
പ്രവർത്തിയുടെവിശദംശങ്ങൾ

2018ഒക്ടോബർമുതൽമാർച്വരെയുള്ള പ്രവർതികളുരേവിശദാംശങ്ങളുരേ

്രെിടശാധന

1. ്രീേിക്രറമ് ടകാളനി്രെിസെത്രെറുകിേനാമമാപതകർഷകെുരേ

തെിശുഭൂമികൃഷിക്അനുടയാജ്യമാകൽ

1607003003/IF /334319

 8മസ്റ്റർടറാളുകളിലായാണ് പ്രവർതിനേന്നിെികുന്നത്എന്നാണ്

മനസിലാകാൻസാധിചത.്(4780, 4781,5132, 5133, 6350,6351,7240, 7241).

 8മസ്റ്റർടറാളുകളിലായി 28രതാഴിലാളികളുരേ ട്രൊണ്

ഉൾര്പെടിെികുന്നത്എന്നുംഅതിൽ 2019രെപബുവെി 1മുതൽ 2019

മാർച് 3വരെയുള്ളകാലയളവിൽ 28രതാഴിലാളികൾവിവിധ

കാലയളവിൽ പ്രവർതിയിൽഏർര്പെടതായി

ടെഖര്പെേുതിയിെികുന്നു.

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെംഅനുവദിചതുക 225000െൂ്രയും 802രതാഴിൽ

ദിനങ്ങളുംആണ് ടെഖര്പെേുതിയിെികുന്നത്

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെംആരകരതാഴിൽരെയ്ത ദിനങ്ങൾ 794

്രണിയായുധങ്ങളുരേവാേകഉൾര്പെരേ218592െൂ്രയുമാണ്

ടവതനമായിനൽകിയിെികുന്നത.്

 വാേകഇനതിൽഒെുെൂ്രഅധികംരവച് 794െൂ്രകൂേുതൽ

ടവതനതിടലക് ട്രായിടുണ്.

 എന്നാൽവാേകആറുെൂ്രരവച്കണക് ടനാകുടമാൾടവജ്

ലിസ്റ്റിരലയുംമസ്റ്റർടറാളുകളിരലയുംഎംബുകിരലയും

കണകുകൾകൃത്യമാണ്.

 എെ് േിഓഉണായിെുന്നു

2. െിഷറീസ് ടകാളനി്രെിസെത് ഭവനനിർമാണം

1607003003/IF/343785

മിസിെിയസകീർ KL-07-033-033-011/243

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെംഅനുവദിചതുക 24390െൂ്രയും 90രതാഴിൽ

ദിനങ്ങളുംആണ.്

 മസ്റ്റർടറാൾനമർ 1564, 1565, 2122, 2121 പ്രകാെം 56രതാഴിൽ

ദിനങ്ങളും 15176െൂ്രയുംആണ്കാണാൻസാധിചത.്

 എംബുകുംമസ്റ്റർടറാളുകളുംതമിലുള്ളകണകുകൾകൃത്യമാണ്

 ്രട്ഷേടവജ്ലിസ്റ്റുകൾഎലാംകാണാൻസാധിചില.മസ്റ്റർടറാൾ

നമർ 2121 ടവജ് ലിസ്റ്റ് ഉണായിെുന്നില.

 എന്നാൽഎെ് േിഓകാണാൻസാധിചില.

 ഭവനനിർമാണം്രൂർതിയായിടില.

3. മോഡേൺ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം

1607003003/RC/271706



 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെംഅഞ്ല്ഷേംെൂ്രയും 154രതാഴിൽദിനങ്ങളും

ആണ് ടെഖര്പെേുതിയിെികുന്നത്

 െയൽ്രെിടശാധനയ്കിേയിൽതന്നിെികുന്നമസ്റ്റർടറാൾനമർ

240അവിദഗ്ധ രതാഴിലാളികളുരേയും മസ്റ്റർടറാൾനമർ

246,247,248,249, 250എന്നിവഅർദ്ധവിദഗ്ധ രതാഴിലാളികളുരേ

യുമാണ.്

 ടമൽ്പെറഞ്ഞഅവിദഗ്ധ രതാഴിലാളികളുരേയുംഅർദ്ധ

രതാഴിലാളികളുരേ ടവതനം 46 461െൂ്രയാണ്എന്ന്

്രെിടശാധനയിൽരതളിഞ്ഞിടുണ്

 വിദഗ്ധ രതാഴിലാളികളുരേ ടവതനരത്രറിയുള്ളമസ്റ്റർടറാള,്ടവജ്

ലിസ്റ്റ് ഒന്നുംതരന്നകാണാൻസാധിചിടില

 ്രട്ഷേഎംബുകിൽവിദഗ്ധ രതാഴിലാളികളുരേ ടവതനരത

്രറിയുള്ളകണകുകൾടെഖര്പെേുതിയിടുണ.്

 എന്നാൽഎെ് േിഓഉണ്

 െീൽഡ്്രെിടശാധനയിൽസിഐകാണാൻസാധിചിടില

മാപതമലഅതിരന്പെറിയുള്ളവിവെങ്ങൾവിശദമായഎസ്റ്റിടമറിൽ

കാണുന്നുണ.്എംബുകിൽഇല

4. െിഷറീസ് ടകാളനി്രെിസെത്കകൂസ്നിർമാണം

1607003003/RS /336039

ഉമ KL-07-033-033-011/29

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെം 12,000െൂ്രയുംഒൻ്രത് രതാഴിൽദിനങ്ങൾആണ്

ടെഖര്പെേുതിയിെികുന്നത്

 മസ്റ്റർ പ്രകാെംഒമത് രതാഴിൽദിനങ്ങൾതരന്നയാണ്അവിദഗ്ധ

രതാഴിലാളികൾക്രകാേുതിെികുന്നത.്(മസ്റ്റർടറാൾനമർ 7077)

 അവിേരതരതാഴിലാളിയുരേയുംഅർദ്ധരതാഴിലാളിയുരേയും

മസ്റ്റർടറാളുകളിൽഒടെആളുരേ ട്രെ്തരന്നയാണ്

ടെഖര്പെേുതിയിെികുന്നത.്

 എംബുകിരലയുംമസ്റ്റർടറാളിരലയുംകണകുകൾകൃത്യമാണ്

 എന്നാൽലിസ്റ്റ്കാണാൻസാധിചില്രകെം

ഭവനനിർമാണതിന്രറലിസ്റ്റാണ് രവചിെുന്നത(്മസ്റ്റർടറാൾ

നമർ 2122)

 എന്നാൽഎഫ്ിഓഉണായിെുന്നില.

 കകൂസ്നിർമാണം്രൂർതിയായിടില.

5. ഭവനനിർമാണം

1607003003/IF/340746

ആമിനകുടി KL-07-033-033-011/229

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെം 24,390യും 90രതാഴിൽദിനങ്ങളുമാണ.്

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം 84രതാഴിൽദിനങ്ങളും 22764െൂ്രയുമാണ്(

മസ്റ്റർടറാൾനമർ 3839, 3840, 3842, 3844, 6559)

 എംബുകിരലകണകുകളും മസ്റ്റർടറാളുകളിരല

കണകുകളുംകൃത്യമാണ.്



 എന്നാൽഎെ് േിഓ, ടവജിസ്റ്റ്എന്നിവഉണായിെുന്നില.

6. ഭവനനിർമാണം

1607003003/IF/375533

നൗഷാദ് ്രുതൻ്രുെകൽ KL-07-033-033-11/142

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെം 24,390െൂ്രയും 90രതാഴിൽദിനങ്ങളുംആണ്.

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം 56രതാഴിൽദിനങ്ങളും 15176

െൂ്രയുമാണ(്മസ്റ്റർടറാൾനമർ 5299, 5301).

 എംബുകിരലയും ടവജ് ലിസ്റ്റിരലയുംമസ്റ്റർടറാളുകളിരലയും

കണകുകൾകൃത്യമാണ്.

 എന്നാൽഎെ് േിഓകാണാൻസാധിചില

7. സുനാമിബീചിൽഭവനനിർമാണം

1607003003/IF/375522

ഷബ്നൊറൂഖ് KL-07-033-033-011/260

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെം 24390െൂ്രയും 90രതാഴിൽദിനങ്ങൾആണ്.

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം 22 1764െൂ്രയും 84രതാഴിൽദിനങ്ങൾ

ആണ(്മസ്റ്റർടറാൾനമർ 3345, 3346, 3357, 3348, 6560).

 എംബുകിരലകണകുകളും മസ്റ്റർടറാളുകളിരലകണകുകളും

കൃത്യമാണ.്

 എന്നാൽടവജ്ലിസ്റ്റ്,എെ് േിഓ എന്നിവകാണാൻസാധിചില.

8. െിഷറീസ് ടകാളനി്രെിസെത്കകൂസ്നിർമാണം

1607003003/IF/336040

റഹീനഅബൂബകർ KL-07-033-033-011/195

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെം 12,000െൂ്രയും 18രതാഴിൽദിനങ്ങളുംആണ്

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം 11997െൂ്രയും 18രതാഴിൽ

ദിനങ്ങളുമാണ(്മസ്റ്റർടറാൾനമർ 7075, 7076)

 അർദ്ധവിദഗ്ധ രതാഴിലാളിയുരേ ട്രടൊഓട്പൊഒന്നുംതരന്നമസ്റ്റർ

ടറാളിൽകാണാൻസാധിചില(മസ്റ്റർടറാൾനമർ 7075).

 കൂോരതഅർദ്ധരതാഴിലാളിയുരേടവജ് ലിസ്റ്റ് ഉണായിെുന്നില.

 എംബുകിലൂരേയും മാസ്റ്റർടറാഡുകളിലുംകണകുകൾ

കൃത്യമാണ.്

 എന്നാൽഎെ് േിഓഉണായിെുന്നില.

9. കാജാകമനിഎേകഴിയൂർരവസ്റ്റ് ഭാഗത്വൃ്ഷേതതവചു

്രിേി്പെികൽ്രെി്രാലനവും.

1607003003/DP/265575

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെം 2,60,000െൂ്രയും 347രതാഴിൽദിനങ്ങളുമാണ.്

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം 99രതാഴിൽദിനങ്ങളും 27423െൂ്രയുമാണ്.

 ഇതിൽ്രണിയായുധങ്ങളുരേവാേകആറ് െൂ്രരവച്ആണ്

നൽകിയിെികുന്നത്യഥാർത്ഥതിൽഅഞുെൂ്രയാണ്.



 മസ്റ്റർടറാൾനമർ 2754ഇൽടവതനം 271എന്ന്തിെുതി 147

ആകിയിടുണ്

 ടമൽ്പെറഞ്ഞമാസ്റ്റർടറാളിൽ 271െൂ്ര ടവതനവുംഅഞുെൂ്ര

വാേകയുംരവച് 12144െൂ്ര ടവതനംനൽകണം.

 ്രട്ഷേമസ്റ്റർടറാളുകളിരല കണകുപ്രകാെം 6732െൂ്രയാണ്

ടവതനമായിനൽകിയിെികുന്നത.്

 മസ്റ്റർടറാൾനമർ 2753കണകുപ്രകാെം 55െൂ്രകൂേുതലും മസ്റ്റർ

ടറാൾനമർ 2154ഇൽ 5412െൂ്രകുറവും ടവതനമായി ട്രായിടുണ്.

 എെ് േിഓഉണായിെുന്നു.

 െീൽഡ്്രെിടശാധനയിൽസിഐബികാണാൻസാധിചിടില.

മാപതമലഒെുവൃ്ഷേരതട്രാലുംകണില.

10. കാജാ്രെിസെത് ഭവനനിർമാണം

1607003003/IF/340748

നസീറവാളങ്ങാടു്രറമിൽ KL-07-033-033-011/257

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെം 24,390െൂ്രയും 90രതാഴിൽദിനങ്ങളുംആണ്.

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം 22764െൂ്രയും 84രതാഴിൽദിനങ്ങളും

ആണ(്മസ്റ്റർടറാൾനമർ 3332, 3333, 3336, 3338, 6557).

 എംബുകിരലയുംടവജ് ലിസ്റ്റിരലയുംമസ്റ്റർടറാളിരലയും

കണകുകൾകൃത്യമാണ്

 എന്നാൽഎെ് േിഓകാണാൻസാധിചില

11. സുനാമിബീചിൽഭവനനിർമാണം

1607003003/IF/375525

നാെിറനജീബ് KL-07-033-033-011/258

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെം 24,390യും 90രതാഴിൽദിനങ്ങളുംആണ്.

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം 72രതാഴിൽദിനങ്ങളും 19,512െൂ്രയുംആണ്(

മസ്റ്റർടറാൾനമർ 5290, 5292, 1731, 1732).

 ടവജ് ലിസ്റ്റിൽമസ്റ്റർടറാൾനമർ 1731മാപതമാണ്കാണാൻ

സാധിചത്ബാകിമസ്റ്റർടറാളുകളുരേ ടവജ് ലിസ്റ്റ്ഇല.

 എെ് േിഓഉണായിെുന്നില

 എംബുകിരലയുംമസ്റ്റർടറാൾകളുരേയുംകണകുകൾ

കൃത്യമാണ.്

12. സുനാമിബീചിൽഭവനനിർമാണം

1607003003/IF/375515

നെീസുഹനീെ KL-07-033-033-011/256

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെം 24,390െൂ്രയും 90രതാഴിൽദിനങ്ങൾആണ്.

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം 84രതാഴിൽദിനങ്ങളും 22764

െൂ്രയുമാണ(്മസ്റ്റർടറാൾനമർ 3339, 3342, 3343, 3344, 6558)

 എംബുകിരലകണകുകളും മാസ്റ്റർടറാളിരലകണകുകളും

കൃത്യമാണ.്

 എന്നാൽടവജ് ലിസ്റ്റ്,എെ് േിഓഉണായിെുന്നില.



13. െിഷറീസ് ടകാളനി്രെിസെംഭവനനിർമാണം

1607003003/IF/343790

റഹീനഅബൂബകർ KL-07-033-033-011/195

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെം 24,390െൂ്രയും 90രതാഴിൽദിനങ്ങൾആണ്.

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം 42രതാഴിൽദിനങ്ങളും 11382െൂ്രയുമാണ്.

 എംബുകിരലയും ടവജ് ലിസ്റ്റിരലയുംമസ്റ്റർടറാളിരലയും

കണകുകൾകൃത്യമാണ്.

 എന്നാൽഎെ് േിഓഉണായിെുന്നില.

14. െിഷറീസ് ടകാളനി്രെിസെത് ഭവനനിർമാണം

1607003003/IF/343792

അജിതജയൻ KL-07-033-033-011/28

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെം 24,390െൂ്രയും 90രതാഴിൽദിനങ്ങളുംആണ്.

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം38രതാഴിൽദിനങ്ങളും 10298െൂ്രയുമാണ്(

മസ്റ്റർടറാൾനമർ4350, 3451).

 എംബുകിരലയും മസ്റ്റർടറാളിരലയുംകണകുകൾകൃത്യമാണ്

 എന്നാൽടവജ്ലിസ്റ്റ്,എഫ്ിഓഎന്നിവഉണായിെുന്നില.

15. സുനാമിബീചിൽഭവനനിർമാണം.

1607003003/IF/375329

രഷെീനനാസർ KL-07-033-033-011/249

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെം 24,390െൂ്രയും 90രതാഴിൽദിനങ്ങൾആണ്.

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം 84രതാഴിൽദിനങ്ങളും 22764െൂ്രയുമാണ്(

മസ്റ്റർടറാൾനമർ 3325, 3327, 3329, 3330, 6556).

 എംബുകിരലയുംടവജ് ലിസ്റ്റിരലയുംമസ്റ്റർടറാളിരലയും

കണകുകൾകൃത്യമാണ്.

 എന്നാൽഎെ് േിഓഉണായിെുന്നില.

16. കാജാകമനിഎേകഴിയൂർരവസ്റ്റ് ഭാഗത് ഭവനനിർമാണം

1607003003/IF/375523

നെീസുഅഹമദ് KL-07-033-033-011/24

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെം 24,390െൂ്രയും 90രതാഴിൽദിനങ്ങൾആണ്.

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം 77രതാഴിൽദിനങ്ങളും 20867െൂ്രയുമാണ്.

 മസ്റ്റർടറാളുകളിലുയും ടവജിസ്റ്റുകളിരലയുംകണകുകൾ

കൃത്യമാണ്

 മാപതമലമസ്റ്റർടറാൾനമർ 3491 ടവജ് ലിസ്റ്റ്കാണാൻസാധിചു

എന്നാൽമസ്റ്റർടറാൾകാണാൻസാധിചില.

 കൂോരതഎംബുകിൽ 22765െൂ്രയാണ്

ടെഖര്പെേുതിയിെികുന്നത.്



 എന്നാൽഎെ് േിഓകാണാൻസാധിചില.

17. െിഷറീസ് ടകാളനി ഭവനനിർമാണം

1607003003/IF/343789

സെസ്വതികൃഷ്ണൻKL-07-033-033-011/4

 എസ്റ്റിടമറ്പ്രകാെം 22രതാഴിൽദിനങ്ങളും 5962െൂ്രയുമാണ്.

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം 22രതാഴിൽദിനങ്ങളും 5962െൂ്രയുമാണ(്

മസ്റ്റർടറാൾനമർ 3448, 3449).

 എംബുകിരലയുംമസ്റ്റർടറാളിരലയുംകണകുകൾകൃത്യമാണ.്

 എന്നാൽടവജ്ലിസ്റ്റ്,എെ് േിഓ എന്നിവഉണായിെുന്നില.

18. കാജാ്രെിസെത് ഭവനനിർമാണം

1607003003/IF/340741

ഉമ KL-07-033-033-011/29

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെം 24390െൂ്രയും 90രതാഴിൽദിനങ്ങൾആണ്.

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം 18രതാഴിൽദിനങ്ങളും4878െൂ്രയുമാണ.്

 എംബുകിരലയുംമസ്റ്റർടറാളിരലയുംകണകുകൾകൃത്യമാണ.്

 എന്നാൽടവജ്ലിസ്റ്റ്,എെ് േിഓഎന്നിവഉണായിെുന്നില.

19. ഭവനനിർമാണം

1607003003/IF/375526

ബീവാതു KL-07-033-033-011/301

 എസ്റ്റിടമറ് ടകാ്പെിയുംവിശദമായഎസ്റ്റിടമറും ഉണായിെുന്നില

അതുരകാണുതരന്നഎസ്റ്റിടമറ്തുകരതാഴിൽദിനങ്ങൾ

എന്നിവരയ്രറിഅറിയാൻസാധിചിടില.

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം 28രതാഴിൽദിനങ്ങളും 7588െൂ്രയുമാണ(്

മസ്റ്റർടറാൾനമർ 6561).

 എംബുകിരലയുംമസ്റ്റർടറാളിരലയുംകണക്കൃത്യമാണ.്

 എന്നാൽടവജ്ലിസ്റ്റ്,എഫ്ിഓഎന്നിവഉണായിെുന്നില.

20. ജിഎംഎൽ്രിസ്ൂൾ്രെിസെത് ഭവനനിർമാണം

1607003003/IF/375529

ബബിതമുജീബ് KL-07-033-033-011/135

 എസ്റ്റിടമറ് പ്രകാെം 24,390െൂ്രയും 90രതാഴിൽദിനങ്ങൾആണ്.

 മസ്റ്റർടറാൾ പ്രകാെം 42രതാഴിൽദിനങ്ങളും 11382െൂ്രയുമാണ്

മസ്റ്റർടറാൾനമർ5294, 5296, 1729, 1730).

 എംബുകിരലയുംമസ്റ്റർടറാളിരലയുംകണകുകൾകൃത്യമാണ.്

 മസ്റ്റർടറാൾനമർ 1729ന്രറ ടവജ് ലിസ്റ്റ് ഉണായിെുന്നു.

 ബാകിമസ്റ്റർടറാളുകളുരേടവജ് ലിസ്റ്റ്കാണാൻസാധിചില.

 എന്നാൽഎെ് േി ഒ ഉണായിെുന്നില

കണ്ടെത്തലുകൾ



 ടസാഷ്യൽഓഡിറ് നേന്നകാലയളവിൽ 1896രതാഴിൽദിനങ്ങളും

555202െൂ്രയുംരെലവഴിചതായികാണുന്നു.

 ര്രാതു പ്രവർതികൾക്്രണിയായുധങ്ങളുരേവാേക

അധികമായി ട്രായിടുണ്

 െീൽഡ്്രെിടശാധനയിൽസിഐബി ടകാൺപകീറ്െുമർ

രവചിടുണ്എന്നാൽഅതിൽഒന്നുംതരന്നടെഖര്പെേുതിയിടില.

 എംബുകിലുംബാകി ടെഖകളിലുംബന്ധര്പെട

അധികാെികളുരേഒ്പെുംസീലുംതീയതിയും

ടെഖര്പെേുതിയിടില.

 മസ്റ്റർടറാൾമുകളിലുംഎംബുകിലും രവടിതിെുതലുകൾ

പശദ്ധയിൽര്പെടിടുണ്.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 എംബുക്,മസ്റ്റർടറാൾഎന്നിവയിൽതിെുതലുകൾ്രാേില.

 രതാഴിൽകാർഡ,്മസ്റ്റർടറാൾകൃത്യമായി്രൂെി്പെികുക.

 മസ്റ്റർടറാളിൽരതാഴിൽരെയ്തതീയതികൃത്യമായി ടെഖര്പെേുതുക.

 എലാമസ്റ്റർടറാളുകളുരേയുംടവജ് ലിസ്റ്റ്കൃത്യമായി പ്രിന്റ്എേുത്

രവകുക.

 എംബുകിൽബന്ധര്പെടഅധികാെികളുരേഒ്പെ്,തീയതി,സീൽ

എന്നിവകൃത്യമായി ഉണായിെികണം.

 എലാ പ്രവൃതികളുരേയുംഎെ് േിഓഉണായിെിടകണതാണ.്

 രതാഴിൽ ദിനങ്ങൾ വർധി്പെികണം എന്ന ടമറ് നസീറ നിർട്ദേശമായി

്രറഞ്ഞു.

 മാപതമല രതാഴിൽ ടവതനം കൃത്യമായി ലഭ്യമാകണം എന്നും പ്രായം

കൂേിയ രതാഴിലാളികൾകു താെതടമ്യന കാഠിന്യം കുറഞ്ഞ

രതാഴിലുകൾ വിഭജിചു നൽകണം എന്നും രതാഴിലാളി കൂേിയായ ടദവു

അഭിപ്രായര്പെടു.

 ആസ്തി വികസനതി നനുസെിച പ്രവർതികൾ

തീെപ്രടദശമായതിനാൽ 3 വെ്ഷം കാണാനായി പ്രവർതികൾ

നല്ാനായാലും രെയാനായാലും സാധികുന്നില എന്ന് AE നിഷ

അഭിപ്രായര്പെടു.

 ഡിമാൻഡ് ടൊറതിൽ വ്യകിഗത അട്ര്ഷേ ടൊം ്രെിമിതമാരണന്ന്

അധികൃതർ്രറഞ്ഞു.

 കൂോരത വ്യകിഗത പ്രവർതികൾക് സി ഐ ബിക് നൽകുന്ന തുക

എസ്റ്റിടമറിൽടെഖര്രേുതാറിലഎന്നുംഅധികൃതർ്രറഞ്ഞു.

 മത്യബന്ധന രതാഴിലാളികൾക് ടവണി ഒെു ര്രാതുകുളം

നിർമികാനായി രതാഴിലുറ്പെു ്രദ്ധതിയിൽ ഉൾര്പെേുതി പ്രവർതി

അനുവദികണംഎന്ന്കുഞ്ഞുമുഹമദ്ഓളാടയിൽഅഭിപ്രായര്പെടു.

തീരുമാനങ്ങൾ

 രതാഴിൽ ലഭികുന്നതിനുള്ള അട്ര്ഷേ ടൊം പെണ് ഓെീസ് മുടഖന



നൽകുവാൻതീെുമാനമായി.

 അട്ര്ഷേ നൽകിയാൽ അതിനുള്ള തക്രറു െസീത് വാങ്ങുവാൻ

തീെുമാനമായി.

 രതാഴിൽ സമയത് െസ്റ്റ് എയ്് കിറുകളും അേിസാന സൗകെ്യങ്ങളും

ഉറ്പെുവെുതുരമന്ന്തീെുമാനമായി.

 സിഐബിസാ്രികുന്നതിരലഅനാസഒഴിവാകാനായി ഇനി മുതൽ

സി ഐ ബി സാ്രിചാരല പ്രവർതി ആെംഭികുകയുള്ളു എന്ന്

തീെുമാനമായി.


