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നഗരസഭകളിലെ ദുരിതാശ്വാസ കയാമ്പുകളുലെ സ്ഥിതിവിവരം (20.08.2018) 

ക്കമ 
നം.  

ജില്ലയുലെ പേര് 
നഗരസഭയുലെ 

 പേര ്

ആരംഭിച്ച 
ദുരിതാശ്വാസ 
കയാമ്പുകളുലെ 

എണ്ണം 

താമസിപ്പിച്ച 
ആളുകളുലെ 

എണ്ണം 

കയാമ്പുകളിൽ 
താമസിപ്പിച്ച 

കുെുംബങ്ങളുലെ 
എണ്ണം 

ദുരിതാശ്വസ കയാമ്പുകളിൽ നെത്തിയ 
ക്േവർത്തനം 

1 2 3 4 5 6 7 

1 തിരുവനന്തേുരം തിരുവനന്തപുരം 18 1,266 315 

ശുചിമുറികൾ വൃത്തിയാക്കൽ, വവള്ളം 
സ്പ്ലൈ വചയ്യുന്നു, സ്പ്്രപയിംഗ്, ബ്ലീച്ിംഗ് 
പൗഡർ തളിക്കൽ, പീരി്യാഡിക് ് ാഗിംഗ്, 
ഭക്ഷണ വിതരണം 

1 തിരുവനന്തേുരം വർക്കല 1 103 15 

കയാമ്പുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിനയങ്ങൾ 
ഉറവിടത്തിൽ തവന്ന സ്പംസ്പ്കരിക്കുന്നു.  
ആവശയമായ ആഹാരം, കുടിവവള്ളം മറ്റ് 
അവശയ സ്പാധനസ്പാമരഗികൾ, ്ടായിലറ്റ് 
സ്പംവിധാനം എന്നിവ ലഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  

1 തിരുവനന്തേുരം വനടുമങ്ങാട് 2 11 3   

1 തിരുവനന്തേുരം വനയ്യാറ്റിൻകര 1 25 9   

1 തിരുവനന്തേുരം ആറ്റിങ്ങൽ 2 238 65 

ആൾക്കാവര കയാമ്പുകളിവലത്തിച്ു.  
ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ ്ശഖരിച്ു നൽകി. 
്ഡാക്ടർമാരുവട ്സ്പവനം ലഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
ശുചീകരണ ജീവനക്കാവര നി്യാഗിച്് 
ശുചീകരണ രപവർത്തനങ്ങളും, കയാമ്പ് 
പരിസ്പരത്ത ് ബ്ളിച്ിംഗ് വപൗഡറും 
കുമ്മായവും വിതറിയിട്ടുണ്ട്.  ലജവ - 
അലജവ മാലിനയങ്ങൾ അതാതുദിവസ്പം 
നീക്കുന്നതിന് നടപടി സ്പവീകരിച്ിട്ടുണ്ട്. 

2 ലകാല്ലം വകാല്ലം 10 1,058 284   

2 ലകാല്ലം പരവൂർ 1 179     
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ക്കമ 
നം.  

ജില്ലയുലെ പേര് 
നഗരസഭയുലെ 

 പേര ്

ആരംഭിച്ച 
ദുരിതാശ്വാസ 
കയാമ്പുകളുലെ 

എണ്ണം 

താമസിപ്പിച്ച 
ആളുകളുലെ 

എണ്ണം 

കയാമ്പുകളിൽ 
താമസിപ്പിച്ച 

കുെുംബങ്ങളുലെ 
എണ്ണം 

ദുരിതാശ്വസ കയാമ്പുകളിൽ നെത്തിയ 
ക്േവർത്തനം 

2 ലകാല്ലം തിരുവല്ല 38 9,168 2,812 

ശുചീകരണ ജീവനക്കാവര നി്യാഗിച്് 
ദിവ്സ്പന ശുചീകരണ രപവർത്തനങ്ങളും 
സ്പ്്രപയും നടത്തി.  വകാതുകു നിവാരണ 
രപവർത്തനങ്ങളും നടത്തിവരുന്നു.   അണു 
നശീകരണത്തിവെ ഭാഗമായി കയാമ്പ് 
പരിസ്പരത്ത ്ബ്ലീച്ിംഗ് പൗഡറും കുമ്മായവും 
വിതറിയിട്ടുണ്ട്. 

3 േത്തനംതിട്ട അടൂർ 2 16 4   

3 േത്തനംതിട്ട പന്തളം 25 16,047 4,114 

കയാമ്പുകളിൽ താമസ്പിക്കുന്നവർക്കുള്ള 
ഭക്ഷണ സ്പാധനം, പാചകം വചയ്യുന്നതിനുള്ള 
വിറക് എന്നിവ എത്തിച്ു. വമഡിക്കൽ 
സ്പംഘത്തിവെ സ്പഹായ്ത്താവട ലവദയ 
സ്പഹായം ലഭയമാക്കി 

3 േത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട 6 500 28   

3 േത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ 48 28,000 6,500 

നഗരസ്പഭാ വസ്പരകട്ടറിയുവടയും ആ്രാഗയ 
വിഭാഗം ജീവനക്കാരുവടയും ്നതൃതവത്തിൽ 
കയാമ്പുകൾ രപവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ 
സ്പന്ദർശിക്കുകയും അവർക്കാവശയമായ 
കുടിവവള്ളം വിതരണം വചയ്യുകയും വചയ്തു.  
വബഡ്ഷീറ്റ്, പുൽപ്പായ, വമഴുകുതിരി എന്നിവ 
വിതരണം വചയ്തു.  

3 േത്തനംതിട്ട ഹരിപ്പാട ് 15 3,774 700   

4 ആെപ്പുഴ ്ചർത്തല  7 4,946 1,686   

4 ആെപ്പുഴ കായംകുളം 4 329 120 

വമഡിക്കൽ കയാമ്പ്, ്ലാറി്നഷൻ, 
പകർച്വയാധി ്ബാധവത്കരണം, 
ശുചീകരണം എന്നിവ നടത്തി.  
ആഹാരമുൾവപ്പവടയുള്ള അടിസ്ഥാന 
സ്പൗകരയം ഏർവപ്പടത്തി.  പകർച്വയാധിക 
പടർന്ന ് പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള 
മരുന്നുകളുവട വിതരണം നടത്തി.  

4 ആെപ്പുഴ മാ്വലിക്കര 10 2,081 431   
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ജില്ലയുലെ പേര് 
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ദുരിതാശ്വാസ 
കയാമ്പുകളുലെ 

എണ്ണം 

താമസിപ്പിച്ച 
ആളുകളുലെ 

എണ്ണം 

കയാമ്പുകളിൽ 
താമസിപ്പിച്ച 

കുെുംബങ്ങളുലെ 
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ദുരിതാശ്വസ കയാമ്പുകളിൽ നെത്തിയ 
ക്േവർത്തനം 

4 ആെപ്പുഴ വചങ്ങന്നൂർ 15 8,575 2,256   

4 ആെപ്പുഴ ്കാട്ടയം 60 14,928 1,259 

വവള്ളവക്കട്ട ്ഒഴിവായതിവന തുടർന്ന് കയാമ്പ് 
ആരംഭിച് ദിവസ്പം ലവകു്ന്നര്ത്താടുകൂടി 
കയാമ്പിലുള്ളവർ തിരിവക വീട്ടി്ലക്ക് 
്പായിട്ടുള്ളതാണ്.  കയാമ്പ് രപവർത്തിച് 
സ്പമയംവി്ല്ലജ് ഓ ീസ്പ ് മുഖാന്തിരവും 
സ്പന്നദ്ധരപവർത്തകർ മുഖാന്തിരവും, സ്പന്നദ്ധ 
രപവർത്തകർ മുഖാന്തിരവും ആഹാരം 
ഉൾവപ്പവടയുള്ള സ്പൗകരയങ്ങൾ 
നല്കിയിരുന്നു. 

5 പകാട്ടയം പാല 1 30 8 

കയാമ്പുകളിൽ താമസ്പിക്കുന്നവർക്ക് വസ്പ്രതം, 
ഭക്ഷണം, കുടിവവള്ളം, പായ, ്താർത്ത് 
തുടങ്ങി എല്ലാ അവശയ വസ്പ്തുക്കളും 
ആവശയാനുസ്പരണം എത്തിച്ു 
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ആവശയമായ 
ലവദയസ്പഹായം എത്തിച്ു നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  
കയാമ്പും പരിസ്പരവും ശുചീകരണ 
വതാഴിലാളികവള ഉപ്യാഗിച്് 
ശുചീകരിക്കുകയും വകാതുകു നശീകരണ 
രപവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും 
വചയ്തിട്ടുണ്ട്.  നഗരസ്പഭാ ആ്രാഗയ 
വിഭാഗത്തിവെ ്സ്പവനം 24 മണിക്കൂറും 
കയാമ്പുകളിൽ ലഭയമാക്കിവരുന്നു. 
ആവശയമായ ്ടായിലറ്റ് സ്പൗകരയങ്ങൾ 
ഒരുക്കി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  

5 പകാട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ 9 457 140 
കയാമ്പുകൾ സ്പന്ദർശിച്് ഭക്ഷണ 
സ്പാധനങ്ങളും, വസ്പ്രതങ്ങളും മരുന്നു എന്നിവ 
വിതരണം വചയ്തു 

5 പകാട്ടയം ലവക്കം 14 4,000 1,024 ഭക്ഷണം ഉൾവപ്പവടയുള്ള താസ്പമ 
സ്പൗകരയങ്ങൾ നല്കി 

5 പകാട്ടയം ചങ്ങനാ്േരി 31 8,362 2,131 സ്പ്കൂൾ ്കാമ്പൗണ്ട് വൃത്തിയാക്കി.  ബ്ലീച്ിംഗ് 
പൗഡർ വിതറി, പരിസ്പരം വൃത്തിയാക്കി.  
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ക്കമ 
നം.  

ജില്ലയുലെ പേര് 
നഗരസഭയുലെ 

 പേര ്

ആരംഭിച്ച 
ദുരിതാശ്വാസ 
കയാമ്പുകളുലെ 

എണ്ണം 

താമസിപ്പിച്ച 
ആളുകളുലെ 

എണ്ണം 

കയാമ്പുകളിൽ 
താമസിപ്പിച്ച 

കുെുംബങ്ങളുലെ 
എണ്ണം 

ദുരിതാശ്വസ കയാമ്പുകളിൽ നെത്തിയ 
ക്േവർത്തനം 

5 പകാട്ടയം ്കാതമംഗലം 3 290 34 വമഡിക്കൽ കയാമ്പ,് സ്പാനി്ട്ടഷൻ 
വർക്കുകൾ 

5 പകാട്ടയം വപരുമ്പാവൂർ 3 199 32 

നഗരസ്പഭാ വചയർ്പഴ്സ്പണ്, വസ്പരകട്ടറി, 
വാർഡ് വകൗണ്സ്പിലർമാർ എന്നിവരുവട 
്നതൃതവത്തിലുള്ള നഗരസ്പഭയിൽ 
ആരംഭിച്ിട്ടുള്ള എല്ലാ ദുരിതാശവാസ്പ 
കയാന്പുകൾ സ്പന്ദർശിച് ് യഥാസ്പമയമുള്ള 
സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും മറ്റു 
ഡിപ്പാർട്ടുവമെുകളുവട സ്പഹായ്ത്താവട 
ഭക്ഷണം, കുടിവവള്ളം അടക്കമുള്ള എല്ലാ 
വസ്പൗകരയങ്ങളും ഏർവപ്പടുത്തി 
വരുന്നു.വഹൽത്ത് വസ്പെറിൽ നിന്നുളള 
വമഡിക്കൽ ടീം കയാമ്പുകളിൽ നി്യാഗിച്ു. 
മുനിസ്പിപ്പൽ സ്പ്കവാഡ് നിരന്തരം കയാമ്പുകൾ 
സ്പന്ദർശിച്് സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ 
വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. 

5 പകാട്ടയം ഏലൂർ 10 1,105 332 

ഏലൂർ നഗരസ്പഭാ വചയർ്പഴ്സ്പണ്, 
വസ്പരകട്ടറി, വാർഡ് വകൗണ്സ്പിലർമാർ 
എന്നിവരുവട ്നതൃതവത്തിലുള്ള 
നഗരസ്പഭയിൽ ആരംഭിച്ിട്ടുള്ള എല്ലാ 
ദുരിതാശവാസ്പ കയാന്പുകൾ സ്പന്ദർശിച്് 
യഥാസ്പമയമുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ 
വിലയിരുത്തുകയും മറ്റു 
ഡിപ്പാർട്ടുവമെുകളുവട സ്പഹായ്ത്താവട 
ഭക്ഷണം, കുടിവവള്ളം അടക്കമുള്ള എല്ലാ 
വസ്പൗകരയങ്ങളും ഏർവപ്പടുത്തി വരുന്നു. 
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ക്കമ 
നം.  

ജില്ലയുലെ പേര് 
നഗരസഭയുലെ 

 പേര ്

ആരംഭിച്ച 
ദുരിതാശ്വാസ 
കയാമ്പുകളുലെ 

എണ്ണം 

താമസിപ്പിച്ച 
ആളുകളുലെ 

എണ്ണം 

കയാമ്പുകളിൽ 
താമസിപ്പിച്ച 

കുെുംബങ്ങളുലെ 
എണ്ണം 

ദുരിതാശ്വസ കയാമ്പുകളിൽ നെത്തിയ 
ക്േവർത്തനം 

5 പകാട്ടയം കളമ്േരി 5 8,507 878 

കുടിവവളളം, വവളിച്ം, ശുചീകരണം 
എന്നിവയ്ക്കു ്വണ്ടിയുളള നടപടി 
സ്പവീകരിച്ു. വഹൽത്ത് വസ്പെറിൽ നിന്നുളള 
വമഡിക്കൽ ടീം കയാമ്പുകളിൽ നി്യാഗിച്ു. 
മുനിസ്പിപ്പൽ സ്പ്കവാഡ് നിരന്തരം കയാമ്പുകൾ 
സ്പന്ദർശിച്് സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ 
വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. 

6 ഇെുക്കി കട്ടപ്പന   647 217   

6 ഇെുക്കി ഇരിങ്ങാലക്കുട 21 4,996 1,281   

6 ഇെുക്കി വകാടുങ്ങല്ലൂർ 2 1,888 636   

6 ഇെുക്കി ചാലക്കുടി 11 1,000 120 

ഭക്ഷണം, കുടിവവള്ളം, പുതപ്പ്, പായ 
വമഡിക്കൽ കയാമ്പ്, ്ലാറി്നഷൻ, 
്ബാധവൽക്കരണം എന്നിവ നഗരസ്പഭ 
്നരിട്ട് നടത്തി 

7 എറണാകുളം ്നാർത്ത് 
പറവൂർ 9       

7 എറണാകുളം ആലുവ 0 0 0   

7 എറണാകുളം വകാച്ി 1 42 12 
ലദനംദിന സ്പാനി്ട്ടഷൻ ്ജാലികൾ നടത്തി.  
സ്പ്കൂളിനു പുറകുവശത്തുള്ള ്വസ്റ്റ ്
വജ.സ്പി.ബി ഉപ്യാഗിച്് നീക്കംവചയ്തു.  

7 എറണാകുളം മരട ് 0 0 0   

7 എറണാകുളം തൃക്കാക്കര 36 6,067 1,554   

8 തൃശ്ൂർ ഗുരുവായൂർ 9 376 104 
ഭക്ഷണം, താമസ്പ സ്പൗകരയം, കുടിവവള്ളം, 
പുതപ്പ,് പായ, ലവദയസ്പഹായം എന്നിവ 
നല്കി. 

8 തൃശ്ൂർ ചാവക്കാട് 6 1,951 427 ആഹാരം, കുടിവവള്ളം, മരുന്നുകൾ, 
ലവദയുതി തുടങ്ങയവ നല്കി 
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ക്കമ 
നം.  

ജില്ലയുലെ പേര് 
നഗരസഭയുലെ 

 പേര ്

ആരംഭിച്ച 
ദുരിതാശ്വാസ 
കയാമ്പുകളുലെ 

എണ്ണം 

താമസിപ്പിച്ച 
ആളുകളുലെ 

എണ്ണം 

കയാമ്പുകളിൽ 
താമസിപ്പിച്ച 

കുെുംബങ്ങളുലെ 
എണ്ണം 

ദുരിതാശ്വസ കയാമ്പുകളിൽ നെത്തിയ 
ക്േവർത്തനം 

8 തൃശ്ൂർ വടക്കാ്േരി 4 268 79 

ഭക്ഷണം, കുടിവവളളം,  വവളിച്ം, 
ശുചീകരണം എന്നിവയ്ക്കു ്വണ്ടിയുളള 
നടപടി സ്പവീകരിച്ു, കയാമ്പിലുള്ളവർക്ക ്
പുതപ്പ,് വിരിപ്പ്  എന്നിവ വിതരണം വചയ്തു.  
കയാമ്പിലുള്ളവർക്ക് രപാഥമിക പരിചരണം 
നല്കുന്നതിന് വമഡിക്കൽ ടീം കയാമ്പുകളിൽ 
നി്യാഗിച്ു.മുനിസ്പിപ്പൽ സ്പ്കവാഡ് നിരന്തരം 
കയാമ്പുകൾ സ്പന്ദർശിച്് സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ 
വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.  

8 തൃശ്ൂർ പാലക്കാട് 0 0 0   

8 തൃശ്ൂർ ഒറ്റപ്പാലം 1 265 88 
താമസ്പ സ്പൗകരയം,ഭക്ഷണം, ചികിത്സ 
വസ്പൗകരയം, ലവദയുതീകരണം, കുടിവവള്ളം, 
വസ്പ്രതം 

9 ോെക്കാെ് മണ്ണാർക്കാട് 1 188 85 

ഭക്ഷണം, കുടിവവളളം,  വവളിച്ം, 
ശുചീകരണം എന്നിവയ്ക്കു ്വണ്ടിയുളള 
നടപടി സ്പവീകരിച്ു, കയാമ്പിലുള്ളവർക്ക ്
പുതപ്പ,് വിരിപ്പ്, വസ്പ്രതം ,മറ്റു നി്തയാപ്യാക 
സ്പാധനങ്ങള്  എന്നിവ വിതരണം വചയ്തു.  
കയാമ്പിലുള്ളവർക്ക് രപാഥമിക പരിചരണം 
നല്കുന്നതിന് വമഡിക്കൽ ടീം കയാമ്പുകളിൽ 
നി്യാഗിച്ു.മുനിസ്പിപ്പൽ , റവനയൂ സ്പ്കവാഡ്  
കയാമ്പുകളിൽ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ 
വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.  

9 ോെക്കാെ് കൽപ്പറ്റ 6 1,505 393 

ഭക്ഷണസ്പാധനങ്ങൾ, വസ്പ്രതങ്ങൾ എന്നിവ 
എത്തിച്ുവകാടുത്തു.  കയാമ്പിൽ ശുചീകരണ 
രപവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി,  കുടിവവള്ളം 
എത്തിച്ുവകാടുത്തു.  ജില്ലാ കളക്ടറുവട 
ഉത്തരവ് രപകാരം നഗരസ്പഭാ ജീവനക്കാവര 
നി്യാഗിച്ിട്ടുണ്ട്.   
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ക്കമ 
നം.  

ജില്ലയുലെ പേര് 
നഗരസഭയുലെ 

 പേര ്

ആരംഭിച്ച 
ദുരിതാശ്വാസ 
കയാമ്പുകളുലെ 

എണ്ണം 

താമസിപ്പിച്ച 
ആളുകളുലെ 

എണ്ണം 

കയാമ്പുകളിൽ 
താമസിപ്പിച്ച 

കുെുംബങ്ങളുലെ 
എണ്ണം 

ദുരിതാശ്വസ കയാമ്പുകളിൽ നെത്തിയ 
ക്േവർത്തനം 

10 മെപ്പുറം തിരൂർ 7 1,947 403 

വ്യാമിരതം പരിരക്ഷ എന്നിവയുവട  
്നതൃതവത്തിൽ മരുന്നുകൾ വിതരണം 
വചയ്തു,  ക്്ളാറി്നഷൻ നടത്തി, 
സ്പ്്രപയിംഗ് , നടത്തി, ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയ മാലിനയങ്ങൾ നീക്കം വചയ്തു.                                           

10 മെപ്പുറം വപാന്നാനി 3 190 105 ശുചീകരണ രപവൃത്തികൾ നടത്തി, 
കുടിവവള്ളം വിതരണം നടത്തി. 

10 മെപ്പുറം താനൂർ 1 88 26 
വമഡിക്കൽ ഓ ീസ്പറും സ്പംഘവും 
്ബാധവൽക്കരണവും പരി്ശാധനയും 
നടത്തുന്നുണ്ട്. 

11 പകാഴിപക്കാെ് രാമനാട്ടുകര 4 486 299 

വമഡിക്കൽ സ്പംഘത്തിവെ പരി്ശാധന, 
ശുചീകരണ രപവർത്തനങ്ങൾ 
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ്ലാറി്നഷൻ, ഭക്ഷണം, 
വവള്ളം, പുതപ്പ,് പായ മുതലായവ വിതരണം 
വചയ്തിട്ടുണ്ട്.  

11 പകാഴിപക്കാെ് ്കാഴി്ക്കാട് 46 10,144 2,874 

ആവശയമായ സ്പൗകരയങ്ങൾ ഒരുക്കി 
ഭക്ഷണസ്പാധനങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കി.  ടി 
സ്ഥലങ്ങളിൽ വകാതുക് നിവാരണ 
രപവർത്തനത്തിവെ ഭാഗമായി സ്പ്്രപയിംഗ് 
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  യഥാസ്പമയം മാലിനയം നീക്കം 
വചയ്തിട്ടുണ്ട്.  ്ലാറി്നഷൻ 
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

11 പകാഴിപക്കാെ് മലപ്പുറം 11 1,655 433 

അടിയന്തിര ചികിൽസ്പ, താമസ്പ സ്പൗകരയം, 
പുതപ്പ് വസ്പ്രതങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, വമഴുകുതിരി, 
തിവപ്പട്ടി, ടൂത്ത് ്പസ്റ്റ്, കുടിവവള്ളം, 
നാപ്കിൻ, ്സ്പാപ്പ,് ആെിവസ്പപ്റ്റിക് 
്ലാഷനുകൾ.  
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ക്കമ 
നം.  

ജില്ലയുലെ പേര് 
നഗരസഭയുലെ 

 പേര ്

ആരംഭിച്ച 
ദുരിതാശ്വാസ 
കയാമ്പുകളുലെ 

എണ്ണം 

താമസിപ്പിച്ച 
ആളുകളുലെ 

എണ്ണം 

കയാമ്പുകളിൽ 
താമസിപ്പിച്ച 

കുെുംബങ്ങളുലെ 
എണ്ണം 

ദുരിതാശ്വസ കയാമ്പുകളിൽ നെത്തിയ 
ക്േവർത്തനം 

12 വയനാെ് 
സ്പുൽത്താൻ 
ബ്ത്തരി 1 95 26 

കയാമ്പുകൾ ശുചീകരിച്ു, വകാതുകു 
നശീകരണ രപവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി, 
ആളുകൾക്ക് താമസ്പ സ്പൗകരയം ഒരുക്കി, 
ഭക്ഷണസ്പാമരഗികൾ തയ്യാറാക്കാനുള്ള 
സ്പൗകരയം ഒരുക്കി, വവള്ളവും വവളിച്വും 
എത്തിച്ു, ്ഡാക്ടർമാരുവടയും ആ്രാഗയ 
രപവർത്തകരുവടയും ്സ്പവനം ഉറപ്പുവരുത്തി.  

12 വയനാെ് മാനന്തവാടി 21 4,505 1,126   

12 വയനാെ് പ്യ്യാളി 0 0 0   

12 വയനാെ്  ്റാക്ക് 10 905 250 താമസ്പ സ്പൗകരയങ്ങൾ ഏർവപ്പടുത്തി 

12 വയനാെ് മുക്കം 9 575 143 ശുചീകരണം, ആഹാര വിതരണം 
    ആലക 561 1,53,977 35,861   

 


