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ഭരണഭാഷ – മലയാളം
കകാല്ലം ജില്ലാ കളക്കറുട െറുടനറുടികമം
(ഹാജർ :ബി.അബ്ദുൽ ൊ ർ. ഐ.എ.എ

്)

െം. :DCKLM/12472/19/LA6

വിഷയം :

തീയതി :09/07/2020

കകാല്ലം ജില്ല - കകാല്ലം താലൂക്ികല കനെമൺ നാലം അപപാച് പറാഡ്
െിർമാണം - ഭമി ഏകറ്റെത് - ആർ.ആർ.നാപൂക്ജ് അംഗീകരിച്
ഉത്തരവാകുെത്- ംബന്ധിച്

വായെ : 1. ആർ.ആർ.അഡ്മിെിപസ്ട്രേറ്കറുട 3/3/20 കല കരറുട് ആർ.ആർ.നാപൂക്ജ്
2. ലാൻറ് റവെ് കമീഷണ്കറുട 15/6/20 കല എ്ദുൽ .ആർ.
കത്ത്

ി1/16555/20 െമ്പർ

കകാല്ലം ജില്ലയി്ദുൽ കകാല്ലം താലൂക്ി്ദുൽ കനെമൺ നാലം അപപാച്
പറാഡ് െിർമാണത്തിൊയി 28/2/18 കല
.ഉ( ാധാ) െം. 354/18/കനാ.മ.വ പകാരം
ഭരണാനുമതി ലഭിറകകം നെയം വിപല്ലജി്ദുൽ ബ്പളാൂക്് 13 ്ദുൽ വിവിധ
ർകവ
െമ്പ്കളി്ദുൽകപെട 14 ആർ ് ഭമികം മൺപടാരെത്ത് വിപല്ലജി്ദുൽ ബ്പളാൂക്് 6 ്ദുൽ വിവിധ
ർകവ െമ്പ്കളി്ദുൽകപെട 20.53 ആർ ് ഭമികം (ആകക 34.53 ആർ ് ഭമി) കനെമൺ
നാലം അപപാച് പറാഡ് െിർമാണത്തിൊയി ഡയറക്/കെപഗാഷ്യബിൾ നർപച ് പകാരം
ഏകറ്റെതിെ്
28/3/18 കല റവെ് (ബി)വകുപെികൻറ
.ഉ( ാധാ)1152/18/ആർ.ഡി
ഭരണാനുമതികം ലഭിച് ഉത്തരവായിെരു. 18/5/18 കല DLFC പയാഗത്തി്ദുൽ െിശയിച വില
29/6/18 കല ജി .ഒ.(ആർ.റി) െം. 2436/18/ആർ.ഡി പകാരം SLEC അംഗീകരിച്
ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതുമാണ്.
RFCTLARR ആക് വകുപെ് 43(1) പകാരം ജി.ഒ(നി) 590/15/ആർ.ഡി
ഉത്തരവ് പകാരം എ്ദുൽ.എ.കഡന്ടി കളകകറ അതാത് ജില്ലയികല അഡ്മിെിപസ്ട്രേറർ ആയി
െിപയാഗിചിട്ടുള്ളതാണ് . ജി.ഒ.(എം.എ ്) 448/17/ആർ.ഡി തീയതി 29/12/17 പകാരമാണ്
പുെരധിവാ നാപൂക്ജ് ത്ാറാൂക്ിയിട്ടുള്ളത് . ഇപകാരം അഡ്മിെിപസ്ട്രേറർ ത്ാറാൂക്ിയ കരറുട്
നാപൂക്ജ് 7/3/20 തീയതിയികല പകരള കൗമുി ുിെനതത്തിതം , നെയം ഗാമനമായത്ത് ,
മൺപടാരെത്ത് ഗാമനമായത്ത് , ജില്ലാ കളക്കറുട കവെബബ്റ്
എെിവയി്ദുൽ
നര ്യകപെ്രകകം തുറുടർെ് കനാതു വിചാരണ 19/3/20 ്ദുൽ നദതി പപുേത്ത് െറുടരകകം
കചയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഡയറക്/കെപഗാഷ്യബിൾ നർപച ് മപഖെയാണ് പ്രസത
ഭമിപയകറ്പെ് െറുടനറുടികൾ
വീകരിചിട്ടുള്ളത് . RFCTLARR ആക് 2013 പകാരമള്ള
െറുടനറുടികമങൾ നാലിചിടില്ലാത്തതിൊ്ദുൽ ആർ.ആർ. നാപൂക്ജി്ദുൽ ജില്ലാ കളകർൂക്്
കക്തമായ തീെമാെം െബബകകകാള്ളാവെതാകണെ െിർപേേപത്താറുട് കിറുടി റുടി നാപൂക്ജ് സാചെ
2 പകാരം മറുടൂക്ിയിട്ടുള്ളതാണ്. കനാതു ആവേ്യത്തിൊയി ഭമി വിട് െ്ദുൽകിയവർൂക്്
പുെരധിവാ നാപൂക്ജിെ് അർഹതകള്ളതിൊ്ദുൽ അഡ്മിെിപസ്ട്രേറ്കറുട ഉത്തരവികല ശുനാർേ
കചയ്ത പകാരമള്ള ആനുകില്യം ചവകറുട പചർറെ പകാരം അനുവുിച് ഉത്തരവാകുരു.
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1. 18/5/18 കല DLFC മീറിംഗികൻറ മിെിറ് ് പകാരം വീറുട് പർണമാകം െഷകപെ്െ ശീമതി .
ബിന, കൃഷ്ണ ഭവൻ, കനെമൺ നി.ഒ എെ കകിൂക്് ഷിഫിംഗ് ചാർജായി 50000/- രൂനകം 3
മാ കത്ത വാറുടകയള്ള തുകകം.
കമ െം പനര്

വാറുടക കരാർ ഷിഫിംഗ്
െം & തീയതി ചാർജ്

1.

14629

ശീമതി.ബിന&
ശീ.ഷാജി
കൃഷ്ണ ഭവൻ

3 മാ
വാറുടക

50000/-

(6/2/2020)

കത്ത ആകക

3000x3 =

59000/-

9000/-

കനെമൺ നി.ഒ

ആകക തുക
2.വാറുടകൂക്ാരെ് ലഭിറെ ആനുകില്യങൾ
കമ ബാധിൂക്കപെ്െ കകടിറുട ഉറുടമ
െം വ്യക്തികകറുട പനര്

59000/-

കചവറുടത്തികൻറ പുെരധിവാ ത്തിനും തുക
വഭാവം
പുെ:
സാനെത്തിനുമള്ള
ആനുകില്യങൾ
ജി.ഒ(എം.എ ്)
448/17/ആർ.ഡി
തീയതി
29/12/17
പകാരമള്ള
ഘറുടകങൾ

1.

ശീ. മധുസാധെൻ ശീ.ബിനു,
ബാർബർ
ൊയർ
പഷാപെ്
ബി
മനിരം,
ത്ി്ദുൽ
വീറുട്, കനെമൺ,കനരിൊറുട്
കനെമൺ

11

200000/
-

2.

ശീ.സുരലാ്ദുൽ,

ശീ.ബിനു,

11

വിളയിലഴികത്ത്
കനെമൺ

ബി
മനിരം, നാതം വാറുടകക്
കനെമൺ,കനരിൊറുട് കകാ്റെ കറുട

200000/
-

11

200000/
-

3.

ശീ.സുപരഷ് കുമാർ ശീ.ബിനു,
സുപരഷ്
കനെമൺ

ഭവൻ, ബി
മനിരം,
കനെമൺ,കനരിൊറുട്

ികമൻറ് കറുട,

നലചരൂക്് കറുട
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4.

ശീമതി. പഗാമതി, ശീ.അരവിനാകൻ മ്ൂക്ാൻ കറുട
വറുടപൂക്
കചറിയത്ത്,
കനെമൺ

10

വറുടപൂക് കചറിയത്ത് ,
കനെമൺ

50000/-

ആകക തുക

6,50000/
-

3. കതാഴിലാളികൾറള്ള നാപൂക്ജ്
കമ
െം.

ബാധിൂക്കപെ്െ
വ്യക്തികകറുട പനര്

കചവറുടത്തികൻറ
വഭാവം

പുെരധിവാ ത്തിനും തുക
പുെ: സാനെത്തി
നുമള്ള ആനുകി
ല്യങൾ
ജി.ഒ(എം.എ ്)
448/17/ആർ.ഡി
തീയതി
29/12/17
പകാരമള്ള
ഘറുടകങൾ

1.

ശീ. വിജയൻ നിള്ള
വിളയിലഴികത്ത്
കനെമൺ

ികമൻറ് കറുട,

12

36000/-

ആകക തുക

36000/-

നാതം
വാറുടകക്
കകാ്റെ കറുട

4. ജങ്കാർ കതാഴിലാളികൾറള്ള നാപൂക്ജ്
കമ െം ബാധിൂക്കപെ്െ
കചവറുടത്തിവ്യക്തികകറുട പനര്
കൻറ വഭാവം

പുെരധിവാ ത്തിനും തുക
പുെ:സാനെത്തിനുമ
ള്ള ആനുകില്യങൾ
ജി.ഒ(എം.എ ്)
448/17/ആർ.ഡി
തീയതി29/12/17
പകാരമള്ള
ഘറുടകങൾ

1.

ശീ.ധെനാലൻ
ധെശീ മനിരം,
പനഴുംതുെത്ത്,കനെമൺ
നി.ഒ

ജങ്കാർ

12

36000/-
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2.

ശീ.അപോക് കുമാർ S,
ഒറ പാവിള
പനഴുംതുെത്ത്,

വീറുട്

ജങ്കാർ

12

36000/-

ജങ്കാർ

12

36000/-

ജങ്കാർ

12

36000/-

ജങ്കാർ

12

36000/-

ജങ്കാർ

12

36000/-

ആകക തുക

216000/-

,

കനെമൺ നി.ഒ
3.

4.

ശീ. േിവപ

ാു്,

േിവമനിരം,
നി.ഒ

പനഴുംതുെത്ത്

ശീ.പപമാു്,എ

്,

സുബ്രഹണ്യ വിലാ

ം,

പനഴുംതുെത്ത് ,
കനെമൺ നി.ഒ
5.

ശീ.പകാമളൻ.റി
പഗാന വിലാ

ം

കണ്ട്രാംകാണി,
മൺപടാരെത്ത്
നടം തുെത്ത് നി.ഒ
6.

ശീ.സുപരഷ് കുമാർ
ചിത്തിര, പുത്തൻവിള,
പനഴുംതുെത്ത്,
കനെമൺ നി.ഒ
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കമ െമ്പർ

ആകക തുക

1

59000.00

2

650000.00

3

36000.00

4

216000.00

ആകക

9,61,000.00

അഡ്മിെിപസ്ട്രേറർ
മർപെിച ആർ .ആർ
നാപൂക്ജ്
വിേുമായി
നരിപോധിച.പഭുഗതികളില്ലാകത ₹. 961000/-(ഒമ്പത് ലകത്തി അ്നത്തി ഒൊയിരം രൂനാ
മാതം) രൂനകകറുട പുെരധിവാ നാപൂക്ജ് അംഗീകരിച് കകാണ്ട് ഇതിൊ്ദുൽ ഉത്തരവാകുരു.
പുെരധിവാ
നാപൂക്ജികെ
ംബന്ധിച തുറുടർ
െറുടനറുടികൾ
അഡ്മിെിപസ്ട്രേറർ
െബബകകകാപള്ളണ്ടതാണ് .
പുെരധിവാ ത്തിനും പുെ:സാനെത്തിനുമള്ള അംഗീകരിൂക്കപെട സീം
നമായത്ത്,
ബ് ഡിവിഷണ്ദുൽ മജിപസ്ട്രേറ്, തഹ ി്ദുൽുാർ എെിവെകറുട ഓഫീസുകളിതം ,
ആ തപേേപപുേത്ത് പചാരമള്ള മലയാള നതത്തി്ദുൽ പ ിദീകരിറെതിനും
ബാധിൂക്കപെട പപുേങളി്ദുൽ
പ ിദീകരിറെതിനും
എ്ദുൽ .എ.െം.1
കസ്പെഷ്യ്ദുൽ
തഹ ി്ദുൽുാകറ ചമതലകപെ്ത്തികം ഉത്തരവാകുരു.

നകർപെ് - 1. അഡ്മിെിപസ്ട്രേറർ & കഡന്ടി കളകർ(എ്ദുൽ.എ)
2. ലാൻറ് അകവി ിഷൻ ഓഫീ ർ, എ്ദുൽ.എ.െം.1, കകാല്ലം
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