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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 441 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിൽ �ാഫി�് സി�ൽ െെല�് �ാപി�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) ആ�ി വികസന പ�തി �കാര�� 2019-
2020െല െടൻഡർ േസവിംഗ്സ്  �ക വിനിേയാഗി�്
മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിൽ �ാഫി�്
സി�ൽ െെല�ം മിനിമാ�് െെല�ം �ാപി�വാൻ

അ�മതി ലഭി��തിനായി അേപ� നൽകിയത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)

��യിൽ െപ�ി��്

(ബി) എ�ിൽ e-5318433/NCB2/fin., e-
5322411/NCB2/fin. എ�ീ ഫയ�കളിൽ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) e-5322411/NCB2/fin - മാേവലി�ര
മ�ല�ിെല 2019-20 സാ��ിക

വർഷ�ിെല െട�ർ േസവിങ്  സിൽ നി�ം
പ��് ല�ം �പ വിനിേയാഗി�  ്SIDCO െയ
�മതലെ���ി മ�ല�ിെല 7 ഇട�ളിൽ േലാ
മാ�് ൈല�കൾ �ാപി��തിന് ഉ� �േത�ക
അ�മതി അേപ� സംബ�ി� ഫയൽ ആണിത്.
04/07/2019 െല സ.ഉ(അ�ടി)77/2019/ധന
ഉ�രവ് �കാരം ഇല�ി�ൽ വർ�കൾ�്
SIDCO �് ൈഹമാ�്/മിനിമാ�് ൈല�്
�ാപി��തിന് PMC േയാ Non PMC േയാ
ആ��തിന് കഴി�കയി�. ആയതിനാൽ ടി
ആവശ�ം നിരസി� െകാ�് 18.09.2021
തീയതിയിെല നം.1826432/NC-B2/43/2021-FIN
ക�് �കാരം ബ�.എം.എൽ.എ �് മ�പടി
നൽകിയി��്. (പകർ�് ഉ�ട�ം െച��) e-
5318433/NCB2/fin - മാേവലി�ര മ�ല�ിെല

2019-20 സാ��ിക വർഷ�ിെല െട�ർ
േസവിങ്  സിൽ നി�ം പതിനാല് ല�ം �പ
വിനിേയാഗി�  ്മാേവലി�ര �� ജംഗ്ഷനിൽ
�ാഫിക് സിഗ് നൽ സംവിധാനം �ാപി��തിന്

ഉ� �േത�ക അ�മതി അേപ� സംബ�ി�

ഫയൽ ആണിത്. ആ�ി വികസന പ�തി
മാർഗേരഖകൾ �തിപാദി�� 04.08.2018 െല
സ.ഉ.(അ�ടി)നം.119/2018/ധന ഉ�രവിെല

മാനദ��ൾ അ�സരി�  ്�ാഫിക് സിഗനൽ
ൈല�് �ാപി��ത് അ�വദനീയമ�.
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ആയതിനാൽ ടി ആവശ�ം നിരസി�  ്െകാ�്
01.10.2021 തീയതിയിെല 1826398/
എൻ.സി.ബി2/42/2021-ധന ക�് �കാരം മ�പടി
നൽകിയി��്.(പകർ�് ഉ�ട�ം െച��)

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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GOVERNMENT OF KERALA 

mmud 1826432/ogod.msk mil2/43/2021-uwm wnooy (acnorud 6ruhd -6nil) olh 
olmaincDn@o, 

Colcoot 18/09/2021 

o.a0m'.omand aaos 
snia.nn.0(aoeaielmo), 
asmnoalog als 
lea al.a 
aoaoelaoo-690 509 

lns aocieleoo mlewOma06muwelo mlewoma0mwe aoml allmum 
aJD- 6smso emuclosmslod crlmoo aJDs eleo 

ollewouila SIDCO o 00e1S00l a6muveoo)loei 7 pseaa glcd 
cep nogy aoagatð nunonlaamolmi aocoaol- muo6nimusl

nyaD-1. mg(aos) ma77/2019/wm,olwot 04/07/2019
2. mu.g.ccos)mo67/202/wn, olwoi: 28/04/2021 

3. 28.07.2021 colwolwlos cocas onino.wmaooy acols 

myaalcel aosanns Onniw a moeco #a16rTl.eama. cnyalm (1),2) 

2oDonUð 0@o 0n000ceoaon 0 munonlaamol SIDCO gocoaol 
cnoalaisgoom@. Accredited Agency ow omua oalgmolm competitive bidcing process 

Goelo6niGmorspao6m. aocoielo 26muweiooloe 

aJUololoei os6nsð GmunlosmS Qaold mlmoo WD6S el6t al alrlewouil� SDcO 

60 400ao^00l aomwaooloe 7 moasanglo cep nog 0oe munoalaamol 

GTOCTO moA6m»am w6amOs aau@jo ToTOeolnjdN% alonamlmod crldoOoalj 

col 6nug0.wMa»o@j aglyos (ooula»oogons. 

luoimyoawoOs, 

am'.cmaogd alg9 
0lorvesol (wmao@j 

er 4/2098/2019/1, 00,000/S-18. 



GOVERNMENT OF KERALA 

wmoay (emorwod omud-6nl) oJan 
l@mTOaJ@o, 

mmud1826398/ngrô.mi.onl2/42/2021-wm 

olwo: 01/10/2021. 
wmooJ Toulrsu6smB aln ovOSol 

1.o.n0ms.omor8 aaod 

6mg.0.9d.a) (a0@0iellmo) 
26mgonog als 

gleaad alla 
aoeaieleso - 690 509 

muo, 

olaoaoecuelme mlecwoeansmwel - crlewoma-26mwei aol oilamun aluol 

2019-20 os6T86 emoales milad cicroo nlolmoe> eito Gal olrlcooilaN 
aoanuelme ma eots oaurl8 sondle miunos moailwomo munonleacnol" 
CToTOao - mUo6numsla 

myai1. 04.08.2018 e mue(aoajs)m.119/2018/wn grmoao 
2. 27.07.2021 oloolol8 carosurs 6nia0.wma0aj agls rvadrla a»an 

maimgleel aocaaos anomw aurlaaTo. qerummuusonngee
aoesoel mlexmldem algos alomormojo cmoslmuoom muoao olammqja8T 
ct aarm alaol oa0ans 2eguolaecmo. nyalD (0) aaoogeg ami olamum crlaslayos 

rilenloe aomsmwsanus cocomodlal soole' miuncmcs onaiý munalamemo aocauanloag 
Cm olmo moenuelano rilewomea6Tuvealoe 2019-20 muomuconila> udrcak00le ar 
olarum awolmos oscdawd arualos cnilcs crlenoo 14 eato @ oliewosla aoaaieleaDo 

67ya ou rarlod s0ndla milunod muoalwomo munonlaamoslr cmocoa0l mdt6Tmaam 

crons eroaoj (Gooeoainj@lo nudlnerl.amooo crldoonodlogm rocloloa0BLTa 

Dolcr oniQ.wmooy aplnyos ootlaa0ogon

ailuoimOGOIAS,

a.aps.gc 
CETorusieau6mo omosol (wmao@jo)

GCPT. 4/2098/2019/1,00,000/S-18. 


