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The First Aid to Animals

KERALA LIVESTOCK INSPECTORS' ASSOCIATION
Highly esteemed platform for veterinarians and paraveterinarians in India and promoting cooperation among them
KLIA is the first Service Organisation in Kerala. Reg. 39/59

AS A SERVICE ORGANISATION, KLIA ESTABLISHED IN 1959 WITH A PRIMARY OBJECTIVE TO PRESENT VARIOUS DEMANDS BEFORE
GOVERNMENT WITH THE COLLECTIVE EFFORT AND STRENGHT AND PLAYS KEY ROLE TO IMPLEMENT VARIOUS PROGRAMMES OF ANIMAL
HUSBANDRY DEPARTMENT
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𡜂പാഥമിക ചികിൽസ
The First Aids
പശുവിെന വളർ᠕�ുേ堝�ാൾ 𡜂ശിേ頌�᠓�വ
പശുവിെന ൈവകുേᠥ�രം ഇളെവയിൽ കായാൻ വിടുᠥ�順� നലതാ᠆�.
നല പരിചരണം ലഭി堷�ി᠒�仾ളള കിടാ頌�െള 15/18 മാസ᠕�ിനു⨂ിൽ ഇണ േചർ頌�ാവുᠥ�താ᠆�.
ആദ塅�െ᠕� മദിയിൽ കിടാരികെള കു᠕�ിെവ堬�堛�ിേ頌�᠓�തില.ര᠓�ാമെ᠕�േയാ മൂᠥ�ാമെ᠕�േയാ
മദിയിൽ കു᠕�ിെവ堬�頌�ാം
സാധാരണ മദി
കു᠕�ിെവ堬�頌�ാൻ.

1

ദിവസം

നീ᠓�ു

നിൽ頌�ും.മദിയുെട

ര᠓�ാം

പകുതിയിൽ

േവണം

മദി നീ᠓�ു നിൽ頌�ുᠥ�ുെവ�ിൽ തുടർ堷�യായ ദിവസളിൽ ആവർ᠕�ി堷�് കു᠕�ിെവ堬�േ頌�᠓�ി
വരും. ചിലേ堛�ാൾ മᡬ�് മരുᠥ�ുകള仾ം േവ᠓�ിവരാം.
മദി തീർᠥ�് 12 മണി頌�ൂറിനുേശഷമാ᠆� അ᠆�േഠാൽസർജനം നട頌�ുക. അ᠆�ഠ᠕�ിെ ആയു𢬁 24
മണി頌�ൂറാ᠆�. ബീജാണുവിെ ആയു𢬁 18/20 മണി頌�ൂറാ᠆�.
കു᠕�ിെവ堷�് 6 മണി頌�ൂറിനുേശഷേമ ബീജാണു പൂർ᠔�മായും 𡜂പവർ᠕�ന𡨂മാകുകയു⨂仾.
കു᠕�ിെവ堷�
നലതാ᠆�.

ഉടെന ഈᡬ�᠕�ിെ

അടിഭാഗ᠕�് െചാറിയുᠥ�തും, പശുവിെന കറ頌�ുᠥ�തും

പശുവിെന
കു᠕�ി
െവ堬�頌�ുᠥ�തിനു
ആയാസെ堛�ടു᠕�ുക എᠥ�ിവ നലതല.

മു堝�ും

േശഷവും

െവയിൽ

െകാളളി頌�ുക

കു᠕�ിെവ堷�ാൽ ഉടെന തീᡬ� െകാടു頌�ാം
കു᠕�ിെവ堷� ഉടെന േദഹ᠕�് തണു᠕� െവളളം ഒഴി頌�ുᠥ�തും കഴുകുᠥ�തും നലതാ᠆�.
കു᠕�ിെവ堷�് ഉടെന മുതുകിൽ െചറുതായി ത᠒�仾ᠥ�順� നലതാ᠆�.
മദിയുെട അവസാനം രം കലർᠥ�് മാ堷�് േപാകുᠥ�ുെവ�ിൽ ആ വിവരം ഇൻെസമിേനഷൻ
നട᠕�ിയ വിദദെന അറിയി頌�ണം.

േവലൽ കാല᠕�് കറവ പശു頌�ളിൽ കാണുᠥ� 𡨂ീണവും ഉ᠇�堛�ാദന കുറവും
നിയ𡜂堘�ി頌�ുᠥ�തിനു⨂ നിർേ堗�േശൾ
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The First Aid to Animals
1. േവ᠓�𡜂ത െവ⨂ം കുടി頌�ാൻ െകാടു頌�ുക
2. ദിവസം 10 𡜂ഗാം അ堛�頌�ാരം െവ⨂᠕�ിൽ െകാടു頌�ുക
3. രാവിെലയും ൈവകുേᠥ�രവും ആവശ塅�᠕�ി頇� പുല് / ൈവേ頌�ാൽ െകാടു頌�ുക
4. ഉ堷� സമയ᠕�് കാലിതീᡬ� / ഖരാഹാരം െകാടു頌�രു順�
5. െതാഴു᠕�ിൽ ഫാൻ ൈസകര塅�ം ഏർെ堛�ടു᠕�ുക
6. െതാഴു᠕�ിെ പരിസര᠕�് തണൽ മരം അഭികാമ塅�ം
7. െതാഴു᠕�ിൽ നല വായു സ᠑�ാരം ഉറ堛�仾വരു᠕�ുക
8. ഏ順� സമയ᠕�ും െതാഴു᠕�ിൽ െവ⨂ം ലഭ塅�മാ頌�ുക

ഗർഭ പരിര𡨂
ബീജാധാനം നട᠕�ി 60 ദിവസം കഴി頑�ാൽ ഗർഭ പരിേശാധന നട᠕�ുക.
ഏഴാം മാസം കറവപശു頌�ള仾െട കറവ പൂർ᠔�മായും വᡬ�ി頌�ണം.6മാസം മുതൽ അതിനുളള
നടപടികൾ തുടുക.
ധാതു ലവണമി𡜂ശിതൾ 7 മാസം ഗർഭം വെര പശു頌�ൾ頌�് നൽകാവുᠥ�താ᠆�.
8,9 മാസളിൽ കാ塅�ം ന堉�േക᠓�തില.
കൂടുതൽ കറവയു⨂ പശു頌�ൾ頌�് കാ塅�ം ഇൻജ𡨂ൻ ആവശ塅�മായി വേᠥ�頌�ാം
കാ塅�ം കുറ頑�ാൽ ചാണകം ക᠒�ിയായി ഉറ堷�് േപാകും
മലബം,മൂ𡜂തം േപാകാതിരികുക
അയെവ᠒�ാതിരി頌�ുക
ൈവേ頌�ാൽ ചവ堬�頌�ാൻ മടി頌�ുക
ൈകകാലുകൾ頌�് ബല𡨂യം
കിട堛�ിലാവുക എᠥ�ിവയാ᠆� ല𡨂ണൾ.
𡜂പസവേ᠕�ാടടു᠕�് നീർമടിയും അകിടുവീ頌�ം ത𗜁ിൽ തിരി堷�റിയണം.
പാൽ, െവ⨂ം േപാെലയാെണ�ിൽ വിദദചികി േവ᠓�ി വരും.

𡜂പസവം
𡜂പസവ᠕�ിനുമു堝�് മുᠥ�ീർ കുടംെപാ᠒�ി 龙�യി項� വᠥ�ാൽ 2 മണി頌�ൂറിനു⨂ിൽ 𡜂പസവം
നട頌�ണം.അലാ᠕�പ𡨂ം വിദസഹായം േതടുക.(Dystocia)
𡜂പസവി頌�ുᠥ�തിനുളള വിഷമൾ കാണി頌�ുകയും 龙�യി項� വരാതിരി頌�ുകയും െച堬�താൽ
വിദപരിേശാധന േവണം (Torsion)
കു᠒�ിയുെട ൈകകൾ പുറ᠕�ുവരികയും തല പുറ᠕�ുകാണി頌�ാതിരി頌�ുകയും െച礁仾േ堝�ാൾ
ൈക礁ിൽ പിടി堷�് വലി頌�രു順� (Head deviation) അെന െച堬�താൽ സാധാരണ 𡜂പസവം േപാലും
വിഷമ 𡜂പസവമായി മാറും എᠥ�順� 𡜂പേത塅�കം 𡜂ശി頌�ുക. ഒരു വിദദെ സഹായം േതടുക.
𡜂പസവി堷� ഉടെന കᠥ�ുകു᠒�ിയുെട പിൻകാലുകളിൽ പിടി堷�仾യർ᠕�ി െചറുതായി ആ᠒�仾ക.
മൂ頌�ിൽ 龙�യി項� അഥവാ േഞാള ഉെ᠓��ിൽ അ順� ഊതി頌�ളയുക.
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െപാ頌�ിൾ െകാടി 5 െസ頇�റീമീᡬ�ർ വി᠒�് 2 ഇ᠑�് അകല᠕�ിൽ സിൽ頌�് െകാ᠓�് െക᠒�ിയി᠒�് മുറി堷�്
കള頑�് ᡬ�ി᠑�ർ അയഡിൻ പുര᠒�ണം.
െപാ頌�ിൾ െകാടി െപാഴി頑�ുേപാകുᠥ�തുവെര ടി᠑�ർ അയഡിൻ ഇട頌�ിെട പുര᠒�ണം
Mag Sulf /ഉ堛�仾െവളളം െകാ᠓�് പശുവിെ ഈᡬ�ം കഴുകി വ塅�᠕�ിയാ頌�ുക.

കറവ സമയ᠕�് നൽേക᠓� 𡜂ശ
കറവ頌�്
മു堝�്
പശുവെന
കുളി堛�ി頌�ണം.കുളി堛�ി頌�ുᠥ�തി頇�
േസാ堛�്
ഉപേയാഗി頌�രു順�.പശുവിെന കറ頌�ുᠥ�തി頇� മു堝�് കറവ頌�ാരൻ ൈക വൃ᠕�ിയായി കഴുകണം.
കറവ കൃത塅�സമയ᠕�ും കൃത塅�മായ 顡�ല᠕�ും കഴിയുെമ�ിൽ 顡�ിരം ഒരാള仾ം ആയിരി頌�ണം
െചേ礁᠓�順�.
ആദ塅�െ᠕� 2/3 വലി പാൽ കറു᠕� കടലാസിേലാ തുണിയിെലാ ഒഴി堷�仾േനാ頌�ിയാൽ പാലിൽ
തരിയുെ᠓��ിൽ എള仾堛�ം തിരി堷�റിയാം. കറവ頌�് മു堝�് 1 ശതമാനം െപാ᠒�ാസിയം െപർമാംഗേനᡬ�്
ലായനിയിൽ അകി更 കഴുകുക.
കറവ കഴി頑�് കിടാȁ കുടി堷�് കഴി頑� േശഷം െപാവിേഡാൺ അയഡിനിൽ പശുവിെ
മുല頌�ാ堝�് മു頌�ുക .
കറവ സമയേ᠕�ാ കറവ頌�് േശഷേമാ ഖര ആഹാരം ന堉�കാം.
കറവ കഴി頑�് ഉടെന പുല്/ൈവേ頌�ാൽ ന堉�കുക.
ഒരു ദിവസേ᠕�頌�ു⨂ തീᡬ�യാ᠆� േറഷൻ.േറഷെ മു堘�ിയ പ�് ൈവകുേᠥ�രവും െചറിയ പ�്
രാവിെലയും ന堉�കുക.
ചൂടു⨂ ദിവസളിൽ ധാരാളം െവ⨂ം (50 ലിᡬ�ർ) എേ堛�ാഴും കുടി頌�ാൻ ന堉�കണം.
കറു᠕�തും കടു᠕� നിറമു⨂തുമായ പശു頌�െള കൂടുതൽ േനരം െവയില᠕�് െക᠒�രു順�.
അകിടിേനൽ頌�ുᠥ�
െചറിയ
𡨂തൾ
ഉടെന
ചികിി頌�ുക.
േബാറി
ആസി項�/
െപാവിേഡാൺ അയഡിൻ ഇവ പുര᠒�ക/ മ⤁ീഷ塅�ം സൾേഫᡬ�് 餀ിസറിൻ േപᣆ�് ഉപേയാഗി頌�ുക.

പശുവിെ തീᡬ� 𡜂കമം
പശു അതിെ ശരീരഭാര᠕�ിെ 3/4 ശതമാനം ഖരപദാർ嘁 തീᡬ�െയ കഴി頌�ുകയു⨂仾.
തീᡬ�യുെട 2/3 ഭാഗം റേഫജും 1/3 സാ𡜂堙�ീകൃത തീᡬ�യുമായിരി頌�ണം.30കി.𡜂ഗാം
പാലുൽ堛�ാദനമു⨂തി頇� ഇ順� 40:60 എᠥ� േതാതിൽ ന堉�കണം.

മുകളിൽ

റേഫജിെ 1/3 ഭാഗെമ�ിലും പ堷� പുല് ആയിരി頌�ണം.
1.കി.𡜂ഗാം പാലി頇� 400 𡜂ഗാം െപലᡬ�് ന堉�കണം.
1.കി.𡜂ഗാം െപലᡬ�് 20 കി.𡜂ഗാം പ堷� പുലി頇� തുല塅�മാ᠆�
ശരീര േപാഷണ᠕�ി頇� ഒᠥ�ര കി.𡜂ഗാം െപലᡬ�് ന堉�കണം.
𡜂പസവ േറഷനായി 6 മാസം ഗർഭ കാലം മുതൽ 1 കി.𡜂ഗാം െപലᡬ�് ന堉�കണം.
േറഷനിൽ മാᡬ�ം വരുേ堝�ാൾ 3 ആ᠂�ചെകാ᠓�് 𡜂കമമായി േവണം നട᠕�ാൻ.

െതാഴു᠕�് പരിചരണം
െതാഴു᠕�ിനക᠕�് രാവിെലയും ൈവകി᠒�仾ം െവയിലടി頌�ുᠥ� വിധ᠕�ിൽ െതാഴു᠕�് സംവിധാനം
െച礁ണം.
ആര塅�േവ堛�് േപാലു⨂ തണൽ വൃ𡨂ൾ െതാഴു᠕�ിനടു᠕�് നടുക.
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െതാഴു᠕�ിെ േമൽ頌�ൂര കഴിയുᠥ�𡜂ത ഉയര᠕�ിലാ頌�ുക.
െതാഴു᠕�ി頇� വശളിൽ ഭി᠕�ി ആവശ塅�മില.
ഫാൻ ഇടുᠥ�順� നലതാ᠆�.
പുൽെതാ᠒�ി പശുവിെ ൈകമു᠒�仾മായി ഉരസാ᠕� വിധ᠕�ിൽ 𡜂കമീകരി頌�ണം.
എ堷�്.എ𠌂 പശു頌�ൾ頌�് തറയിൽ റബർ ഷീᡬ�് വിരി堷�് െകാടു頌�ുᠥ�順� നലതാ᠆�.

കᠥ�ുകു᠒�ി പരിപാലനം
𡜂പസവി堷�് അര മണി頌�ൂറിനുളളിൽ കിടാവി頇� കᠥ�ി堛�ാൽ ന堉�കണം.
ആദ塅� ദിവസം പല 𡜂പാവശ塅�മായി കᠥ�ി堛�ാൽ ഏകേദശം 3 ലിᡬ�ർ നൽകണം
കൂടുതലുളള കᠥ�ി堛�ാൽ കറᠥ�് മᡬ�് കിടാ頌�ൾ,വളർ堷�മുരടി堷� കിടാരികൾ,പശുവി頇� തᠥ�േയാ
നൽകാം.
കാ塅�ം കുറ頑�് വീണി᠒�仾ളള പശുവാെണ�ിൽ കാൽസ塅�ം നൽേക᠓�താ᠆�.
കിടാവി頇� ആദ塅� വിര മരുᠥ�് പ᠕�ാം ദിവസം നൽകുക.
ര᠓�ാമെ᠕� േഡാ𢬁 ഇരുപ᠕�ിയ᠑�ാം ദിവസം നൽകാം.
കിടാവി頇� ആവശ塅�᠕�ി頇� പാൽ കി᠒�仾ᠥ�ിെല�ിൽ മᡬ�仾 പശുവിെ പാൽ തിള堛�ി堷�് െചറുചൂേടാെട അണു
വിമുമാ頌�ിയ പാ𡜂ത᠕�ിൽ േകാഴി/താറാȁ മു᠒�,മീെന᠔�,ബി േകാം��𢬁 വിᡬ�ാമിനുകൾ എᠥ�ിവ
േചർ᠕�് നൽകണം.
ആദ塅�മാസം ശരീര തൂ頌�᠕�ിെ പ᠕�ിെലാᠥ�് പാൽ ദിനം 𡜂പതി നൽകണം.
ര᠓�ാം മാസം മുതൽ പാൽ അളȁ കുറ堷�് മᡬ�് തീᡬ�കൾ ശീലി堛�ി頌�ാം.
സാ𡜂堙�ീക塅�ത തീᡬ�/െപലᡬ�് നാലാം മാസം, ദിനം 𡜂പതി 1 ഗഴ വീതം നൽകണം.അ᠑�ാം മാസം ഒᠥ�ര
ഗഴ എᠥ� േതാതിലും ആറാം മാസം 2 ഗഴ എᠥ� േതാതിലും ഏഴാം മാസം മുതൽ ര᠓�ര ഗഴ എᠥ�
േതാതിലും നൽകണം. നാലാം മാസ᠕�ിനുേശഷം ധാരാളം പ堷�പുല് നൽകണം.
മൂᠥ�് മാസ᠕�ി頇� േശഷെമ െപരു堝�᠓�ം പൂർ᠔�വളർ堷�യിലാവുകയു⨂仾.
വർഷ᠕�ിൽ 2 𡜂പവശ塅�െമ�ിലും ചാണകം പരിേശാധി堷�് ആവശ塅�െമ�ിൽ മാ𡜂തം വിരമരുᠥ�്
നൽകുക
6 മാസ᠕�ിനു⨂ിൽ കുള堝�് േരാഗ᠕�ിനുളള വാസിൻ നൽകുക.
രകുറȁ ഉെ᠓��ിൽ കൺേപാള േറാ𢬁 നിറ᠕�ിനുപകരം െവള仾᠕�് കണാം.ഉടൻ രം
ഉ᠓�ാകുᠥ�തിനുളള േടാണി頌�ുകൾ ന堉�കുക.
േപൻ,െച⨂് എᠥ�ിവ堬�頌�ുളള മരുᠥ�് മാസ᠕�ിെലാരി頌�െല�ിലും പുര᠒�仾ക.
വിരമരുᠥ�് െകാടു頌�ുᠥ�തി頇� ഒരാ᠂�ച മു堝�് മിനറൽ മി𢬁ചർ ന堉�കുക.വിരമരുᠥ�് ഭാഗി堷�്
ര᠓�ു തവണയായി ന堉�കുക. വിരമരുᠥ�് ന堉�കിയതി頇�േശഷം ലിവർേടാണി,രം ഉ᠓�ാകാനു⨂
മരുᠥ�് ഇവ ന堉�കുക.

പശു വളർ᠕�ലിൽ 𡜂ശിേ頌�᠓� മᡬ�仾 കാര塅�ം
20/25 ലിᡬ�ർ കറവയു⨂ പശു頌�ള仾െട മൂരികിടാ頌�ള仾᠓�ായാൽ മൃഗാശുപ𡜂തിയിൽ അറിയി頌�ുക.
പാൽ പൂർ᠔�മായും കറെᠥ�ടു᠕�ിെല�ിൽ അകി更 വീ頌�ം വരും.
കᠥ�ി കിടാ頌�ൾ ഗർഭിണിയായിരി頌�ുേ堝�ാൾ അകി更 നലതുേപാെല തടവി കഴുകണം.
ചവി᠒�仾ം െതാഴിയും നിയ𡜂堘�ി頌�ുᠥ�തിനു⨂ 𡜂കമീകരണൾ െച礁仾ക.
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𡜂പസവം അടു頌�ുേ堝�ാൾ തീᡬ� കുറ頌�രു順�.𡜂പസവി堷� ഉടെന െകാടു᠕�ുെകാ᠓�ിരി頌�ുᠥ� തീᡬ�തെᠥ�
ന堉�കുക.
കറവയുെട സമയ᠕�ും െതാ᠒�仾മു堝�ും കടു᠕� ഗമു⨂ തീᡬ�കൾ ന堉�കരു順�.
ഗർഭപാ𡜂തം
ത⨂ിവരുᠥ�
പല𡜂പാവശ塅�മായി ന堉�കുക

പശു頌�െള

പിൻകാൽ

വശം

ഉയർ᠕�ി

നിർ᠕�ുക.തീᡬ�

വ᠒�കയർ,മൂ頌�ുകയർ.ഇവ ആവശ塅�᠕�ിനുമാ𡜂തം മുറു頌�മു⨂തായിരി頌�ണം.
കാലി頇� ബല頌�ുറവു⨂ പശുവിെന മ᠔�ിൽ നിറു᠕�ുᠥ�താ᠆� കൂടുതൽ നല順�.
േവനൽ頌�ാല᠕�് 𡜂പസവി頌�ുᠥ� പശു頌�ൾ頌�് ഗർഭ頌�ാല᠕�് മീെന᠔� ന堉�കണം അെല�ിൽ
ൈവᡬ�മിൻ എ കു᠕�ി വ堬�െപടു頌�ണം.

െപാതു ഉപേദശം
ഉരു頌�െള ഇൻഷുർ െച礁仾ᠥ�തി頇� െവᡬ�റിനറി േഡാടെറ െകാ᠓�് െവᡬ�റിനറി സർ᠒�ിഫി頌�ᡬ�്
എഴുതി堷�് 𡜂പീമിയം തുക ഇൻഷുറൻ𢬁 ക堝�നിയിൽ അട頌�ണം.
ഇൻഷൂറൻ𢬁 ലാഭ᠕�ിനു⨂തല ന舀ം ഒഴിവാ頌�ുᠥ�തിനു⨂താ᠆�.
ഒരു വർഷേ᠕�頌�് 𡜂പീമിയം 4%, 3വർഷേ᠕�頌�് 7%.
പാലിെ അളȁ കുറയുേ堝�ാൾ റീേയജ് ഉപേയാഗി堷�് അകി更 വീ頌�ം ആേണാ എᠥ�് ഉറ堛�്
വരുേ᠕�᠓�താ᠆�.
െതാഴു᠕�ിെ തറ മൺനിര堛�ിൽ നിᠥ�് 1 അടിെയ�ിലും ഉയര᠕�ിലായിരി頌�ണം.
ചാണക頌�ുഴി വശൾ തറനിര堛�ിൽനിᠥ�് 2 അടി ഉയര᠕�ിൽ െക᠒�ിസൂ𡨂ി頌�ണം. കിടാȁ
ചാണക കുഴിയിൽ വീഴാെത േനാ頌�ണം.
പാൽ ചുരᠥ�ു േപാകുᠥ� പശു頌�ൾ頌�് കറവ മൂᠥ�ു േനരമാ頌�ുക. കാ塅�ം േടാണി頌�് െകാടു頌�ുക.
ആി ബേയാ᠒�ി頌�ുകൾ േപാലുളള മരുᠥ�ുകൾ േഡാടർ നിർേദശി頌�ുᠥ�𡜂തയും ദിവസളിൽ
ന堉�കണം ഇട頌�് െവ堷�് നിർ᠕�രു順�.
മരുᠥ�ുകൾ നൽകുേ堝�ാൾ പാൽ,മാംസം എᠥ�ിവ ഉപേയാഗി頌�ാൻ അനുവദി堷�ി᠒�ിലാ᠕�𡜂തയും
ദിവസളിൽ ഉപേയാഗി頌�രു順�.
𡜂പസവി堷�്
മൂᠥ�ു
മാസ᠕�ിനുളളിൽ
കാണി堷�ിെല�ിൽ ചികിൽസ ആവശ塅�മാ᠆�.

പശുവിെന

കു᠕�ിെവ堬�堛�ികണം.

മദില𡨂ണം

നായ, പൂ堷� എᠥ�ിവയുെട കടിേയᡬ�ാൽ 15 മിനു᠒�് േനരം ടാ堛�ിൽ നിᠥ�ും േനരി᠒�് െവ⨂വും
േസാ堛�仾ം
ഉപേയാഗി堷�്
മുറിȁ
കഴുകുക.
പിᠥ�ീ更
അയഡിൻ
പുരു᠒�仾ക.ആവശ塅�െമ�ിൽ
വാസിേനഷ頇� വിേധയമാ頌�ുക.
കുള堝�് േരാഗം വᠥ�ാൽ മൃഗാശുപ𡜂തിയിൽ വിവരം അറിയി頌�ണം.പശുവിെന പുറ᠕�് േമയാൻ
വിടരു順� .മᡬ�് മൃഗള仾മായു⨂ സ堝�ർ頌�ം പരമാവധി ഒഴിവാ頌�ുക.
കാരം/കു𗜁ായം ഇവ ഉപേയാഗി堷�് െതാഴു᠕�് കഴുകുക.
പുൽകൃഷി頌�് ലഭ塅�മായതിൽ ഏᡬ�വും നല ഇനം പുലാ᠆� ൈഹ𡜂ബി項� േന堛�ിയർ സിഒ3.
ചതുര𡜂ശമീᡬ�ർ 顡�ല᠕�് 1 ത᠓�് നടാം .ഒരു ത᠓�ി頇� അരപാ᠒� ചാണകം വീതം ഓേരാ
വിളെവടു堛�ി頇� േശഷവും ഇ᠒�് െകാടു頌�ണം. 10,15 ദിവസ ᠕�ിെലാരി頌�ൽ നന頌�ണം 30,40
ദിവസ᠕�ിെലാരി頌�ൽ 25,30 കി.േലാ പുല് വീതം അരിെ頑�ടു頌�ാം.
നായ, പൂ堷� എᠥ�ിവയുെട കടിേയᡬ�ാൽ 15 മിനു᠒�് േനരം ടാ堛�ിൽ നിᠥ�ും േനരി᠒�് െവ⨂വും
േസാ堛�仾ം
ഉപേയാഗി堷�്
മുറിȁ
കഴുകുക.
പിᠥ�ീ更
അയഡിൻ
പുരു᠒�仾ക.ആവശ塅�െമ�ിൽ
വാസിേനഷ頇� വിേധയമാ頌�ുക.

ചില േരാഗ ല𡨂ണൾ
കുള堝�് േരാഗം
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ല𡨂ണൾ:
ഉയർᠥ� പനി ,കാലുകൾ頌�ും ൈകകൾ頌�ും േവദന,േമാണ,നാ頌�്,വിരലിെ/േപണിയുെട ഇടയിൽ
മുറിȁ,വായിൽ നിᠥ�് പത頑�് ഉമിനീ𢌁 ഒലി頌�ുക എᠥ�ിവ
കുള堝�് േരാഗ ചിൽസ:
പനി頌�ു⨂ മരുᠥ�്,മുറിവിൽ പുര᠒�ാനു⨂ മരുᠥ�് എᠥ�ിവ ന堉�കുക.
പഴ᠕�ിേല േതനിേലാ േബാറി ആസി項� കുഴ堷�് വായിൽ പുര᠒�仾ക
കാൽകഴുകുᠥ�തി頇� െപാ᠒�ാസ塅�ം െപർമാഗേനᡬ�്/േഫാർമാലിൻ ഇവ ഉപേയാഗി頌�ുക.
തുരി塹� സൾഫാ നിലാൈമ項�, യൂ頌�ാലി പാരഫിൻ ഇവകുഴ堷�് പുര᠒�仾ക.വായിെല മുറിവിൽ
െപാടിയു堛�് വിതറി െകാടു頌�ുക
െതാഴു᠕�ി頇� ചുᡬ�仾ം ചാ頌�്,ടാർേപാളിൻ ഇവ െക᠒�ി മറ頌�ുക.
ൈകയിലും കാലിലും 餀ൗ飆�് ധരി堷�് മാ𡜂തം പശുവിെന െതാടുക.
ഉപേയാഗ᠕�ിനുേശഷം 餀ൗ飆�് ക᠕�ി堷�് കളയുക
അസുഖമു⨂ പശുവിെന ഏᡬ�വും അവസാനം പരിചരി頌�ുക.അതിനുേശഷം കുളി頌�ുക.

ആ𡜂堘�ാ𢬁
ചികിി堷�് േഭദമാ頌�ാവുᠥ� േരാഗമാ᠆�. മനുഷ塅�ർ頌�് സാധാരണ ത᠌�頌�ിലാ᠆� ആ𡜂堘�ാ𢬁
വരാ𐤂.അപൂർ뜀മായ വയറിള頌�ം ,ന塅�ുേമാണിയ എᠥ�ിവയു᠓�ാകാം.
കᠥ�ുകാലികളിൽ
കറു᠕�
ക᠒�പിടി頌�ാ᠕�
രം നവദ᠌�രളിലൂെട 𡜂സവി頌�ുക.െപെ᠒�ᠥ�്
മരണമടയുക ഇവയാ᠆� ല𡨂ണൾ.
േരാദ ശവ ശരീരം െതാലി െപാളി頌�ുകെയാ കീറിമുറി頌�ുകെയാ െച礁രു順�.
ആറടി താ᠂�ചയിൽ കു𗜁ായം മെ᠔�᠔� എᠥ�ിവ ഒഴി堷�് മറȁ െച礁ണം. വാസിൻ ലഭ塅�മാ᠆�.

കുരളട堛�ൻ
ചികിി堷�് േഭദമാ頌�ാവുᠥ� േരാഗമാ᠆�. താട,ആട എᠥ�ിവിട ളിെല നീർെ頌�᠒�് ,ഉയർᠥ�
പനി,വയറിള頌�ം ,ന塅�ുേമാണിയ എᠥ�ിവ ല𡨂ണളാ᠆�.ഇതി頇� വാസിൻ ലഭ塅�മാ᠆�.

അകിടുവീ頌�ം
സ塁� ᣈ�ിനി頌�ിൽ അകിടുവീ頌�ം മാᣆ�ᡬ�ി𢬁 കിᡬ�仾പേയാഗി堷�് ക᠓�ുപിടി堷�് ചികിൽസി頌�ുക.
മᡬ�് അകിടുവീ頌� ല𡨂ണൾ:
പാലി頇� പതകുറയുക,തരി കാണുക,നിറംമാᡬ�ം കാണുക,രുചിവ塅�ത塅�ാസം േതാᠥ�ുക,അകിടി頇�
നീ𢌁കാണുക, കാലി頇� േവദന കാണി頌�ുക ,എᠥ�ിവ ക᠓�ാൽ ഉടെന തെᠥ� ഔഷധ ചികി േവണം.
ൈവകുേ堘�ാറും ചികിയുെട ഫലം കുറയുക.
5,10 മണി頌�ുറുനു⨂ിൽ പാൽ െവ⨂മാകുകയും അകി更 കലി堷�് കാണുᠥ�തരം അകിടുവീ頌�ം
ഉ᠓�്.അതി頇� െപെ᠒�ᠥ�് ചികിൽസ േവണം.
ആടിെ അകിടിൽ െചറിയ നീർെ頌�᠒�് കാണുകേയാ പാലിൽ വ塅�ത塅�ാസം കാണുകേയാ െച堬�താൽ
േഡാടെറ െകാ᠓�് എ𡜂തയും െപെ᠒�ᠥ�് ചികിി堛�ി頌�ണം.

െടᡬ�ന𢬁
െടᡬ�നസി頇�ചിലȁ കുറ頑�ഫല𡜂പദമായ ചികിൽസ നിലവിൽ ഇല.
വരാതിരി頌�ാൻ 𡜂പതിേരാധ കു᠕�ിെവ堛�് എടു᠕�ാൽ മതി.
ഫാൻ ഇടുക, വശളിൽ ഭി᠕�ി ഒഴിവാ頌�ുക,ഇട頌�ിെട 1/2 മണി頌�ൂർ ഇടവി᠒�് െവ⨂ം 𢬁േ𡜂പ
െച礁仾ക,വായിൽ നിᠥ�് പത വരുെᠥ��ിൽ ഉ堛�് തീᡬ�യിേലാ െവ⨂᠕�ിേലാ ന堉�കുക. പകൽ തണൽ
മരള仾െട ചുവ᠒�ിൽ െക᠒�仾ക. ധാരാളം െവ⨂ം എേ堛�ാഴും കുടി頌�ുᠥ�തി頇� ന堉�കുക. തീᡬ�
െവയിലിലാ᠕�േ堛�ാൾ നൽകുക.

മിനറൽ ഡിഫിഷൻസി
മിനറൽ ഡിഫിഷൻസി:
െവ⨂ം കുടി頌�ുᠥ�തി頇� മടികാണി頌�ുക ,ചാണകം െചളി നിറ᠕�ിേലാ കറു᠕� നിറ᠕�ിേലാ
േപാവുക ,കരിയിലേപാലു⨂വ തിᠥ�ുᠥ�തി頇� 𡜂പേത塅�ക താ堉�പര塅�ം കാണി頌�ുക എᠥ�ിവ ചില
ല𡨂ണളാ᠆�.വിᡬ�ാമിനുകൾ നൽകുക,േസാഡാെപാടി ന堉�കുക,മിനറൽ മിസചർ നൽകുക.
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ബബീസിേയാസി𢬁 /മ頑�പി᠕�ം
ബബീസിേയാസി𢬁 /മ頑�പി᠕�ം:
പ᠒�仾᠔�ിയിൽ കൂടിയാ᠆� ഈ അസുഖം പകരുᠥ�順�.വളെര ഉയർᠥ� പനി, വയറിള 頌�ം,ക᠒�ൻ
കാ堛�ിയുെട നിറ᠕�ിൽ മൂ𡜂തം േപാവുക എᠥ�ിവയാ᠆� ല𡨂ണൾ. എ𡜂തയും െപെ᠒�ᠥ�് ൈവദ塅�
സഹായം േതടുക.

ആടുവസ堘�
ആടുവസ堘�:മൂ頌�ിൽ
നിᠥ�്
മ頑�കലർᠥ�
കഫെക᠒�്
ശ᠌�ാസതട飆�ം,ന塅�ുേമാണിയ,വയറിള頌�ം,ഗർഭമലസൽ,ചു᠓�്,
നാȁ
,േമാണ
എᠥ�ിവിടളിൽ
𡜂വണൾ വായിൽ നിᠥ�് ദുർഗം,ക᠔�ിൽ നിᠥ�് പഴു堛�് മുതലായവയാ᠆� ല𡨂ണൾ.

ഗർഭ നാശം
ഗർഭ നാശം/ Abortion: Physical reasons ‐
ഉയർᠥ� ചൂ更,പനി,ഇടിെവ᠒�仾ക,വീഴുക,ഓടി頌�ുക,പട頌�᠕�ിൻെറ ഭയ�ര ശ𖼁ം എᠥ�ിവ മൂലം
ഗർഭം അലസിേപാകാം.
ചില പശു頌�ളിൽ േഹാർേമാൺ അപര塅�ാ塀�തത മൂലം ഗർഭമലസാറു᠓�് .അതി頇� വി᠇�ഗ
ചികി നൽകുക.

ൈനേ𡜂ടᡬ�് വിഷബാധ
ൈനേ𡜂ടᡬ�് വിഷബാധ
സാധാരണയായി ഈ വിഷബാധ頌�് കാരണം ചിലെചടികൾ,ആഴമു⨂ കിണᡬ�ിെല ൈനേ𡜂ടᡬ�ി頇�െറ
അളȁ കൂടുതലു⨂ െവ⨂ം എᠥ�ിവ കഴി頌�ുᠥ�順� മൂലമാ᠆�. 𡜂പേത塅�ക ല𡨂ണൾ കാണി頌�ാെത
മൃഗൾ
ച᠕�ുേപാകുᠥ�ു.വിഷബാധയുെട
ല𡨂ണ
ളിൽ
𡜂പധാനം
വായിൽ
നിᠥ�്
െവ⨂െമാലി頌�ൽ, വയറുേവദന,വയറിള頌�ം,ശ᠌�ാസ തട飆�ം,സᠥ�ി മുതലായവയാ᠆�. കൂടുതൽ
അᠥ�ജ 𡜂പധമായ ആഹാരം , ൈവേ頌�ാൽ കൂടികലർ᠕�ി പുല് നൽകുക. ഉണ頌�ി頇� േശഷം
ആദ塅�മഴ頌�് കിള仾ർ頌�ുᠥ� പുല് നൽകാതിരി頌�ുക,മൂടിെക᠒�ിയ അ堘�രീ𡨂മു⨂േ堛�ാൾ േമയാൻ
വിടാതിരി頌�ുക എᠥ�ിവയാ᠆� ൈനേ𡜂ടᡬ�് അംശം കൂടുതലു⨂ 顡�ലളിൽ െച礁ാവുᠥ� 𡜂പതിേരാധ
നടപടികൾ.

𡨂ീര കർഷകർ 𡜂ശിേ頌�᠓� ചില കാര塅�ൾ
േരാഗാണുബാധ മൂലം ചിലേരാഗൾ വᠥ�ാൽ ഗർഭമലസും. അെന സംശയം േതാᠥ�ുെവ�ിൽ
മൃഗ᠕�ിൻെറ രെമടു᠕�് ലാബിൽ പരിേശാധന頌�് അയ頌�ുക.
അ᠕�രം േരാഗൾ ക᠓�ുപിടി堷�് ചികിി堷�് േഭദമാ頌�ാം എᠥ�് മാ𡜂തമല മനുഷ塅�ർ頌�്
പകരാനു⨂ സാധ塅�ത ഒഴിവാ頌�ുകയും െച礁ാം.ഗർഭമലസിേ堛�ായ順� െവറും ൈകെകാ᠓�് േവ᠓�𡜂ത
മുൻകരുതലുകൾ സ᠌�ീകരി頌�ാെത ൈകകാര塅�ം െച礁രു順�.ൈക礁仾റ ധരി堷�് ൈകകാര塅�ം െച礁仾ക
മറുപി⨂,𡜂പസവി堷�് 12 മണി頌�ൂറി頇� േശഷം (24 മണി頌�ൂർ വെര ആകാം) േപായിെല�ിൽ നീ頌�ം
െച礁仾ക.ൈക礁仾റ ധരി堷�് ൈകകാര塅�ം െച礁仾ക
മരുᠥ�ുകൾ േഡാടറുെട നിർേ堗�ശാനുസരി堷�് ഗുണനിലവാരമു⨂
വാുക.
ഗുണനിലവാരമിലാ᠕� മരുᠥ�ുകൾ ഗുണേ᠕�頌�ാൾ ഏെറ േദാഷം െച礁仾ം

ക堝�നികള仾െടതു

𡜂പസവ᠕�ി頇�
മു堝�ു⨂
നിർേ堗�ശാനുസരണം ന堉�കുക.

എᠥ�ിവ

ര᠓�ാ᠂�ച

അേമാേᣈ�ാർ,മാസൾ𠌂

പാലി頇�
െകാഴു堛�്
കൂടുᠥ�തി頇�
കൂടുതൽ
)നൽകുക.െചാറു頌� ഒരൗൺ𢬁 വീതം നൽകുക.

നാരു⨂

ഭ𡨂ണം

മാ𡜂തം

േഡാടറുെട

.(പുല്,ൈവേ頌�ാൽ

ചില നാടൻ/ശാ𢬁𡜂തീയ 𡜂പാഥമിക ചികിൽസ
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ക頑�ി ച頌�堛�ഴം മുതലായവ െകാടു᠕�ു᠓�ാകുᠥ� ദഹനേ頌�ടി頇� േസാഡാെ堛�ാടി െകാടു頌�ുക.
പശു മറുപിളള/��ാസ തിᠥ�ാൽ പ堛�ായ/ക堛� േവവി堷�് ഒരു ൈപ് 𡜂ബാ᠓�ി/റം േചർ᠕�്
െകാടു頌�ുക. ദഹനേ頌�更 വᠥ�് കഴി頑�ാൽ െചാറു頌� നൽകുക
മുറിേവᡬ�ാൽ ᡬ�ി. ᡬ�ി. ഇൻജ𡨂ൻ എടു頌�ുക.
െകാ堝�് /കുള堝�് ഇളകി േപായാൽ (Avulsion) മുറിȁ നലതുേപാെല കഴുകി അണുമുമായ
തുണിയിൽ ᡬ�ി᠑�ർ െബൻേസായിൻ പുര᠒�ി ചുᡬ�ിെക᠒�仾ക.
നായയുെട കടിേയᡬ�ാൽ 15 മിനുᡬ�് േസാ堛�് ഉപേയാഗി堷�് മുറിȁ കഴുകുക.ആവശ塅�െമ�ിൽ
വാസിേനഷൻ നൽകുക.
റബർ പാൽ കുടി堷�ാൽ ,ആൽ頌�ലി /േസാഡാ െപാടി കല頌�ി െകാടു頌�ുക.

Other Guidelines
േപവിഷബാധ ,നായകളിൽ നിᠥ�ും പൂ堷�കളിൽ നിᠥ�ുമാ᠆� 𡜂പധാനമായും പകരുᠥ�順� .മൂᠥ�ാം
മാസം ആദ塅� േഡാ𢬁 ഒരു മാസ᠕�ിനുേശഷം ബൂᣆ�ർ പിᠥ�ീ更 വർഷം േതാറും എᠥ�ിെന 𡜂പതിേരാഗ
കു᠕�ിവ堬�塀� വഴി േരാഗം നിയ𡜂堘�ി頌�ാം.
അസുഖമു⨂ മൃഗെള തിരി堷�റിയുᠥ�തി頇� 𡜂ശിേ頌�᠓� കാര塅�ൾ. മᡬ�仾 മൃഗളിൽ നിᠥ�്
മാറി നി堉�കുക,കിത堛�നുഭവെ堛�ടുക ,ചുമ,വിറയൽ,തീᡬ� എടു 頌�ുᠥ�തിനു⨂ വ塅�ത塅�ാസൾ
,വയ𐤂𢬁തംഭനം അയെവ᠒�仾ᠥ�ുേ᠓�ാ ,കിട頌�ുᠥ� മൃഗെ᠕� ത᠒�ിേനാ頌�ിയി᠒�仾ം എഴുേᠥ�ൽ頌�ുᠥ�ിേല
,തലകു᠕�െന പിടി堷�് നിൽ頌�ുക, ക᠔�仾കൾ頌�് നിറം വ塅�ത塅�ാസം, കൃ堐�ണമണി頌�് അസാധാരണ
അന頌�ം ,വായിൽ നിᠥ�് ഉമിനീേരാ പതേയാ ഒലി頌�ുക,താടി頌�ടിയിൽ നീ𢌁,ൈകകാലുകൾ
സാധാരണ േപാെല ചലി堛�ി頌�ുᠥ�ുേ᠓�ാ,മുട堘�ുേതാᠥ�ുᠥ�ുേ᠓�ാ,മുറിേവാ, േരാമംെകാഴിയുᠥ� 顡�ല
േമാ,മുഴകേളാ കാണുᠥ�ുേ᠓�ാ,േരാമം എഴുേᠥ�ᡬ�് നിൽ頌�ുᠥ�ുേ᠓�ാ ,മൂ𡜂തദ᠌�ാര᠕�ിൽ നിᠥ�ും
അസാധാരണമായി എെ堘��ിലും ഒഴികി വരുᠥ�ുേ᠓�ാ,വയറിള頌�മുേ᠓�ാ,ചാ ണക᠕�ി頇� 𡜂പേത塅�ക
നാᡬ�േമാ രം കഫം,എᠥ�ിവ കലർᠥ�താേണാ ,മൂ𡜂തെമഴി頌�ാ നും ചാണകമിടാനും 𡜂പയാസമുേ᠓�ാ
മൂ𡜂ത᠕�ി頇� നിറവ塅�ത塅�ാസമുേ᠓�ാ, പല് ഇറ മുᠥ�ുേ᠓�ാ /അര頌�ുᠥ�ുേ᠓�ാ കൂെട കൂെട കിട頌�ുകയും
എഴുേᠥ�ൽ頌�ുകയും
െച礁仾ᠥ�ുേ᠓�ാ , അകിടി頇�
നീ𢌁 േവദന
,പാലി頇� നിറവ塅�ത塅�ാസം
കൺേപാളയിൽ നിറവ塅�ത塅�ാസം.ഒരാ᠂�ചയായി െകാടു頌�ുᠥ� ഭ𡨂ണം അളȁ,തരം,പൂ堛�ൽ ഉെ᠓�ാ
മുതലായവ ശരീര᠕�ി頇�െറ ഏെത�ിലും ഭാഗ᠕�് നീേരാ 𡜂വണേളാ ഉേ᠓�ാ.െതാഴു ᠕�ിനു⨂ിെല
താപനില.
കിടാ頌�ള仾െട െകാ堝�ുകരി堷�് കളയുᠥ�順� എേ堛�ാഴും ഗുണകരമല.കാരണം ശരീര താപ നില
നിയ𡜂堘�ി頌�ുᠥ�തി頇� അതി頇� പ�ു᠓�.𡜂പേത塅�കി堷�仾ം എരുമകൾ頌�്
ബേയാഗ塅�ാ𢬁 ��ാ頇�𐤂 ,1 ��ാ頇�റിൽ ദിവസം 25 കി.𡜂ഗാം ചാണകം േവണം ര᠓�ു പശു 頌�െള
വളർ᠕�ിയാൽ തുടർ堷�യായി 𡜂പവർ᠕�ി堛�ി頌�ാം. കൂടുതൽ വിവരൾ സ塁�സിഡി എᠥ�ിവ ഖാദി
𡜂ഗാമവ塅�വസായ ഓഫീസിൽ നിᠥ�് അറിയാം.
പശുവിെന വാുᠥ�തി頇� അറിേയ᠓� കാര塅�ൾ
മാസ᠕�ിനകം ആദ塅�𡜂പസവം നടᠥ�തായിരി頌�ണം ര᠓�് 𡜂പസവൾ ത𗜁ിലു⨂ ഇടേവള 15
മാസ᠕�ിൽ അധികമാകരു順� കഴിയുᠥ�തും 5 വയ飆�ിനു താെഴയു⨂ പശു頌�െള േവണം വാാൻ
ഗർഭപാ𡜂ത᠕�ിൽ നിᠥ�് ദുർഗമു⨂ 𡜂ദാവകം വരുᠥ� തിെന വാരു順�.
അകിടുമുല頌�ാ堝�് മൃദുവായിരി頌�ണം.തുടു᠕� പാൽ ഞര堝�ായിരി頌�ണം.കറവ頌�്
അകി更 ചുണം.കറവ കൃത塅�മായി ര᠓�ുേനരം നിരീ𡨂ി頌�ണം.പാൽ ചുര

േശഷം

േവനൽ頌�ാല᠕�് കൂടുതൽ േ𡜂പാ᠒�ീൻ,െവ⨂ം ഇവ നൽകണം. െഷഡിനക᠕�് െതർേമാ മീᡬ�ർ
വ頌�ുക.
പൂ堛�ൽ വിഷബാധ ഒഴിവാ頌�ുᠥ�തി頇� തീᡬ� 5‐8 മണി頌�ൂർ െവയില᠕�ി᠒�് ഉണ頌�ിയതി頇� േശഷം
മാ𡜂തം ന堉�കുക.ലിവർ േടാണി頌�ുകൾ നൽകുക.
തിള頌�മു⨂ ക᠔�仾കൾ നീളമു⨂ ഉടൽ വലിയ വയർ എᠥ�ിവ നല ല𡨂ണളാ᠆�.നട頌�ാൻ
ബുിമു᠒�്,പുഴു頌�ടി,അകി更
വീ頌�ം,𡜂വണൾ,ശ᠌�ാസതട飆�ം,തീᡬ�頌�ുറȁ
എᠥ�ിവ
നല
ല𡨂ണളല.
നീളമു⨂ വാൽ,നല ആകൃതിയു⨂ പിൻ കാലുകൾ,പിൻകാലു കൾ頌�ിടയിൽ ധാരാളം 顡�ലം
എᠥ�ിവ നല ല𡨂ണളാണ.
െതാഴു᠕�്:
ഓേരാ പശുവിനും 1.7 മീ.നീളം,1.2 മീ.വീതി എᠥ� േതാതിൽ 顡�ലം ന堉�കണം.തറ ഭൂമിയിൽ നിᠥ�് 1
അടി
ഉയര᠕�ിലായിരി頌�ണം.തീᡬ�െതാ᠒�ി
75
െസ.മീ
വീതി
40
െസ.മീ
ആഴ᠕�ിൽ
നിർ𗜁ി頌�ണം.േമൽ頌�ൂര
േമാ堘�ായം
3.5
മീ.ഉയരവും
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വശളിൽ
2.1
മീ.
ഉയരവും
േവണം.െതാഴു᠕�ിൽ ഈ堷� ശല塅�ം കുറ頌�ാൻ 1 ലിᡬ�ർ േസാ堛�仾െവ⨂᠕�ിൽ 2𢬁പൂൺ മെ᠔�᠔�
ആ᠂�ചയിെലാരി頌�ൽ ഒഴി頌�ുക.

ആടിനു⨂ 𡜂പതിേരാധ കു᠕�ിവ堬�പുകൾ
FMD 4th Months Repeat annualy
RP 4th Months Repeat annualy
Anthrax 4th Months Repeat annualy
HS 4th Months Repeat annualy
BQ 4th Months Repeat annualy
CCPP 6th Months Repeat annualy
Tetamus 1st week,pregnant doe 4th Months
Enterotoxaemia 4th Months Repeat annualy
Goat pox 6th month Repeat annualy
PPR
FMD 6m Interval
HS April‐May
BQ Annual
േമൽ വിവരി堷� കാര塅�ൾ െഡൗൺ േലാ項� െച堬�順� സൂ𡨂ി頌�ാൻ ഇവിെട ᣈ�ി െച礁仾ക
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