ഭൂമിക്കൊരു ചി ക്കൊരു ചിത്രം

രു ചിത്രം             ത്രം            ॾ`�

ഐ. ടി @ @ സ്കൂളും,കൂളും, സംസ്ഥാന എ , സ്കൂളും, സ്ഥാന എനര്ജി മാനേജ് ന എനര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും  മിക്കൊരു ചി നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂന ക്കൊരു ചിത്രംമിക്കൊരു ചിന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂള് വിദ്യാര്ത ക്കൊരു ചിത്രംസ്കൂളും,ന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂള് വിദ്യാര്തറും ചേര്ന്ന്  സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കായി     നട നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂചിത്രം            ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും  സ്കൂളും,കൂള
!" ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും # കള % നടി @ത്തു ആന നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂമിക്കൊരു ചിഷന് ചിത്രം             ത്രം            ॾ`� ന ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും * ണ മിക്കൊരു ചിത്സര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും . ഭമിക്കൊരു ചി % നമ്മുക്കൊരു ചിത്രംടി @ പ്രകൃതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് ഇതുനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ6 ക്കൊരു ചിത്രം7 ന7നല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ ണക്കൊരു ചിത്രംമിക്കൊരു ചിങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണം.    പ്രകൃതി നമുക ല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ പ്രകൃതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് ക്കൊരു ചിത്രം% ന സ്കൂളും,നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂന: ണ . പ്രകൃതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്
നമു % കരുതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് ക്കൊരു ചിത്രം ച്ച
ഭ ങ്ങള കരുതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ7 ക്കൊരു ചിത്രംടി @ ഉ6നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ% ? ണ .
പ്രകൃതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്
ഭ ങ്ങളും, സംസ്ഥാന എക്കൊരു ചിത്രംടി @
ദുരു6നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ% ? ക്കൊരു ചിത്രംക A അമിക്കൊരു ചി തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്മിക്കൊരു ചി % ചൂഷണ ക്കൊരു ചിത്രംക A അസ്കൂളും, D ണമിക്കൊരു ചി % 67 പ്രകൃതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് പ്രതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് ഭ സ്കൂളും,ങ്ങളും, സംസ്ഥാന എ ന
കAക്കൊരു ചിത്രംക E - ക്കുകG
അ Gക്കൊരു ചിത്രംടി @ നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ! ഷഫ7ങ്ങള അനുഭ ച്ചുക്കൊരു ചിത്രംക E - ക്കുകGമിക്കൊരു ചി ണ.
അതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് ല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ
പ്രD നക്കൊരു ചിത്രംKട്ടതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് ണ ആനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ? ള തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് 6ന .
നമ്മുക്കൊരു ചിത്രംടി @ നതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്" N തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്ത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി ക്കൊരു ചിത്രം7 പ്രവൃത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി കളലൂക്കൊരു ചിത്രംടി @ ഇ ക്കൊരു ചിത്രം% ഒരു ഒരു 6- D ക്കൊരു ചിത്രം- തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്ടി @% ന S . അതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് നുള്ള ഒരു
മിക്കൊരു ചി ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും Uമിക്കൊരു ചി ണ ഊര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും W സ്കൂളും, -ക്ഷണ .
ആനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ? ള തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് 6നത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി ന ക -ണമിക്കൊരു ചി S
തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്കങ്ങളല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ 60
ശതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്മിക്കൊരു ചി ന\
" സ്കൂളും, %ശ 7കളല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ ന] ഊര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂW ^ !ന നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂകന്ദ്രങ്ങളല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ ന]മിക്കൊരു ചി ണ ഉE S തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് .
ഉ6നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ% ? ക്കു ഊര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും W അതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് എതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് രൂ6ത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി ലുളളതുമിക്കൊരു ചി കക്കൊരു ചിത്രംട്ട b !cതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ% , ഇന്ധന എ.നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ% , 6 ചിത്രം            ക
തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്കനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂമിക്കൊരു ചി - അ 6-മിക്കൊരു ചി D നf Sറച്ച ക -"ക്ഷമിക്കൊരു ചിമിക്കൊരു ചി % ഉ6നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ% ? ക്കുക.
b !cതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് Gക്കൊരു ചിത്രംടി @ ക -"ത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി ല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ ഒരു ക്കൊരു ചിത്രംചിത്രം            റ % ഉ! :-ണ
ഒരു 60 ട്ട സ്കൂളും, D -ണ ബളബ കത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി ക്കു b !cതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് ക്കൊരു ചിത്രംക E അഞ്ച്  11 വാട്ട് സി. എഫ്. എല് കത്തിക്കാം.  എന്നിട്ടും നാം 11
എ k ന ബളബ ഉ6നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ% ? ക്കു].

ട്ട സ്കൂളും, . എഫ. എല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ കത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി

.

ഊര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും  സ്കൂളും, -ക്ഷണക്കൊരു ചിത്രംത്തിലെ പ്രവൃത്തികളിക്കുറ ച്ച ന നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂബ D ന മിക്കൊരു ചി - ക്കൊരു ചിത്രംണ അഭ മിക്കൊരു ചി നക്കു സ്കൂളും,മിക്കൊരു ചി%ങ്ങളലു അശ്രദ്ധമൂ7
ഊര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും 
നfക്കൊരു ചിത്രംKടുത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി റും ചേര്ന്ന്  സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കായി     നടE.
ആp ബ-ത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി നു നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ E G ന*ള b !cതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് G ഇന്ധനങ്ങളും, സംസ്ഥാന എ
ദുരു6നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ% ?ക്കൊരു ചിത്രംKടുത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി റും ചേര്ന്ന്  സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കായി     നടE. ക്കൊരു ചിത്രം6നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂq ള, pNസ്കൂളും,ല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ എ
Gക്കൊരു ചിത്രംടി @ അന ശ" ഉ6നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ% ?\ നമു ചുs ക ണ .
ഇങ്ങക്കൊരു ചിത്രംന ഏക്കൊരു ചിത്രംതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് ക്കൊരു ചിത്രം തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്-ത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി ല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ ന ഊര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും  നfക്കൊരു ചിത്രംKടുത്തു]E എ] അ ക്കൊരു ചിത്രം% എങ്ങക്കൊരു ചിത്രംനക്കൊരു ചിത്രം% ക്കൊരു ചിത്രം
6-:- ക്കൊരു ചിത്രംമിക്കൊരു ചി] നങ്ങള Nട്ട ലു സ്കൂളലു കൂkക ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും  ടി @%ലു ചിത്രം            ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ച്ച ക്കൊരു ചിത്രംചിത്രം            നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂvEതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് ണ.
•
•
•
•

എന് ണ ഊര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും 
അതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് ക്കൊരു ചിത്രംന എങ്ങക്കൊരു ചിത്രംനക്കൊരു ചിത്രം% ക്കൊരു ചിത്രം ന ദുരു6നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ% ?ക്കൊരു ചിത്രംKടുത്തു]
b !cതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് , ക്കൊരു ചിത്രം6നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂq ള% ഉല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ6 ങ്ങള തുടി @ങ്ങ % ഭൂമിക്കൊരു ചി %ല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ എത്രം            ॾ`�ക 7 ക്കൊരു ചിത്രം- 7ഭ"മിക്കൊരു ചി S .
ആനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ? ളതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് 6ന\ ഊര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും  ഉ6നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂഭ ?ങ്ങളും, സംസ്ഥാന എ തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്* ല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ എങ്ങക്കൊരു ചിത്രംന ബന്ധക്കൊരു ചിത്രംKk ക ടി @ക്കു]. ആനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ? ളതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് 6ന
ഏതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്ള\ ക്കൊരു ചിത്രം-G എങ്ങക്കൊരു ചിത്രംനക്കൊരു ചിത്രം% ക്കൊരു ചിത്രം G 6- :.

ഇതുനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ6 ക്കൊരു ചിത്രം7 ന
ശ്രദ്ധ ത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി എത്രം            ॾ`�നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ%
ക -"ങ്ങളും, സംസ്ഥാന എE. ഇത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി-ത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി ലുള്ള
സ്കൂളും,മൂ:ത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി ക്കൊരു ചിത്രം7ത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി ക്കു ന് നമ്മുക്കൊരു ചിത്രംടി @ ക7 6-മിക്കൊരു ചി % കy \കള 6-മിക്കൊരു ചി D പ്രനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ% ?
.

സ്കൂളും,നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂxശങ്ങള

ഊര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും W സ്കൂളും, -ക്ഷണത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി ലൂക്കൊരു ചിത്രംടി @Gള്ള പ്രകൃതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് സ്കൂളും, -ക്ഷണ

ഷ%മിക്കൊരു ചി
നങ്ങള ഒരു ക ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും zനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂണ ഒരു
അനനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂമിക്കൊരു ചിഷന് സ്കൂളും, നമിക്കൊരു ചിനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ% നര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും മിക്കൊരു ചി
.
നങ്ങളും, സംസ്ഥാന എക്കൊരു ചിത്രംടി @ സ്കൂളും,ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ?
സ്കൂളും,ന 6- നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ6 ഷ K ക്കൊരു ചിത്രംKടു നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് ക്കൊരു ചിത്രംടി @ K
ഊര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും  സ്കൂളും, -ക്ഷണ സ്കൂളും,നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂxശ സ്കൂളും,മൂ: മിക്കൊരു ചിന{ ല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ 6തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് Kക്കു തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് നുള്ള ഒരു മിക്കൊരു ചി ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ? കൂടി @ % \ അതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് . എ|
b:സ്കൂളും, സംസ്ഥാന എകളക്കു :%ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും  ക്കൊരു ചിത്രംസ്കൂളും, ന്pറ സ്കൂളും, സംസ്ഥാന എകളക്കു ഈ 6- 6 ടി @ %ല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ 6ക്കൊരു ചിത്രംങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണം.    പ്രകൃതി നമുകടു \ തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് ണ.
!" ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും # കള നര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും മിക്കൊരു ചി ക്കു ക ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും zണുകളും, സംസ്ഥാന എ ക ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും zണ് സ്കൂളും, നമിക്കൊരു ചികളും, സംസ്ഥാന എ ഐ.ടി @ .@ സ്കൂള നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂപ്ര € ക്കൊരു ചിത്രംന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂള് വിദ്യാര്ത | നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂപ്ര €
ഓഫNസ്കൂളും, നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ7 ണ അ%‚നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ Eതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്. അ%ച്ച ക ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും zണുകളും, സംസ്ഥാന എനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂടി @G ക ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും zണ് സ്കൂളും, നമിക്കൊരു ചികളും, സംസ്ഥാന എനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂടി @G നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂക Kകളും, സംസ്ഥാന എക്കൊരു ചിത്രംടി @
പ്ര!ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ശന ആ!"6ടി @ % % അതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്തു സ്കൂളും, സംസ്ഥാന എകളല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്ക്കൊരു ചിത്രം നടി @ത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി \ തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് ണ. ഇതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് സ്കൂളക്കൊരു ചിത്രം7 ക7 ക -ƒ ക്കൊരു ചിത്രം- മിക്കൊരു ചിs
!" ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും # കള
6- ചിത്രം             തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്മിക്കൊരു ചി S തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് നു
അ ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും  സൃf കളലൂക്കൊരു ചിത്രംടി @ നല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണS
സ്കൂളും,നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂxശ
സ്കൂളല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ
പ്രചിത്രം            - Kക്കു തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് നു സ്കൂളും,: %കമിക്കൊരു ചി S .
| നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂപ്ര € ഓഫNസുകളല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ ക7 സൃf കള സ്കൂളും,†Nക- ക്കു അ സ്കൂളും, ന ! സ്കൂളും, ഒനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ€ ബര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും  19 ആണ.
സൃf കള അ%യ്ക്കു എ| സ്കൂളും, സംസ്ഥാന എകളക്കു സ്കൂളും,ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ട്ട ഫ sകള നല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണS തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് ണ.
അ%ച്ചു ക k
ക ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും zണുകളല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ ന]
| തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്7ത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി ലു സ്കൂളും, സ്ഥാന എനര്ജി മാനേജ് നതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്7ത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി ലുമുള്ള ഒ] -A മൂ]
സ്ഥാന എനര്ജി മാനേജ് ന ക്കൊരു ചിത്രം- ക്കൊരു ചിത്രംതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്-ക്കൊരു ചിത്രം‰ടുക്കു തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് ണ. ക ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും zണ് സ്കൂളും, നമിക്കൊരു ചികള അ%യ്ക്കു - ല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ ന
| തി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്7ത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി ല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ 'എ'
നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ‹ഡുക ക്കൊരു ചിത്രം- കക്കൊരു ചിത്രംEത്തുകG അ ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും  സ്കൂളും,* നങ്ങള നല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണS തു ഇ ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും  % സ്കൂളും, സ്ഥാന എനര്ജി മാനേജ് നതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്7ത്തിലെ പ്രവൃത്തികളി ല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ ന ലു
! സ്കൂളും, നNA നല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണക്കു അനനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂമിക്കൊരു ചിഷന് സ്കൂളും, നമിക്കൊരു ചി നര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും മിക്കൊരു ചി ണ ക" • നടി @ത്തു തു ക" •ല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ ന] -ചിത്രം             ക്കു
സ്കൂളും, നമിക്കൊരു ചികള നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ€Ž ചിത്രം             നല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ മുനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ•ന പ്ര!ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ശ Kക്കു തുമിക്കൊരു ചി ണ. കൂടി @ ക്കൊരു ചിത്രംതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ് മിക്കൊരു ചി കച്ച സ്കൂളും, നമിക്കൊരു ചികള നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ!ശN% ഊര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും 
സ്കൂളും, -ക്ഷണ !നമിക്കൊരു ചി % p സ്കൂളും, ബര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും  14 ന സ്കൂളും, സ്ഥാന എനര്ജി മാനേജ് നതി ഇതുപോലെ നിലനില്ക്കണമെങ്7 സ്കൂളും,* നങ്ങള നല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണS തു ഇ രുക്കൊരു ചിത്രംടി @ സൃf കള
ക്കൊരു ചിത്രം6 തു നേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേര്ന്ന്  സ്കൂ !%ല്ക്കണമെങ്കില്  പ്രകൃതിയെ നാം സ്നേഹിക്കണ പ്ര!ര്ജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ശ Kക്കു തുമിക്കൊരു ചി ണ.

