
കകേരള സർക്ക ർക  

നഗര ഗകരകമാസ  ത്രണ വകുപ്പ  ,   ജില്ലക കേകര്യകലയം  ,   കേണ്ണൂർക  

ജില്ലക നഗരകമാസത്രകേകന നെ നടെ നിരരം

   മാസചന:-ജില്ലക നഗരകമാസത്രണ കേകര്യകലയം,കേണ്ണൂർക-  എരരം- പറ്റൂർക ഗകര ടയകയ◰പ  പറ്റൂർക വകുികല്ലജപ  
            റി.സ.നമ്പർക. 32/135, 32/ 136, 32/137, 32/138, 32/379 ൽ ഉൾക്ട്ട ഓലയമ്പകെ നി എന്ന  2.7509   
              കഹെക്ടർക വകുിസ്തീർകണമുള്ള സല◰പ നിർകരകണം സരപത◰ീകേരി് 1654.92.ച.രീ. വകുിസ്തീർകണമുള്ള  
              ഒരു രഷർക യണിറ്പ രരവകുതപകേരി്ന്നതിനപ സല◰ികന ഉടകയകഗ◰ിിം ം രടകരഖയം     
              അംഗീകേകരം ലഭ്യരക്ന്നതിനപ ശീ. എം.ടി. ലകല, രകകനജിംഗപ ഡയറക്ടർക, കഗകൾഡൻ           
              കറക്പസപ കപകഡക്ടപസപ പറ്റൂർക.ഓലയമ്പകെ നി.ടി.ഒ. കേണ്ണൂർക-670306 എന്നവകുർക സരർക്ി്            
              അകടക- കലഔട്ട അംഗികേകരം നൽകേി ഉ◰രവകുകപന്നതപ  സംബന്ധി്പ .

    ടരകരർകശം:-1. കകേ.ടി.ബി.ആർക-2011 കല ചട്ടം 30(g)                  

                    2. എരരം-പറ്റൂർക ഗകര ടയകയ◰പ കസരട്ടരിയകെ ന 31/12/2019 കല എ 3-6167/19     
                        നമ്പർക കേ◰പ.

ഉ◰രവകുപ നമ്പർക   .TCPKNR/8/2020-  സി                     തിയതി  .31.01.2020  

                  എരരം- പറ്റൂർക ഗകര ടയകയ◰പ- പറ്റൂർക വകുികല്ലജപ റി.സ.നമ്പർക. 32/135, 32/ 136, 32/137, 32/138,
32/379 ൽ ഉൾക്ട്ട ഓലയമ്പകെ നി എന്ന  2.7509 കഹെക്ടർക വകുിസ്തീർകണമുള്ള സല◰പ നിർകരകണം സരപ◰ീകേരി് 
1654.92.ച.രീ. വകുിസ്തീർകണമുള്ള ഒരു രഷർക യണിറ്പ രരവകുതപകേരി്ന്നതിനപ സല◰ികന ഉടകയകഗ◰ിിം 
ം രടകരഖയം അംഗീകേകരം ലഭ്യരക്ന്നതിനപ ശീ. എം.ടി. ലകല, രകകനജിംഗപ ഡയറക്ടർക, കഗകൾഡൻ കറക്പസപ 
കപകഡക്ടപസപ പറ്റൂർക.ഓലയമ്പകെ നി.ടി.ഒ. കേണ്ണൂർക-670306 എന്നവകുർക്പ  കകേരള ടയകയ◰പ  കകേട്ടിെ ന നിർക്കണ
നിയരം -2011 കല   ചട്ടം 30(g) അിസരി്പ   തകകഴെ ടറയന്ന  ഉടകധികേൾ്പ വകുികധയരകയി അംഗീകേകരം 
നൽകേി ഇതിനകൽ ഉ◰രവകുകപു.
          ഉടകധികേൾ

1. തകകഴെ ടറയന്ന നിബന്ധനകേൾ ടകലി്ിികടുണും  നിയരകിസതം  ആവകുകശ്യരകയ  ഏജൻസികേുകെ ന
എൻ.ഒ.സി./അിരതി  ലഭ്യരക്ിയിികടുണും  ഉറ്വകുരു◰ിയ  കശഷം  രകത്രകര കസരട്ടറി
നിർക്കണകിരതി   നൽപവകുകൻ ടകടുള. 

2. കകേ.  ടി.ബി.ആർക.-2019  ചട്ടം  9  പകേകരം  സല◰ികന ഉെ നരസത ,  സർകകവകു നമ്പർക ,  അളവുകേൾ,
അതിരുകേൾ,  വകുിസ്തൃതി,  അകടകകേൻകറ നിർക്കണകവകുകേകശം,  എന്നിവകുയം നിർകഷി  സലം പറകമ്പക്പ
ഭൂരിയിൽ ഉൾക്ടന്നില്ല എും കരഖകേൾ ടരികശകധി്പ കസരട്ടറി ഉറ്കക്ടുണതകണപ. 

3. നിർക്കണം കകേ.ടി.ബി.ആർക.-2019  ിം അിബന്ധ കഭഷഗതികേൾ്ം ബകധകേരകയ ര് നിയര്ങൾ്ം
അിസതരകയിരി്ണം. 

4. ഉടരിതല  ദവകു-ദവകു്യ രകലിന്യ നിർക്കർക്ന◰ിനപ  ശകത്ീയവും  ടര്യകതവുരകയ  സംവകുിധകനം
ഒരു്ിയിരി്ണം. 

5. കകേ.  ടി.ബി.ആർക.-2019  ചട്ടം  34(3)  (2)  പകേകരമുള്ള ശുചചീകേരണ സരകേര്യ്ങൾ,  ചട്ടം  76.1  പകേകരമുള്ള
ഭൂഗർകഭ ജല കടകഷണ സംവകുിധകനം എന്നിവകു ലഭ്യരകക്ടുണതകണപ. 

6. നിർക്കണസലക◰്പ  7  രീ.  വകുീതിയള്ള ഗതകഗത  കയകഗ്യരകയ  വകുഴെി  ലഭ്യരകകണന്നപ  കസരട്ടറി
ഉറ്കക്ടുണതകണപ. 

7.ഓഫിസപ കകേട്ടിെ ന◰ിനപ 3.00 രീ. ഉയരം ലഭ്യരകക്ടുണതകണപ. 

8. നിർക്കണം സർക◰ീകേരി്തിനകൽ അിവകുഷി്തിൽ കേവകുിഞ്ഞ നിർക്കണം കകേ.  ടി.ബി.ആർക.-2019  ചട്ടം
92 പകേകരം കകേകമ്പരടുണിംഗപ ഫീസിനപ ലല്യരകയ ലകേ ടെ നക്ി്കകേകടുണപ രരവകുതപകേരിക്ടുണതകണപ. 
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9. കകേ.  ടി.ബി.ആർക.-2019  ചട്ടം  76.3  പകേകരം  450  ച.രീ.  സലവകുിസ്തീർകണ്ണ◰ിനപ  ഒരു രരം എന്ന കതകതിൽ
ആകകേ 62  രര്ങൾ  (നിലവകുിലള്ളതപ  ഉൾക്കെ ന)  ഒ്കടൻസി  ലഭി്പ  ഒരു വകുർകഷ◰ിിള്ളിൽ
നിവകുളർകക◰ടുണതകണപ. ആയതപ കസരട്ടറി ഉറ്കക്ടുണതകണപ. 

     എൽ.എ.നമ്പർക 06/2020 പകേകരം ജില്ലക നഗരകമാസത്രകേൻ അംഗീകേരി് കകേട്ടിെ ന വകുിന്യകസ വകുര്കേൾ  
ഇകതകകെ നക്ം അയ്ു.

      ഇതപ നിർക്കണ◰ിിള്ള അിരതി ടത്രരല്ല ആയതപ ടയകയ◰ി ൽ നിും നിയരകിസതം 
ലഭ്യരക്ിയിരിക്ടുണതകണപ. 

                                                                                                
                                                                             കെ നരൺ പ്ലകന ർക.കേണ്ണൂർക
                                      
ടകേർക്പ :- ശീ. എം.ടി. ലകല, രകകനജിംഗപ ഡയറക്ടർക, 
                കഗകൾഡൻ കറക്പസപ കപകഡക്ടപസപ പറ്റൂർക.
                ഓലയമ്പകെ നി.ടി.ഒ. കേണ്ണൂർക-670306         
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