
വാർഡ് :വവമ്പന്നൂർ

വർക്ക് കോഡ്ക് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF /345243

വർക്കിന്ക്റെ കേര്ക്:റവമ്പന്നൂർ വാർഡ്കിറെഇകരവ്കിളാേം ഭാഗത്തുള്ള

േർഷേര്തുറെ ഭ്നൂമ്കിയ്കിൽതട്ക്,ബണ്ക്,മഴേ്തുഴ്കിത്തുെങ്കിയമണ്ക് ജെസംരക്ഷണ

പേവർത്കിേൾ.

എസ്കികമറ്ക് ത്തുേ : 200000

ച്കിെവായത്തുേ : 191258

മസകൊൾഎണം :19

റതാഴ്കിൽത്തുെങ്കിയത: 21/11/2018

അവസാന്കിച്ചത്ക് : 20/01/2019

1.േവർകേജ്ക്.ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

2..റചക്ക്െ്കിസ്ക് :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

3.ആക്ഷൻപാൻകോപ്കി :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

4.ഭരണാനന്തുമത്കി : ഉണ്ക്,റസപേടെ്കി ഒപ്കിട്കിട്കില്ല

5.സാക്കേത്കിോന്തുമത്കി :ഉണ്ക് റസപേടെ്കി ഒപ്കിട്കിട്കില്ല.

6.ഡീററയ്ക്ൽസ്ക്എസ്കികമറ്ക് :ഉണ്ക്,സാക്കേത്കിേവ്കിദഗ്ധൻസസൻഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

7.അബ്്ക്പൊേ്ക്റ്ക്എസ്കികമറ്ക്:ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

8.കപഡായ്കിങ്ക്ആന്ക്െ്ക്ഡ്കിസസന്കിങ്ക് :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

9.ഡ്കിമാൻഡ്ക് കഫാം :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്തു,തീയത്കിയ്തുംഒപ്തും

കരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്കില്ല.

10.അകൊകകഷൻകഫാം :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്തു .

11.മാസകൊൾ :ഉണ്ക്,റവട്കിത്കിര്തുതെ്തുേൾഇല്ല.

12.മാസകൊൾമ്നൂറമന്ക്െ്ക്സ്കിേ്ക് :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

13.കവജ്ക് െ്കിസ്ക് :ഉണായ്കിര്തുന്തു.അത്ക്േ്നൂർണവ്തുംആയ്കിര്തുന്തു.

14.FTO കവജ്ക് െ്കിസ്ക് :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

15.Mബ്തുക്ക് :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്തു.സാക്ഷ്ഷ്യറപെ്തുത്കിയസർട്കിഫ്കികറ്ക്

ഇല്ലായ്കിര്തുന്തു.



17.GEO പൊക്ക് കഫാകടാ :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

18.വർക്ക്േംപീഷൻസർട്കിഫ്കികറ്ക് ഇല്ലായ്കിര്തുന്തു.

18.സസറ്ക്ഡയെ്കി :ഉണായ്കിര്തുന്തു.

*.AS, TSഎന്കിവയ്കിൽനമ്പർതീയത്കിഎന്കിവകരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്കില്ല.

.റചക്ക്െ്കിസ്ക്േ്നൂർണമാണ്ക്

.റപോജേ്ക്റ്ക് മീറ്കിംഗ്ക് നെത്കിയ്കിട്തുണ്ക്.വാർഡ്ക് റമമ്പർഒപ്ക് കരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്കില്ല

*.േവർകേജ്കിൽഎസ്കികമറ്ക്ത്തുേകരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്തുണ്ക്,

*റപോജേ്ക്റ്ക്മീറ്കിംഗ്ക്േ്നൂെ്കിയ്കിട്തുണ്ക്

*.റതാഴ്കിൽദ്കിനം കരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്തുണ്ക് .

*.പേവർത്കിന്കിർവഹണംവഴ്കി ഉണായ്കിട്തുള്ള പേകയാജനങൾഎഴ്തുത്കിയ്കിട്ക്.

*.റതാഴ്കിെ്തുെപ്ക് ഉേേരണങള്തുറെവാെേകരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്തുണ്ക്.

*.സന്ദർശനേ്തുെ്കിപ്ക് കരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്തുണ്ക്.

2.വാർഡ് :വവമ്പന്നൂർ

വർക്ക് കോഡ്ക് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF /357855

വർക്കിന്ക്റെ കേര്ക് :റവമ്പന്നൂർേ്തുെ്കിയനാെ്ക് ഭാഗത്തുള്ള േർഷേര്തുറെ ഭ്നൂമ്കിയ്കിൽ

തട്ക്ത്കിര്കികൽ,ബണ്തുന്കിർമാണം,മഴക്തുഴ്കിത്തുെങ്കിയമണ്ക് ജെസംരക്ഷണ

േണ്കിേൾ.

എസ്കികമറ്ക് ത്തുേ : 200000

ച്കിെവായത്തുേ : 163393

മസകൊൾഎണം :16

റതാഴ്കിൽത്തുെങ്കിയത്ക് : 14/09/2018

അവസാന്കിച്ചത്ക് : 30/10/2018

1.േവർകേജ്ക്.ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല

2..റചക്ക്െ്കിസ്ക് :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല

3.ആക്ഷൻപാൻകോപ്കി :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

4.ഭരണാനന്തുമത്കി : ഉണായ്കിര്തുന്തു.റസപേടെ്കി ഒപ്കിട്കിട്കില്ല



5.സാക്കേത്കിോന്തുമത്കി :ഉണായ്കിര്തുന്തു. റസപേടെ്കി ഒപ്കിട്കിട്കില്ല.

6.ഡീററയ്ക്ൽസ്ക്എസ്കികമറ്ക് :ഉണ്ക്,സാക്കേത്കിേവ്കിദഗ്ധൻസസൻഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

7.അബ്്ക്പൊേ്ക്റ്ക്എസ്കികമറ്ക്:ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

8.കപഡായ്കിങ്ക്ആന്ക്െ്ക്ഡ്കിസസന്കിങ്ക് :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

9.ഡ്കിമാൻഡ്ക് കഫാം :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

10.അകൊകകഷൻകഫാം :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്തു.

11.മാസകൊൾ :ഉണായ്കിര്തുന്തു. റവട്കിത്കിര്തുതെ്തുേൾഇല്ലായ്കിര്തുന്തു.

12.മാസകൊൾമ്നൂറമന്ക്െ്ക്സ്കിേ്ക് :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല

13.കവജ്ക് െ്കിസ്ക് : 22/09/2018മ്തുതൽ 28/09/2018വറരഉള്ളമ്തുസ്ക്കപൊള്കിന്തു(25668)0

സംബന്ധമായകവജ്ക്െ്കിസ്ക്ഇല്ല.

14.FTO കവജ്ക് െ്കിസ്ക് :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

15.Mബ്തുക്ക് :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്തു.സാക്ഷ്ഷ്യറപെ്തുത്കിയസർട്കിഫ്കികറ്ക്

ഇല്ലായ്കിര്തുന്തു.

17.GEO Trake കഫാകടാ :ഫയെ്കിൽഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

18.വർക്ക്േംപീഷൻസർട്കിഫ്കികറ്ക് ഉണായ്കിര്തുന്കില്ല.

19.സസറ്ക്ഡയെ്കി :ഉണായ്കിര്തുന്തു.

*.AS, TSഎന്കിവയ്കിൽനമ്പർതീയത്കിഎന്കിവകരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്തുണായ്കിര്തുന്കില്ല

.റചക്ക്െ്കിസ്ക്േ്നൂർണമല്ല. ADSഒപ്ക് കരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്കില്ല.

.റപോജേ്ക്റ്ക് മീറ്കിംഗ്ക് നെത്കിയ്കിട്തുണ്ക്. ADSഒപ്ക് കരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്കില്ല .

*.േവർകേജ്കിൽഎസ്കികമറ്ക്ത്തുേ, . പേവർത്കിആരംഭ്കിച്ചതീയത്കി,അവസാന്കിച്ച

തീയത്കി കരഖറേെ്തുത്കിയ്കിട്തുണ്ക്.

*.പേവർത്കിന്കിർവഹണംവഴ്കി ഉണായ്കിട്തുള്ള പേകയാജനങൾഎഴ്തുത്കിയ്കിട്തുണ്ക്.

*.റതാഴ്കിെ്തുെപ്ക് ഉേേരണങള്തുറെവാെേകരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്കില്ല

*.സന്ദർശനേ്തുെ്കിപ്ക് കരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്തുണ്ക്.

3.വാർഡ് : വവമ്പന്നൂർ

വർക്ക് കോഡ്ക് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF/357868

വർക്കിന്ക്റെ കേര്ക് : കവമ്പന്നൂർ േെ്തും്കേ്ക് ജംഗ്ക്ഷൻഭാഗത്തുള്ളേർഷേര്തുറെ

ഭ്നൂമ്കിയ്കിൽ തട്ക്ത്കിര്കികൽബണ്ക്ന്കിർമാണം,മഴക്തുഴ്കിത്തുെങ്കിയമണ്ക് ജെ



സംരക്ഷണേണ്കിേൾ.

എസ്കികമറ്ക് ത്തുേ : 200000

ച്കിെവായത്തുേ : 193252

മസകൊൾഎണം : 25

റതാഴ്കിൽത്തുെങ്കിയത്ക് : 29/10/2018

അവസാന്കിച്ചത്ക് : 28/12/2018

േവർകേജ്ക് ഇല്ല

1.റചക്ക്െ്കിസ്ക് :ഇല്ല

2.ആക്ഷൻപാൻകോപ്കി :ഇല്ല

3.ഭരണന്തുമത്കി : ഉണ്ക്,റസപേടെ്കി ഒപ്കിട്കില്ല. Secure കോപ്കിആണ്ക്.

4.സാക്കേത്കിേഅന്തുമത്കി :ഉണ്ക് റസപേടെ്കിസസൻഇല്ല,റസേ്ഷ്യ്നൂർ കോപ്കിആണ്ക്

5.ഡീററയ്ക്ൽസ്ക്എസ്കികമറ്ക് :ഉണ്ക്,സാക്കേത്കിേവ്കിദഗ്ധൻസസൻഇല്ല

7.ഡ്കിമാന്ക്െ്ക് കഫാം : ഇല്ല

8.അകൊകകഷൻകഫാം :ഉണ്ക്,

9.മാസകൊൾ :ഉണ്ക്.റവട്കിത്കിര്തുതെ്തുേൾഇല്ല.മസകൊൾനമ്പർ 12732-12734, 16154-

16154മ്തുതൊയവയ്കിൽ 7 ദ്കിവസംേണ്കിറചയ്തതായ്കിോണറപട്തു.

10.മാസകൊൾമ്നൂറമന്ക്െ്ക്സ്കിേ്ക് ഇല്ല

11.കവതനെ്കിസ്ക് :ഉണ്ക്

12. FTO കവജ്ക് െ്കിസ്ക് :ഇല്ല

13.Mബ്തുക്ക് :ഉണ്ക് (ബ്തുക്കിൽറസപേടെ്കിയ്തുറെസർട്കിഫ്കികറ്ക് ഇല്ല) 14.റമറ്കിര്കിയൽ

റസറ്തുറമന്ക്െ്ക് :ഇല്ല

15.GEO പൊക്ക് കഫാകടാ :ഇല്ല

16.വർക്ക്േംപീഷൻസർട്കിഫ്കികറ്ക് ഉണ്ക്.

17.സസറ്ക്ഡയെ്കി :ഉണ്ക്

(േണതെ്തുേൾ)

*േവർകേജ്കിൽഎസ്കികമറ്ക്ത്തുേകരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്തുണ്ക് റതാഴ്കിൽദ്കിനം

കരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്കില്ല .പേവർത്കിന്കിർവഹണംവഴ്കി ഉണായ്കിട്തുള്ള

പേകയാജനങൾഎഴ്തുത്കിയ്കിട്കില്ല . റതാഴ്കിെ്തുെപ്ക് ഉേേരണങള്തുറെവാെേ

ഇല്ലായ്കിര്തുന്തു , സന്ദർശനേ്തുെ്കിപ്ക് കരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്തുണ്ക്



പതീ കസജ്ക് കഫാകടാ പഗാഫ്ക്ഇല്ല.

.

4.വാർഡ് : വവമ്പന്നൂർ

വർക്ക് കോഡ്ക് : 16 14 0 0 4 0 0 2/IF/357857

വർക്കിന്ക്റെ കേര്ക് :റവമ്പന്നൂർപാ്കോെ ഭാഗത്തുള്ളേർഷേര്തുറെ ഭ്നൂമ്കിയ്കിൽ

തട്തുത്കിര്കികൽബണ്ക്ന്കിർമാണംമഴക്തുഴ്കിത്തുെങ്കിയ മണ്ക് ജെ സംരക്ഷണ

പേവർതനം.

എസ്കികമറ്ക് ത്തുേ : 200000

ച്കിെവായത്തുേ : 199830

റതാഴ്കിൽദ്കിനം : 28 പേവർത്കിദ്കിവസങള്കിൊയ്കി 639 പേവർത്കി ദ്കിനങൾ.

മസകൊൾഎണം : 16

റതാഴ്കിൽത്തുെങ്കിയത്ക് : 10/10/2018

അവസാന്കിച്ചത്ക് : 06/11/18

1.േവർകേജ്ക് -ഇല്ല

2.റചക്ക്െ്കിസ്ക് -ഇല്ല

3.ആക്ഷൻപാൻ:ഇല്ല

5.സാക്കേത്കിേഅന്തുമത്കി -ഉണ്ക്,

6.ഭരണ അന്തുമത്കി :ഉണ്ക്

7.ഡീററയ്ക്ൽസ്ക്എസ്കികമറ്ക് :ഉണ്ക്

8.കപഡായ്കിങ്ക്ആന്ക്െ്ക്ഡ്കിസസന്കിങ്ക് :ഇല്ല

9.ഡ്കിമാന്ക്െ്ക് കഫാം :ഉണ്ക്.എനാൽ ഡ്കിമാൻഡ്ക് റചയ്ത്കിര്കിക്തുനകഡറ്ക് ഇല്ല

10.അകൊകകഷൻകഫാം :ഉണ്ക് 11.മസകൊൾ- 006 /152 പേീത (rethnakumari )റതാഴ്കിൽ

റചയാതദ്കിവസങള്കിൽസസൻറചയ്ത്കിര്കിക്തുന്തു.എനാൽഅത്ക്േൃത്ഷ്യമായ്കി

േറണത്കി absent കരഖറപെ്തുത്കിയ്കിര്കിക്തുന്തു. sharpeningചാർജ്ക്,ഹാജർ,

റതാഴ്കിൊള്കിേള്തുറെഒപ്ക് എന്കിവേൃത്ഷ്യമായ്കി കരഖറേെ്തുത്കിയ്കിട്തുണ്ക്.

12.മാസകൊൾമ്നൂവ്തു റമന്ക്െ്ക് സ്കിേ്ക് :ഇല്ല

13.കവജ്ക് െ്കിസ്ക് -ഉണ്ക്



14.FTO :ഇല്ല

15.Mബ്തുക്ക്-ഉണ്ക്

15.GEO Trake കഫാകടാ :ഇല്ല

16.വർക്ക്േംപീഷൻസർട്കിഫ്കികറ്ക് :ഇല്ല

17.പതീ കസജ്ക് കഫാകടാ പഗാഫ്ക് :ഉൾറപെ്തുത്കിയ്കിട്കില്ല

18.സസറ്ക്ഡയെ്കി -ഉണ്ക്,

(സസറ്ക്ഡയെ്കിയ്കിറെേണതെ്തുേൾ)

േവർകേജ്കിൽഎസ്കികമറ്ക്ത്തുേ,റതാഴ്കിൽദ്കിനം, പേവർത്കിന്കിർവഹണംവഴ്കി

ഉണായ്കിട്തുള്ള പേകയാജനങൾ ഉേേരണങള്തുറെവാെേ, സന്ദർശനേ്തുെ്കിപ്ക്

എന്കിവകരഖറപെ്തുത്കിയ്കിട്തുണ്ക്.

ഫീൽഡ്റിവ്ാർട്

1.റവമ്പന്നൂർവാർഡ്കിറെഐേരവ്കിളാേംഭാഗത്തുള്ളേർഷേര്തുറെ ഭ്നൂമ്കിയ്കിൽ

തട്ക്ത്കിര്കികൽ, കോണ്തുർബണ്ക്,ത്തുെങ്കിയമണ്ക് ജെസംരക്ഷണപേവർത്കിേൾ.

മഴക്തുഴ്കി - 25

കോൺെ്നൂർ കപെഞ്ക് -55

ബണ്ക് - 55

രഘ്തുവരൻ,മകനാഹരൻ,എന്കിവര്തുറെവ്കിളേളാണ്ക്സന്ദർശ്കിച്ചത്ക്. സന്ദർശ്കിച്ച

വസ്ത്തുവ്കിൽഎല്ലാംവാഴകൃഷ്കി,മര്കിച്ചീന്കി, മഞ്ഞൾ,ഇഞ്കി, കചമ്പ്ക്

ത്തുെങ്കിയവയാണ്ക്േണത്ക്.വസ്ത്തുവ്കിൽമഴക്തുഴ്കിേൾഉണായ്കിര്തുന്തു.എനാൽ

ോെ്തുറോണ്ക്ന്കിെഞ്ഞതത്കിനാൽഎണ്കിത്കിടറപെ്തുതാൻേഴ്കിഞ്ഞ്കില്ല.

മഴക്തുഴ്കിേൾഭ്നൂര്കിഭാഗവ്തുംറതങ്ക്,വാഴ,ത്തുെങ്കിയവനട്കിര്കിക്തുനതായാണ്ക്

റപശദ്ധയ്കിൽറേടത്ക്.മഴസമയത്ക് മണ്ക്വന്തുമ്നൂെ്കി കോയത്കിനാൽഉെമസ്ഥൻ

റതങ്ക്,വാഴ,ത്തുെങ്കിയവനടതാറണന്തുഅെ്കിയാൻസാധ്കിച്ച്തു.ബണ്ക്വസ്ത്തുവ്കിൽ

ോണാൻസാധ്കിച്ച്തു. ോെ്തുോരണംഎണ്കിത്കിടറപെ്തുതാൻേഴ്കിഞ്ഞ്കില്ല.

2.റവമ്പന്നൂർ പാ്കേെ ഭാഗത്തുള്ളേർഷേര്തുറെ ഭ്നൂമ്കിയ്കിൽതട്ക്ത്കിര്കികൽ,ബണ്ക്

ന്കിർമാണം,മഴക്തുഴ്കിത്തുെങ്കിയമണ്ക് ജെസംരക്ഷണപേവർത്കിേൾ.

മഴക്തുഴ്കി - 35

കോംകോസ്കിെ്ക് pit - 5
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ബണ്ക് -45

കസാൺബണ്ക് -10

പേീതേ്തുമാര്കി,ഇന്ദ്കിരേ്തുമാര്കി,ന്കിർമെേ്തുമാര്കിഎന്കിവര്തുറെവസ്ത്തുവാണ്ക്

സന്ദർശ്കിച്ചത്ക്. വാഴ,മര്കിച്ചീന്കി, കചമ്പ്ക്,റതങ്കിന്ക്തെംേ്കിെ്കികൽത്തുെങ്കിയ

പേവർത്കിേളാണ്ക്വസ്ത്തുവ്കിൽറചയ്ത്കിട്തുണായ്കിര്തുനത്ക്.മഴക്തുഴ്കിേൾ,ബണ്ക്,

ഉണായ്കിര്തുന്തു.മഴക്തുഴ്കിേൾമ്കികവയ്തുംവാഴനട്തുവച്ച്കിര്കിക്തുനതായാണ്ക്

ോണാൻസാധ്കിച്ചത്ക്.

3.2018-2019റെ പേേൃത്കി കശാഭവ്തും റവള്ളറപാകവ്തുംന്കിമ്കിതംദ്തുര്കിതബാധ്കിത

കപേകദശമായറവമ്പന്നൂർനീർതൊധ്കിഷ്്കിതജെസംരക്ഷണപേവർത്കിേൾ.

അംബ്തുജാക്ഷ്കി, ശേ്തുന്തള, കെഖേ്തുമാര്കി,രാകജപന്ദൻ,സ്തുമ,ചപന്ദ്കിേ,സ്തുശീെ

എന്കിവര്തുറെവസ്ത്തുവാണ്ക്സന്ദർശ്കിച്ചത്ക്.സന്ദർശ്കിച്ചവസ്ത്തുവ്കിൽഎല്ലാംമര്കിച്ചീന്കി,

കചമ്പ്ക്,േ്തുര്തുമ്തുളേ്ക്,വാഴത്തുെങ്കിയേൃഷ്കിയ്തും റതങ്കിന്ക്തെംഎെ്തുകൽ, കവസ്ക്

േ്തുഴ്കി,മഴക്തുഴ്കിത്തുെങ്കിയ പേവർത്കിേൾആണ്ക് ോണാൻസാധ്കിച്ചത്ക്.മഴക്തുഴ്കി

ഒന്തുംഎണ്കിത്കിടറപെ്തുതാൻേഴ്കിഞ്ഞ്കിട്കില്ലായ്കിര്തുന്തു.എല്ലാംമണ്ക് റോണ്ക്

മ്നൂെ്കിയ്കിര്തുന്തു.

4.േ്തുെ്കിയനാെ്ക് ഭാഗത്തുള്ളേർഷേര്തുറെ ഭ്നൂമ്കിയ്കിൽതട്ക്ത്കിര്കികൽ,ബണ്ക്

ന്കിർമാണം,മഴക്തുഴ്കിത്തുെങ്കിയജെസംരക്ഷണപേവർത്കിേൾ.

ബ്കിന്ദ്തു,അന്കിൽ,ന്കിർമെ,ത്തുെങ്കിയവര്തുറെവസ്ത്തുസന്ദർശ്കിച്ചകപാൾകചമ്പ്ക്,

വാഴ,റതങ്കിന്ക്തെംേ്കിെ്കികൽ,റവസ്ക്േ്തുഴ്കി,മഴക്തുഴ്കിത്തുെങ്കിയ പേവർത്കിേൾ

റചയ്തതായ്കിോണാൻസാധ്കിച്ച്തു.മഴക്തുഴ്കിേൾഎല്ലാംതറനമ്നൂെ്കി കോയ്കി.ബണ്ക്,

മഴക്തുഴ്കിേൾത്തുെങ്കിയവോണാൻസാധ്കിറച്ച്കേ്കിെ്തുംോെ്തു റോണ്ക്അവഎണ്കി

ത്കിടറപെ്തുതാകനാഅളക്തുവാകനാസാധ്കിച്ച്കില്ല.

5.റവമ്പന്നൂർേെ്തു്കേ്ക് ജംഗ്ക്ഷന്ക്റെ ഭാഗത്തുള്ളേർഷേര്തുറെ ഭ്നൂമ്കിയ്കിൽ തട്ക്

ത്കിര്കികൽ,ബണ്ക്ന്കിർമാണം.
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കോംകോസ്കിെ്ക് pit - 5
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അജ്കിത,രാജപശീ, ഭവാന്കി,േത്കിന്കിഅമത്തുെങ്കിയവര്തുറെവസ്ത്തുവ്കിൊണ്ക്

ഫീൽഡ്ക്വ്കിസ്കിറ്കിനായ്കിസന്ദർശ്കിച്ചത്ക്.വാഴ,മര്കിച്ചീന്കി,മഞ്ഞൾ, കചമ്പ്ക്, കചന,

ത്തുെങ്കിയേൃഷ്കിയ്തും റതങ്കിന്ക്തെംേ്കിെ്കികൽ, കവസ്ക്േ്തുഴ്കി,മഴക്തുഴ്കി,ബണ്ക്

ത്തുെങ്കിയ പേവർത്കിേള്തുംോണാൻസാധ്കിച്ച്തു.



അവകാശനിവേധങ്ങൾ

⛳️റതാഴ്കിൊള്കിേൾക്ക്ആവശ്ഷ്യമായഅെ്കിസ്ഥാനസൗേര്ഷ്യങൾെഭ്കിക്തുന്കില്ല

( ൊർപ,ബ്നൂട്ക്,സേയ്തുെ )

⛳️കജാെ്കി റചയ്ത്ക് 15 ദ്കിവസത്കിനേംേ്നൂെ്കിെഭ്കിക്തുന്കില്ല.

⛳️പേത്കികരാധമര്തുന്തുേൾസൗജന്ഷ്യമായ്കിെഭ്കിക്തുന്കില്ല.

⛳️റതാഴ്കിെ്കില്ല കവതനംെഭ്കിക്തുന്കില്ല.


