
കകേരള സർക്ക ർക  

നഗര ഗകരകമാസ  ത്രണ വകുപ്പ  ,   ജില്ലക കേകര്യകലയം  ,   കേണ്ണൂർക  

ജില്ലക നഗരകമാസത്രകേകന നെ നടെ നിരരം

   മാസചന:-ജില്ലക നഗരകമാസത്രണ കേകര്യകലയം,കേണ്ണൂർക-കേണ്ണൂർക നഗരസപക ടിി്കുനപ കസകT                

                ടരിധിയിൽ കടെടം ജയിൽ വകുപ്ികന   ഉെ നരസ്ഥതയിലുിടരകയ സ്ഥലഥലതപ ് ഒ 

                കടകട്രകൾ ടമ്പപ നിർക്മിി്കുനതിനപ കകേ  ം  ി ിർക -2019 ചെം 30(g) പ്രകേകരം 

               െ നൗT പകനാനറകെ ന  കസജപ ഓഫപ കപകെപ & കല ഔെപ ഓഫപ  ിൽിംഗിംഗപ സപ അംഗകകേകരഥലതിനകയി  

               സരർക്ിച്ച അകടക- കലഔെ അംഗികേകരം   നൽകേി ഉഥലതരവകുകപകുനതപ  സം ന്ധിച്ചപ .

    ടരകരർകശം:-1. കകേ. ം. ി.ിർക-2019 കല കകേരള സർക്ക ർക ഉഥലതരവകുപ നമ്പർക.ജി.്.(ടി)/77/2019

                         /ത.സ്.പ.വകു.                  

                 2.കേണ്ണൂർക കകേകർക്കറേഷൻ കസരെരിയകെ ന (ടിി്കുനപ കസകണൽ) 04/01/2020 കല PKZ/E1

                        /4029/19 നമ്പർകകേഥലതപ.

ഉഥലതരവകുപ നമ്പർക   .TCPKNR/15/2020-  സി                     തിയതി  .06.01.2020  

                   കേണ്ണൂർക നഗരസപക ടിി്കുനപ കസകT ടരിധിയിൽ കടെടം ടിി്കുനപ വകുികല്ലജപ  റേി

.സ.  നമ്പർക-  48  ൽ കടെ  ജയിൽ വകുപ്ികന ഉെ നരസ്ഥതയിലുിടരകയ  162.26.ച.രക.  വകുിസകരപണമി

സ്ഥലഥലതപ ് ഒ കടകട്രകൾ ടമ്പപ നിർക്മിി്കുനതിനപ െ നൗT പകനാനറകെ ന  കസജപ  ഓഫപ  കപകെപ &  കല ഔെപ

ഓഫപ  ിൽിംഗിംഗപ സപ അംഗകകേകരഥലതിനകയി കേണ്ണൂർക കസൻട്രൽ ജയിൽ മാസപ്രണ്ടപ  സരർക്ിച്ച അകടകയി
ൽ   കകേരള മനിസി്ൽ കകേെിെ ന നിർക്മികണ നിയരം 2019 കല ചെം 30(g) അനുസരിച്ചപ   തകകഴ ടറേയകുന 
ഉടകധികേൾ്പ വകുികധയരകയി അംഗകകേകരം നൽകേി ഇതിനകൽ ഉഥലതരവകുകപു.

 ഉടകധികേൾ
1. തകകഴ ടറേയകുന നി ന്ധനകേൾ ടകലിച്ചിടകണ്ടും നിയരകനുുതം ിവകുകശ്യരകയ 
ഏജൻസികേളകെ ന  ൻ.്.സി. / അനുരതി ലപ്യരക്ിയിടകണ്ടും ഉറേ് വകു ഒഥലതിയ കശഷം 
രകത്രകര കസരെറേി നിർക്മികണകനുരതി   നൽപവകുകൻ ടകടുള. 

2. കകേ.  ം. ി.ിർക.-2019 ചെം 9 പ്രകേകരം സ്ഥലഥലതികന ഉെ നരസ്ഥത, സർകകവകു നമ്പർക, അളവുകേൾ, 
അതി ഒകേൾ, വകുിസതി, അകടകകേൻകറേ നിർക്മികണകവകുകേകശം,  കുനിവകുയം നിർകഷിട  സ്ഥലം 
പുറേകമ്പക്പ ൂരിയിൽ ഉൾക്ടകുനില്ല  ും കരഖകകേൾ ടരികശകധിച്ചപ കസരെറേി 
ഉറേ്കക്ണ്ടതകണപ. 

3. നിർക്മികണം കകേ.  ം. ി.ിർക.-2019 നും അനു ന്ധ കപഷഗതികേൾ്ം  കധകേരകയ ര്റ 
നിയരങ്ങൾ്ം അനുുതരകയിരി്ണം. 

4. ഉടരിതല ദവകു-ദവകു്യ രകലിന്യ നിർക്മികർക്നഥലതിനപ ശകത്കയവും ടര്യക്വുരകയ സംവകുിധകനം 
് ഒ്ിയിരി്ണം. 

5. കകേ.  ം. ി.ിർക.-2019 ചെം 34(3) (2) പ്രകേകരം ിവകുശ്യരകയ  റേിനൽസപ, പെ നികവകുി സൗകേര്യം
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 കുനിവകു ലപ്യരകക്ണ്ടതകണപ. 

6. നിർക്മികണസ്ഥലം കറേകിംഗപ നിര്ിൽ നിും 2 രകറർക തകഴയിലകയതിനകൽ വകുകഹനങ്ങളകെ ന 
സുഗരരകയ പ്രകവകുശനഥലതിനും നിർകഗ്രനഥലതിനും ഉതപം വകുിധം ൂനിര്പ ഉയർകുകകേകയക റേകമ്പപ 
ലപ്യരക്കേകയക കചകയണ്ടതകണപ. 

7. കേെിംഗപ & ഫില്ലിംഗപ ിവകുശ്യരകകണങിൽ  ന്ധക്െ വകുപ്ിൽ നിും  ൻ.്.സി. ലപ്യരകകണകുനപ
കസരെറേി ഉറേ്കക്ണ്ടതകണപ. 

     ൽ. .നമ്പർക 2/2020 പ്രകേകരം ജില്ലക നഗരകമാസത്രകേൻ അംഗകകേരിച്ച കകേെിെ ന വകുിന്യകസ 
വകുര്കേൾ  ഇകതകകെ നക്ം അയ്ു.

      ഇതപ നിർക്മികണഥലതിനുി അനുരതി ടത്രരല്ല ിയതപ നഗരസപയി ൽ നിും നിയരകനുുതം 
ലപ്യരക്ിയിരിക്ണ്ടതകണപ. 

                                                                                                
                                                                                       
 
                                                                                              കെ നൗT പകന ർക
   ടകേർക്പ :- കേണ്ണൂർക കസൻട്രൽ ജയിൽ മാസപ്രണ്ടപ                                          കേണ്ണൂർക
                   കസൻട്രൽ ജയിൽ

                        കേണ്ണൂർക.         
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