇ്ലേ ഇ്ലേ
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അനുബന്ധ്വയം15 : സന സരനമുക നമുക്കാദരതര സ്വയംപ്രത്യാഘടനൊള്/സ നമുക്കാമൂ സമൂഹമസ്വയംപ്രത്യാഘടനൊള്/കുടു്വയംബതയായ ശീ യൂണ ദുരന്തനിറ്റുൊള്/സ സ്വുക്കായ്വയംസ സമൂഹ നമുക്കാുക്കായ സ്വയംപ്രത്യാഘങ്ങള്
(പദ്ധത ദുരന്തനി പ്രത്യാഘടനുക്കായ ദുരന്തനില് പട്ട ദുരന്തനിൊ 5.2 പര ദുരന്തനിദശ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിക്കുൊ)

രന്തനിവ നമുക്കാന സരശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും  ക്രോഡമ  നമ്പന സര:1-19

ദമ
നമ്പന സര

സന സരനമുക നമുക്കാദരതര സ്വയംപ്രത്യാഘടനൊള് (എന്.ജ ദുരന്തനി.ഒ.),
സ നമുക്കാമൂ സമൂഹമ നമുക്കാാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ ദുരന്തനിഷ ദുരന്തനിതസ്വയംപ്രത്യാഘടനൊള് (സ ദുരന്തനി.ബ ദുരന്തനി.ഒ.)  മറ്റമ
സ്വയംപ്രത്യാഘടനൊള്/ദിസ്പെ നമുക്കാന സരടമസമ
ൊമളബ്ബുൊള്/രന്തനിവന ദുരന്തനിത നമുക്കാസ്വയംപ്രത്യാഘടനൊള്/സ സ്വുക്കായ്വയംസ സമൂഹ നമുക്കാുക്കായസ്വയം
പ്രത്യാഘങ്ങള്/മറ്റുള്ളരന്തനിവ/് റബ്ബര് തലബറ ദുരന്തനിൊള്/യുരന്തനിവജനകബ്ബുൊള്/ആ
ന സരടമസമ കബ്ബുൊള്

ഇരന്തനിവുക്കായ ദുരന്തനില്
ദുരന്തന ദുരന്തനിരന്തനിവ നമുക്കാരണസ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനായത ദുരന്തനില്
(രക്ഷ നമുക്കാ പരന്തനിവന സരായതന്വയം/ദട നമുക്കാമ നമുക്കാ
ത്തിനൊുക്കായന സര/അട ദുരന്തനിണസ നമുക്കാനജീരന്തനിവന്രക്ഷ നമുക്കാസ്വയംരന്തനിവ ദുരന്തനിാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാ
ാളിത്തത്തോടെ  വിദഗ്ധ നമുക്കാനങ്ങള്  / പ് വന്യമൃഗങ്ങള് യഥേമശുശ്രൂ /്ൊമ നമുക്കാമ്പമ
നടായത ദുരന്തനിയും പങ്കെടുപമ തുടങ്ങ ദുരന്തനിുക്കായരന്തനിവ)
പര ദുരന്തനിശീലന്വയംലഭ ദുരന്തനിറിചരന്തനിവമാക ദുരന്തനിൊള്

ദപരമ
പര ദുരന്തനിശീലന്വയംല
ഭ ദുരന്തനിറിചദമഖല

ദന നമുക്കാൺനമ്പ
മ്പന സര

1 സ ദുരന്തനിഎറിചമ ത്തിനസന്റന സര , ദസരന്തനിവ നമുക്കാ ഭ നമുക്കാരത ദുരന്തനി മ നമുക്കാന സരട്ട ദുരന്തനിന് 9946442200

2
കുടു്വയംബതയായ ശീ , സ സ്വ നമുക്കാന്തന്വയം , സ ദുരന്തനിറ്റ ദുരന്തനി കബ്ബമ , ലുക്കായൺസമ കബ്ബമ ,
ദറ നമുക്കാട്ടറ ദുരന്തനി

1.സന്തീപമ
2. ൊദീജ

1.  811803000
2.
7558930351
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	പട്ടിക 1.21 : നിര്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക
	അദ്ധ്യായം- 2
	പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിവിധേയംആകുന്നചിലപ്രദേശങ്ങൾ നമ്മുടെപ്രദേശത്തുണ്ടാകും.ഈ പ്രദേശങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് കൃത്യമായിരേഖപ്പെടുത്തണം. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, വായനശാലകൾ, ഗ്രന്ഥശാലകൾ, സംഭരണശാലകൾ, സൂക്ഷിപ്പുകേന്ദ്രകൾ, കോഴി-താറാവ് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കുള്ളഫാമുകൾ തുടങ്ങിമനുഷ്യരുമായും, മറ്റുജീവജാലങ്ങളുമായുംബന്ധപ്പെട്ടഎല്ലാവിശദാംശങ്ങളും ആ പ്രദേശത്തെ വീടുകൾ പൊതുകെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവസംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങളുംരേഖപ്പെടുത്തിവയ്ക്കണം.തീപിടുത്തംഎന്നകോളത്തിനുനേരെഎൽ.പി.ജി.സംഭരണവിതരണകേന്ദ്രങ്ങൾ, പെട്രോൾ പമ്പുകൾ എന്നിവകൂടെരേഖപ്പെടുത്തണം.പൊതു കെട്ടിടങ്ങള് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കൂളുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളുകൾ, ആശുപത്രികൾ, സിനിമതീയേറ്ററുകൾ മുതലായവ ആണ്. വിശദാംശങ്ങള് വാര്ഡ് തിരിച്ചുള്ളലിസ്റ്റുകളില് (അനുബന്ധം 11 – പേജ് നം.55) നിന്ന് ക്രോഡീകരിക്കുക.അദ്ധ്യായം 1 ല് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളില് നിന്ന് വേണം പട്ടിക 1.5 പൂരിപ്പിക്കാന്.
	പ്രദേശത്തെ അങ്കണവാടികൾ, സ്കൂളുകൾ, ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ, ഹാളുകൾ, മറ്റ് നിർമിതികൾ എന്നിവരേഖപ്പെടുത്തിവെക്കണം. ഓരോവാർഡിനുംപ്രത്യേകംപ്രത്യേകംഫോറംതയ്യാറാക്കിഅനുബന്ധമായിസൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. (അനുബന്ധം 13 –പേജ് നം.57 പരിശോധിക്കുക).അദ്ധ്യായം 1 ല് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളില് നിന്ന് വേണം പട്ടിക 2 .7 പൂരിപ്പിക്കാന്.
	സംഭവിക്കാൻ ഇടയുള്ളദുരന്തങ്ങൾ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനപരിധിയിൽ വരുത്താൻ ഇടയുള്ളസാമ്പത്തികഅരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ്ഇവിടെരേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.വ്യക്തിഗതവുംപൊതുവുമായജീവനോപാധികൾക്കുംആസ്തികൾക്കുംതൊഴിലിനുംഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭീഷണികൾ എന്നിവരേഖപ്പെടുത്തണം. ഉദാഹരണത്തിന് പൊതുഅടിസ്ഥാനസൗകര്യസേവനകേന്ദ്രങ്ങൾ (കോമൺ ഫെസിലിറ്റിസെന്ററുകൾ) മാർക്കറ്റുകൾ, ഹാച്ചറികൾ, പീലിംഗ്ഷെഡ്ഡുകൾ, ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് ഹാർബറുകൾ, മത്സ്യഉണക്കുകേന്ദ്രങ്ങൾ, പാൽ സംഭരണവിതരണകേന്ദ്രങ്ങൾ, ശീതീകരണികൾ) ഫോറത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കുന്നതുകൂടാതെഒരുലഘുവിവരണവുംകൂടിഎഴുതിച്ചേർക്കേണ്ടതാണ്.വാര്ഡ് തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള്ക്കായി അനുബന്ധം 14 (പേജ് നം. 58) പരിശോധിക്കുക. അദ്ധ്യായം 1 ല് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളില് നിന്ന് വേണം പട്ടിക 2 . 8 പൂരിപ്പിക്കാന്.
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