
നഗര ഗ്രാമസൂത രണകുപ  
നഗര്ാമസൂത ക്ര്്ലയംണ   ,   ആലയംപ്പുഴ  

ജില് ടൗ  ട പ്നറുട െതരരണപ
        (ഹ്ജ ർ : ശീരതി. ഇന രണിജണന്-പ)
 

രണിഷണ    - നഗര്ാമസൂത ക്ര്്ലയംണ , ആലയംപ്പുഴ -  കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രചാ്ണതപ -
                 കഞ്ഞിക്കുഴി രണിലലജപ – രണ്്രണസ്ണിക ുകടിട നിർ്്ത  - ലലയം-ഔടപ /
                 യൂലസജപ ഫസേപ ലപ്ടപ എപന്ിരണയുട െ ഗീക്ര  തുക്കി നലയംപ കി 
                 െതരരണ്കന.
 
ചര്ര   ർ ശ  - 1. രണണ്ടർലര്ണ്ടപ ഇുസ്ീസപ പപ്രരണവപ ലയംിരിവഡിനിുറ 26/02/2020-ുലയം 
                    െലചക
                  2. ഈ ഫസേീസിുലയം 03/02/2020-ുലയം TCPALP/1219/2019-C/ുക.ഡിനിസപ നമർ
                     െതരരണപ
                  
  

െതരരണപ നമ ർ     TCPALP/ 291 /2020-C/   ുക  .  ഡിനിസപ തീണതി   :24/04/2020   
 

                                 ചര്രർശ  (2)  െതരരണിുലയം സർലവ നമരകക ,
സലയംരണിസതി,  എപസേപ.  എപസപ.ഐ,  കരണലറേജപ  ഇരണണിജ തിരതജ രണരതി ലലയം-ഔടപ  /
യൂലസജപ  ഫസേപ  ലപ്ടപ  എപന്ിരണയുട െ ഗീക്ര  തുക്കി  നജകതുരന്പ  െറേിണിന
രണണ്ടർലര്ണ്ടപ  ഇുസ്ീസപ  പപ്രരണവപ  ലയംിരിവഡിനപ  ചര്രർശ  (1)  രക്ര  സരർുിച
െലചകയുട െടിസ്നതിജ  ആലയംപ്പുഴ  ജില്  ടൗട പ്നറുട 03/02/2020-ുലയം
TCPALP/1219/2019-C/ുക.ഡിനിസപ  നമർ  െതരരണപ  ഇതിന്ജ  റേദപ  ുചെപ  തുക്കിണ
െതരരണപ തറേുുപരണിക്കുന.
 
                              ആലയംപ്പുഴ ജിലണിുലയം കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രചാ്ണതപ - കഞ്ഞിക്കുഴി 
രണിലലജിജ റേീ-സർലവ നമർ 186/1-1, 186/1-2, 186/1-3, 186/6, 186/11, 186/12-1, 186/12-2, 186/13,
186/14-1,  186/14-2,  186/15,  186/16-2,  186/16-3,  186/20-1  ജുുട 6080  ച.രി.രണിസ്തീർണ്ണമുള
ലയംീസിുനപത രണസരണിജ  2722.62  ച.രീ.  രണിസതിണിജ എപസേപ.എപസപ.ഐ. 0.45 കരണലറേജപ
 27.04  ശതര്നവുമുള രണ്്രണസ്ണിക  ുകടിട നിർ്്തതിനപ  ത്ുഴചറേയന്
നിബന്ധനക   കകപ രണിലധേയണര്ണി K.P.B.R-2019  ചട  30  രക്ര  ലലയം-ഔടപ/യൂലസജപ ഫസേപ
ലപ്ടപ എപന്ിരണയുട െ ഗീക്ര  നജകി െതരരണ്കന
 
നിബന്ധനകക     
 

1. യൂലസജപ  ഫസേപ  ലപ്ടപ  /  ലലയം -  ഔടപ  െ ഗീക്ര  ര്മസൂര്തപ  ഈ ഫസേീസിജ
നിന  നജകന്തപ.  ഇതപ  ഒര  ുകടിട  നിർ്്ത്നരതിണല.  ആണതപ
ബന്ധുുട തലദശ  സ്വയണ  ഭരത  സ്ചനതിജ  നിന  നിണര്ന뷜ത 
രണ്ലങ്ങേണ്ടത്തപ. 

2. KPBR  2019  ചട  5(4)  രക്ര  സേണർ  ലസേ്കപ  ഡിനണറേടറുടലണ്  െുലെിജ
െലദഹ  ചുരതലയംുുപത്തുന് െലദ്്ഗസുറലണ് െ ഗീക്ര  രണ്ങ്ങേിണിരികത .

3. െലചകകുറ സലയംതിുറ െടരസ്രണക്ശ ,  നിർര്ത്രണക്ശ ,  സർലവ
നമറകക,  െളവുകക,  രണിസ്തീർണ്ണ  എപന്ിരണ സ ബന്ധിന ബന്ധുുട ലരേഖകകക
ഒന  തുന് ഈ ഫസേീസിജ ചരിലശ്ധേയന് രണിലധേയണര്കിണിടില. ആണതിന്ജ
KPBR  2019  ചട  9(2)  രക്ര  ആണതപ  ബന്ധുുട ലരേഖകകക  ചരിലശ്ധേയിന 
സലയംചരിലശ്ധേയന  നടതിയ  ഗ്രചാ്ണതപ  ുസക്രടറേി 
െറേപ്പുരണരതിണിരികത . 

File No.TCPALP/291/2020-C



4. KPBR  2019  ചട  29  രക്രമുള ച്ർകിള്ളപ  സജര്കിണി്ുണ്ടന്പ  ഗ്ര
ചാ്ണതപ ുസക്രടറേി െറേപ്പുരണരതിണിരികത . 

5. KPBR  2019  ചട  79  (7)  രക്ര  ദ്രരണ  ര്ലയംിന് സ സപ കരത പ്റപ ,  ച്ഴപജലയം 
തന:ച ക്രരത  ുചെയ്ന്തിന  തനരചലണ്ഗി്കന്തിനമുള രലത്ക
സ രണിധേയ്നങ്ങേക എപന്ിരണ ഏർുുപതിണി്ുണ്ടന്പ ഗ്ര ചാ്ണതപ ുസക്രടറേി
െറേപ്പുരണരതിണിരികത . 

6. 2008  ുലയം ലകരള് ുനജരണണജ  /  നീർതട സ രകത നിണരതിുറയ  2018
ുലയം ലകരള് ുനജരണണജ / തണ്ണീർതട സ രകത (ലഭദഗതി) നിണരതിുറയ 
ചരിധേയിണിജ  രസത ലപ്ടപ  രണരന്ില എപന്പ  ഗ്ര  ചാ്ണതപ  ുസക്രടറേി
െറേപ്പുരണരതിണിരികത  

7. തറേലമ്കപ  ഭൂരിയുട കലിവരില   എപന്പ  ഗ്ര  ചാ്ണതപ  ുസക്രടറേി
െറേപ്പുരണരതിണിരികത . 

8. രസത  സലയംതപ  നിർ്്ത  നിണണതങ്ങേക  ഒന  ഇല എപന്പ  ഗ്ര
ചാ്ണതപ ുസക്രടറേി െറേപ്പുരണരതിണിരികത . 

9. നിർദിഷ്ട നിർ്്ത  സരീചലപ്ടിലള  ുകടിടങ്ങേളുുട  സുരകുണ
ബ്ധേയികന്ില എപന്പ ഗ്ര ചാ്ണതപ ുസക്രടറേി െറേപ്പുരണരതിണിരികത . 

10.രസത നിർ്്ത  KPBR '2019  ുലയം ചടങ്ങേകക്കു  െനബന്ധ ലഭദഗതികകക്കു ,
ബ്ധേയകര്ണ രവപ നിണരങ്ങേകക്കു  െന뷜തര്ണിരികത . 

 
 

െ ഗീകരിച ലലയം  -  ഔടപ നമ ർ   -   എപജ  .  എപ  . 12/2020  

                           
 
 
 

                                                                                    ഇന രണിജണന്-പ
                                                                                      ടൗ  ട  പ്ന ർ
                                                                                       ആലയംപ്പുഴ
 
 സ്വയീക ർത്രണപ :
    ുസക്രടറേി, കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രചാ്ണതപ ( സ്ക്ുുപതിണ പ്നക ക സഹിത )
 
 
ചക ർുപ:                                                                                                            
                              

1. M/S രണണ്ടർലര്ണ്ടപ ഇുസ്ീസപ പപ്രരണവപ ലയംിരിവഡിനപ, കഞ്ഞിക്കുഴി 
2. ഫസേീസപ ലക്ുി 
3. കരത ജ സേണ ജ 
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