
ഡ്ിവാകേ  -   91 ൺൗഡക്ാലേ  ൽിത്തലത്താശ്ചപ  
ള്ളുലിത്തളരകേ  ംുക്കർകഷർക  ള്ളുമുക്കലഖമേകിഷർാക  

ം�ളങ്ങശദ്ദേർിനഗ്ഗർാമ  ം�ളങ്ങശദേപഉ  
 

 

ർകഷർക  ടെ�ളങ്ങത  ൽിത്തടിയിഷൃക  ധിവിവ  ൽിളകിണപിഷൃക  
ൾാമ്പേുടപ്പെർഏ  ണാറോകെ  ൻിസറവൈ  ംനപാ�വ  ിയാനിതന്നുയടത  ഴൊത  
ന്നുക്കിദാപിതപ്ര  ൾകുലതുരകൻുമ  ്ന്നമെണള്ളാകെകൈ  ുന്നുക്കിശദ്ദേർിന . 

• ൾകിളാലിഴാതെ  �ട്ടിരനേ  ന്നുത്തടന  ള്ളുയലൊപേ�പ്പുടവെളിവ  
കിഷർാക  ൽിളങ്ങനത്തർവപ്ര  ൾാമ്പേുടപ്പെർഏ  ംുവറ്റഏ  ത്ഞ്ഞറുക  4-  5

ിടഅ  ്ട്ടിവ  ണ്�ാതണ്ടക്കേൽിന  . നെങ്ങഇ  , ാരേഓ  ൽിയടിമുക്കിളാലിഴാതെ  
ള്ളുനിത്ത�ശവആ  ംലകഅ  ംാക്കാപ്പറഉ . 

 
• കിഷർാക  ൽിളകിലാജേ  ന്നുക്കിരിട്ടപ്പെർഏ  ംുരവാ�ലഎ  ംണരവാഖുമ  

ംുയകുക്കിരധ  , ൽിളകളവേടഇ  ്പ്പാസേ  ്ച്ചിഗായേപഉ  കൈ  ംുയകുകുഴക  
ംണയ്യചെ . 

 
• ംുഴാമ്പേുക്കിമശ്രിവ  , ംണക്ഷഭ  ംുഴാമ്പേുക്കിഴക  �ലമത്രാമ  ,

ംുഴാമ്പേുക്കിരഭംസ  ്ക്കറിറ്റയക  ംുഴാമ്പേുത്തടന  3-  4 ിടഅ  ന്നഎ  തിക്ഷരുസ  
ംലകഅ  ണ്�ാതണ്ടക്കേിലാപ . 

 
• രേഒ  ംസവിദ  ന്നെത  ൽതുടൂക  രൊക്കൾആ  ിയാനാവുക്കിരിതാക്കിഗായേിന  

കുക്കിദ്ധശ്ര . 
 

• �ലന  ം�ഗാരേആ  ംുയരെവള്ളഉ , �ലരകഹാവഗാരേ  ്ന്നഎ  ിയാമയാ�ന  
രെവള്ള�പ്പറഉ ംുയ  ംത്രാമ  ിഷൃക  ിയാക്കിണപ  കുക്കിഗായേിന . 

 
• ംാ�ലത്തെടിയാമ�ധാസ  ംണരകത്വന്ത്രയ  കുക്കാപ്പടന   . ൾങ്ങന്ത്രയ  

ൻാക്കിത്തർവപ്ര  ിണ്ടവേ  ുനിത്ത�ശവാ�തഅ  ുമത്രാമ ള്ള രൊക്കൾആ  
കുക്കിഗായേിന . 

 
• ാ�ലഎ  ം�ളങ്ങന്തയ  ംുലിത്തഭംരാനത്തർവപ്ര  , യാമ�തൃക  ംുലിളകളവേടഇ  

ണ്�ാതണ്ടക്കോമക്തുമിവുണഅ   . ാ�ലഎ  ുക്കരച  ം�ളങ്ങനഹാവ  , ൾകുക്കാച  
യാലതുമ  �റ്റമ  ഗ്ംിജക്കോപ  ം�ളകിഗ്രമാസ  ണ്�ാതണ്ടക്കോമക്തുമിവുണഅ . 

 
• ടെ�ളങ്ങന്നപൽഉ  ംരഖശേ  യിറചെ  ിയാളകനൂക  3-  4 ിടഅ  ൽിത്തലകഅ  

ംുതണ്ടക്കേിരകീമക്ര  , ാരേഓ  ംുയനുക  ം�രാകകൈ  ിയാനിതന്ന�യ്യചെ    1-  2
രൊക്കൾആ  ംത്രാമ  ിത്തുടപ്പെലതമുച  ്ക്കരിത  ണ്�ാമുതണ്ടക്കോവിഴഒ . 



 
• ൽിത്തടിയിഷൃക  ന്നെത  ംന്നപൽഉ  ൻാക്കിരഭംസ  ൽിങ്കണ്ടെുമ�രചഹാസ  

ള്ള�ച്ചിടിപുക്കരിത  ംനണപിവ  ണ്�ാതന്നുവാക്കാവിഴഒ . 
 

• ൾകിധാപാനേദാപൽഉ  ംുനാവുങ്ങാവ  ംന്നപൽഉ  ംുനാവുക്കിഴറ്റിവ  
ൽിത്തന്ദ്രകേണപിവ  ൾാമ്പേുകാപേ  ള്ളുമ�ശവആ  ാക്ഷരുസ  

ൾങ്ങണ്ഡദനാമ  ണ്�ാതണ്ടക്കേിരകീ�സ . 
 

നാസ്ഥംസ  ർാക്കർസ  ൾങ്ങശദ്ദേർിനഗ്ഗർാമ  

ൺൗഡക്ാലേ  ്ന്നിനൽിളങ്ങണന്ത്രയിന  ഴൊത  ന്നുയറപ  ൾങ്ങനത്തർവപ്ര  
ിയാതയിക്കാവിഴഒ  നാസ്ഥംസ  ർാക്കർസ  ാ�ലിജ  ന്ിത്തടൂകണരഭ  ംശദ്ദേർിന  
ുന്നുക്കിരിയികൽന . 

 .1 കിളാലിഴാതെ ടെ�ള  ംണ്ണഎ  �ച്ചറുക  ള്ളുണ്ടാകെ  ാ�ലഎ  കിഷർാക  
ം�ളങ്ങനത്തർവപ്ര . 

 .2 ണക്ഷരംസഗൃമ  ൾങ്ങനത്തർവപ്ര  

 .3 ന്ത്രയകിഷർാക  നവസേ  ൾങ്ങന്ദ്രകേ  

.4  

 

ഇ ാക്കേ  ംുയടെ�ളക�പ്പാഷേ  

 

കഷർക  കദാപൽഉ  ംുയടേ�ളങ്ങഘംസ  
ൾങ്ങനത്തർവപ്ര  

 .5 ം�പ്പുടവെളിവ  , ടെ�ളങ്ങന്നപൽഉ  ംുവണരഭംസ  ംുവനണപിവ  

 

ളെകളിവ  ള്ളുയിക്കാമനാസ്ഥിടഅ  ൾങ്ങശദേപഉ  

• ൽിത്തടിയിഷൃക  ം�തിചുശ  ിഴവുതന്നുക്കിലാപ  ലെിങ്ങതെ  ൻമ്പാകെ  
ടെുയി�ലചെ  ംനനജപ്ര  ്ഞ്ഞടത  യെവഅ  ണ്�ാതന്നുവാക്കിന്ത്രയിന  .
ംഷർവലാക  ുനിതന്നുരവ  ിയാമ്പുമ  ൽിപ്രഏ  - യ്മെ  ൽിളങ്ങസാമ   052 ംാഗ്ര  

ൻിപ്പവേ  ാക്കോണ്ണിപ , ിട്ടാരേമ  ാക്കോണ്ണിപ  �ലുത  ൽിവളഅ  ിയാമുലണമ  
ിക്കളിത്തർചേ  ണ്ടമ ടെുയ  ള്ളുത്തഗാഭൾഉ   2 -  3 ൻിലടമ  ൾിവക  ്ത്തഗാഭ  �ട്ടഇ  

ണ്�ാതണ്ടക്കേുടാകെ .   ംുലിളകിഴുകകണാച , ടെുയി�ലചെൻമ്പാകെ  �റ്റമ  
നനജപ്ര  ം�ളങ്ങലസ്ഥ  ംയിസറൈാറ്റമെ  ്ച്ചിഗായേപഉ  ളെക്കുഴുപ  

ണ്�ാതണ്ടക്കേിന്ത്രയിന . 

  



 
• ിറക്കച്ചപ  ൽിളകളിവ  ിറ്റൂരീന  ന്നുക്കിടുക  ഞ്ഞുമ  , ിഴാച  , ച്ചീള്ളവെ  ,

ൻപ്പേലഇ  ംുയയെവിന്നഎ  , ംുയളെക്കുഴുപ  ണ്�ാതണ്ടക്കേിന്ത്രയിന . 
 
• ടെ�ളകലഇ  ുനിത്തലതപ്ര  �ട്ടാതെ  ിയാലിളകുമ  ലീന   / ഞ്ഞമ  ൾകിണകെ  

്ച്ചിപാസ്ഥ  

 

ഈ ളെങ്ങടീക  ണ്�ാതന്നുവാക്കുടുക . 
 
• ാ�ലഎ  ംുയച്ചഴ്ആ   %2 ണ്ണപ്പെവേ  - ിള്ളുത്ത�ളവെ  ംതിശ്രിമ  

ണ്�ാതണ്ടക്കേിളത . ത്ഇ  ടെുയലഇ  ംുലിളങ്ങശവുരഇ  ംണ്ണവക്കത്തഴീവ  
�ച്ചിളത  ണ്�ാതണ്ടക്കേുടാകെ . 

 
• ൽക്കിരാലെിയച്ചഴ്ാണ്ടര  ംയിലീസീനാക്കില   02 ംാഗ്ര  ുരഒ  ർറ്റില  

ൽിത്തള്ളവെ  ന്നഎ  ൽിതാതേ  ണ്�ാതണ്ടക്കേിളത . 
 
• ുമ ഞ്ഞ, ച്ചിള്ളവെ  , ൻള്ളുത  ടെുയവിന്നഎ  ംവദ്രപഉ  ിങ്കണൊലതുടൂക

 

ൽ 
ംാസക്ാതേമൊയതൈ   2 ,GW 52 ംാഗ്ര   01 ർറ്റില  ൽിത്തള്ളവെ  ന്നഎ  

ംുലിതാതേ  , ിയാരിതക്കെൾകുനപേ  ൻഫെിസമൊറേപൈസ്  0 ,CS 042 .  8 -  0.1
ി�ലിമ  , ുരഒ  ർറ്റില  ൽിത്തള്ളവെ  ന്നഎ  ംുലിതാതേ  ്ത്തർചേ  

ണ്�ാതണ്ടക്കേിളത . 
 
• ്ക്കൾക്കുഴുപ  രെിതഎ  ംകധാരേിതപ്ര  ന്നഎ  ൽിയലിന  യിറവേിബ   02 ംാഗ്ര  

ുരഒ  ർറ്റില  ള്ളവെ ൽിത്ത  ്ച്ചിപ്പിയല  കുക്കിളത . 
 

• ടെുയനസേതിരഹ  ടെൂകുടായേണുന്തിപ  തൃകൽവന്ത്രയ  ്�ലനെ  ാകെ ്ത്തയ്  
ൾാമ്പേുത്തടന  കിഹൂമാസ  ംുവലകഅ  , ംുവണരകീചുശ  ള്ള�ച്ചിന്ധബംസ  

ാ�ലഎ  ഗ്ഗർാമ  ം�ളങ്ങശദ്ദേർിന  ണ്�ാതണ്ടക്കേിലാപ . 
 

•  ൾകിടചെൽനെ  ്പ്പനിച  ന്ന�ട്ടാപെ  ൽിത്തട്ടഘ  , സ്ാണാമോഡേൂ�സ   5.2
ാലേിക  ുരഒ  ന്ിറടക്ഹെ  ന്നഎ  ൽിക്കണക   05 ാലേിക  കണാച ൽിയിടാപ്പെ  

ചേ ്ത്തർ  ണ്�ാതണ്ടക്കേുടാകെ .   ൽി�ലനെ  ംട്ടാവലുക  , ളാപേ  ൽകുഴഅ  
്ക്കൾങ്ങഗാരേ  ിയാമകധാരേിതപ്ര  ൻജട്രനൈ  ( ംകനജ�കാപ  ) യിങ്ങടഅ  

ൾങ്ങളവ  ിയാമകിധഅ  ത്ന്നുകൽന  കുക്കാവിഴഒ . 
 

• ൽികളുമുരുക  ൽീടന  ൾക്കുതസ്വ  ള്ളുനാക്കുരഒ  ംുവറ്റഏ  �ലന  
ത്ിണാമയമസ   . ൽിയിതീര�ലന   ്ട്ടിയതുപ  തിമഅ ൽിടൂച  ംുന്നിന  

ളെകിള്ളവ   ണ്ടക്കേിക്ഷരിരപ ണ്�ാമുത . 

 


