ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺയ഻ സ്ഥലം വഺങ്ങഽുപഺഴഽം, വ഼ടഽകൾ,
ഫ്ളഺറ്റുകൾ,

കടമഽറ഻കൾ,

മറ്റ് ീകട്ട഻ടങ്ങൾ എന്ന഻വ

വഺങ്ങഽുപഺഴഽം ന഻ർമ്മ഻ക്കഽുപഺഴഽം

ീ

ഺതഽജനങ്ങൾ

ശദ്ധ഻ുക്കണ്ട കഺരൿങ്ങൾ സംബന്ധ഻ച്ച്
സംസ്ഥഺനത്ത് ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺയ഻ സ്ഥലം വഺങ്ങഽുപഺഴഽം ,
വ഼ടഽകൾ,

ഫ്ളഺറ്റുകൾ,

ന഻ർമ്മ഻ക്കഽുപഺഴഽം ീ

കടമഽറ഻കൾ,

എന്ന഻വ വഺങ്ങഽുപഺഴഽം

ഺതഽജനങ്ങൾക്ക് ആവശൿമഺയ മഺർഗ്ഗന഻ർുേശം

ലഭ഻ക്കഺീത കബള഻പ്പ഻ക്കീപ്പടഽന്നതഺയ഻ സർക്കഺര഻ന്ീറ
ശദ്ധയ഻ൽീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥഺനത്ത് ന഻ലവ഻ലഽള്ള ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണ

ചട്ടങ്ങൾ, ടൗൺ പ്ലഺന഻ംഗ് സ്ക഼മഽകൾ
ര഻

ഺലന ന഻യമം എന്ന഻വ

ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻ട്ടുള്ളീതുന്നഺ,
സമ഼

഻ക്കണീമുന്നഺ

ബന്ധീപ്പട്ട ന഻യമങ്ങൾ

, ീഹറ഻ുറ്റജ് ുസഺൺ , ത഼രുേശ

ര഻ുശഺധ഻ച്ചഺുണഺ ീകട്ട഻ടങ്ങൾ

സംശയങ്ങൾ ോര഼കര഻ക്കഽന്നത഻ന് ആീര
ലർക്കഽം ഇുപ്പഺൾ അറ഻യഽവഺൻ കഴ഻യഽന്ന഻ലല

.

ഺല഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുണ്ട് എന്ന് ുബഺദ്ധൿീപ്പട്ട ുശഷം

മഺതം സ്ഥലം , വ഼ടഽകൾ, ഫ്ളഺറ്റുകൾ, കടമഽറ഻കൾ എന്ന഻വ വഺങ്ങഺവാ
എന്ന കഺരൿം ീ

ഺതഽജനങ്ങളുീട ശദ്ധയ഻ൽ ീകഺണ്ടഽവരഽവഺൻ

ആഗഹ഻ക്കഽന്നഽ. ഈ സഺഹചരൿത്ത഻ൽ ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഺയ഻
സ്ഥലം വഺങ്ങഽുപഺഴഽം ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണം നടത്തഽുപഺഴഽം
ീ

ഺതഽജനങ്ങൾ, ൂലസൻസ഻കൾ എന്ന഻വർ തഺീഴപ്പറയഽന്ന

കഺരൿങ്ങൾ

ശദ്ധ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.
1.

സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പാൾ ശ്രദ്ധിമ്േണ്ട കാര്യങ്ങൾ


വഺങ്ങ഻ക്കഽന്ന സ്ഥലം, ഉുേശ഻ക്കഽന്ന ീകട്ട഻ടം ന഻ർമ്മ഻ക്കഽവഺൻ
സഺധ഻ക്കഽന്നതഺുണഺീയന്ന് ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണ ചട്ട

കഺരം

രജ഻സ്റ്റർ ീചയ്ത ൂലസൻസ഻കൾ മഽുഖന
ഉറപ്പുവരഽുത്തണ്ടതഺണ്.

കാടഺീത,

സംരക്ഷണ ന഻യമുമഺ ത഼രുേശ

ര഻

ീനൽവയൽ- തണ്ണ഼ർത്തട
ഺലന

ന഻യരണങ്ങുളഺ ബഺധകമഺയ 

ുേശമഺുണഺ എന്നഽം

ബന്ധീപ്പട്ട തുേശസവയംഭരണ സ്ഥഺ
മനസ്സ഻ലഺുക്കണ്ടതഺണ്.
നേ഻കളുീട
തഺഴ്ന്ന്ന 
ഉ




നത്ത഻ൽ അുനവഷ഻ച്ചു

കഽത്തീനയഽള്ള മലഞ്ചര഻വഽകൾ

,

plains,മഴക്കഺലത്ത് ീവള്ളീക്കട്ടുണ്ടഺകഽന്ന

flood

ുേശങ്ങൾ എന്ന഻വ ീകട്ട഻ടന഻ർമ്മഺണത്ത഻ന്

ുയഺഗ഻ക്കഽന്നത് അഭ഻കഺമൿമലല.
സ്തഽത സ്ഥലം ടൗൺ പ്ലഺന഻ംഗ് സ്ക഼മ഻ൽ

ഉൾീപ്പട്ടതഺുണഺീയന്ന് ീലഺുക്കഷൻ പ്ലഺൻ കഺണ഻ച്ച്
തുേശസവയംഭരണ സ്ഥഺ
അറ഻യഺവഽന്നതഺണ്.
നപരഽം,

ഇത഻ന് സ്ഥലം ഉൾീപ്പട്ട സർുേ

സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ ീലഺുക്കഷൻ പ്ലഺനഽം സഹ഻തം

തുേശസവയംഭരണ സ്ഥഺ


നത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽം

നീത്ത ബന്ധീപ്പടഺവഽന്നതഺണ്

.

സ്തഽത സ്ഥലം ഏീതങ്ക഻ലഽം ടൗൺ പ്ലഺന഻ംഗ് സ്ക഼മ഻ൽ

ഉൾീപ്പട്ട഻ട്ടുള്ള

ക്ഷം ട഻ സ്ഥലം ഏതഽ ുമഖലയ഻ൽ

ഉൾീപ്പടഽുന്നഺ ട഻ ുമഖലയ഻ൽ അനഽവേന഼യമഺയ഻ട്ടുള്ള
ഉ


ുയഺഗങ്ങൾക്കഽ മഺതുമ വ഻ന഻ുയഺഗ഻ക്കഽവഺനഺകാ.

ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണ ചട്ടങ്ങൾ 

കഺരം 

സ്തഽത സ്ഥലത്ത്

ന഻ർമ്മഺണം നടത്തഽവഺൻ സഺധ഻ക്കഽുമഺ എന്നറ഻യഺൻ
രജ഻സ്റ്റർ ീചയ്ത ൂലസൻസ഻കളുീട ുസവനം
ഉ

ുയഺഗീപ്പടഽത്തഺവഽന്നതഺണ്.

തുേശസവയംഭരണ സ്ഥഺ
ഓഫ഼സ഻ൽ 
സമ഼


സംശയം ഉള്ള

ക്ഷം

നീത്തുയഺ , ജ഻ലലഺ ടൗൺ പ്ലഺനറഽീട

വർത്ത഻ക്കഽന്ന ീഹൽപ്പ് ീെസ്ക഻ീനുയഺ

഻ുക്കണ്ടതഺണ്.

അംഗ഼കിത

ദ്ധത഻കൾ 

കഺരം , ുറഺഡ് വ഼ത഻ക്കാട്ടുന്നത഻ന്

പുളഺട്ട഻ൽ ന഻ന്നഽം സ്ഥലം വ഼ുടണ്ടതഽീണ്ടങ്ക഻ൽ
അത഻നഽുശഷം ബഺക്ക഻ വരഽന്ന പുളഺട്ട഻ൽ മഺതുമ
ന഻ർമ്മഺണം നടത്തഽവഺൻ സഺധ഻ക്കഽകയഽള്ളൂ

.

ുറഺഡ്

വ഼ത഻കാട്ടുന്നത഻ന് ആവശൿമഺയ സ്ഥലം ടൗൺ പ്ലഺന഻ംഗ്

സ്ക഼മ഻ൽ

റഞ്ഞ഻ട്ടുള്ള

തുേശസവയംഭരണ സ്ഥഺ

ക്ഷം അത് എതീയന്ന്
നത്ത഻ൽ ന഻ുന്നഺ

ജ഻ലലഺ ടൗൺ

,

പ്ലഺനറ഻ൽ ന഻ുന്നഺ അറ഻യഺവഽന്നതഺണ്.


ുറഺഡ് വ഼ത഻ കാട്ടുന്നത഻ുനഺ

,

വ഻കസ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത഻ുനഺ

ആവശൿമഺയ സ്ഥലം സൗജനൿമഺയ഻ നൽകഽകയഺീണങ്ക഻ൽ
ആയത഻ന് ുരഖഺമാലം ീതള഻വ് വഺങ്ങ഻യ഻ര഻ുക്കണ്ടതഽം
അ

ന഻ർമ്മഺണചട്ട

കഺരമഽള്ള

2011അദ്ധൿഺയം

XI) 

ീ


കഺരം സൗജനൿമഺയ഻ നൽകഽന്ന സ്ഥലത്ത഻ന് ീകട്ട഻ട
(KMBR

1999

അദ്ധൿഺയം

XI,

KPBR

ുതൿക ആനഽകാലൿം ബ഻ൽെ഻ംഗ്

ർമ഻റ്റ് വഺങ്ങഽന്ന സമയത്ത് ലഭൿമഺക്കഺവഽന്നതഽമഺണ്.

സംരക്ഷ഻ത സ്മഺരകങ്ങൾ

,

ത഼രുേശ 

ുേശങ്ങൾ

തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക് ബഺധകമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ള എീരങ്ക഻ലഽം
ന഻യരണങ്ങൾ 

സ്തഽത സ്ഥലത്ത഻ന് ബഺധകമഺുണഺ എന്ന്

ര഻ുശഺധ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.
തുേശസവയംഭരണ സ്ഥഺ

ഇക്കഺരൿം ബന്ധീപ്പട്ട
നത്ത഻ൽ ന഻ുന്നഺ

ഽരഺവസ്തഽവകഽപ്പ഻ൽ ന഻ുന്നഺ ശഺസ്ത സഺുങ്കത഻ക
ര഻സ്ഥ഻ത഻ വകഽപ്പ഻ൽ ന഻ുന്നഺ

(STED),

ുകരള ുകഺസ്റ്റൽ

ുസഺൺ മഺുനജ്ീമഽന്് അുതഺറ഻റ്റ഻യ഻ൽ

(KCZMA)ന഻ുന്നഺ

അറ഻യഺവഽന്നതഺണ്.


വ഻മഺനത്തഺവളം,
ുകരങ്ങൾ,

ീറയ഻ൽുവ ബൗണ്ടറ഻

ൂസന഻ക

,

ഽരഺവസ്തഽ സംരക്ഷ഻ത സ്മഺരകങ്ങൾ

തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക് ചഽറ്റുമഽള്ള ുപ്ലഺട്ടുകളഺീണങ്ക഻ൽ
ന഻ർമ്മഺണം നടത്തഽന്നത഻നഽമഽപ് ബന്ധീപ്പട്ട വകഽപ്പ഻ന്ീറ
എൻ.ഒ.സ഻ വഺുങ്ങണ്ടതഺണ്.


ൂഹ- ീടൻഷൻ ൂവേൿാത഻ ൂലനഽകൾക്ക് സമ഼

മഽള്ള

ുപ്ലഺട്ടുകൾ കഴ഻വതഽം ഒഴ഻വഺക്കഽക . KMBR 23(5), KPBR 26(5) എന്ന഼
ചട്ടങ്ങൾ

ഺല഻ച്ചുുവണം ന഻ർമ്മഺണം നടുത്തണ്ടത്.



ഭാവ഻ഭജനം നടന്ന഻ട്ടുള്ള ുപ്ലഺട്ടുകൾ വഺങ്ങഽന്നത഻നഽമഽപ്
അവയ്ക്ക് ജ഻ലലഺ ടൗൺ പ്ലഺനറഽീടീയഺ

,

ച഼ഫ് ടൗൺ

പ്ലഺനറഽീടുയഺ ുല ഔട്ട് അംഗ഼കഺരം ഉുണ്ടഺീയന്ന് ഉറപ്പ്
വരഽുത്തണ്ടതഺണ്. ചട്ട

കഺരമഽള്ള ുല ഔട്ട് അംഗ഼കഺരം

ലഭൿമഺയ ുപ്ലഺട്ടുകൾ മഺതം വഺങ്ങഽക
recreational

open

space

. ഈ സ്ഥലങ്ങള഻ൽ

നഽം ൂവേൿഽത഻ ടഺൻസ്ുഫഺർമറ഻നഽം

ുവണ്ട഻ നല്ക഻യ഻ട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ

/ുപ്ലഺട്ടുകൾ

വഺങ്ങഺത഻ര഻ക്കഽക.


ുപ്ലഺട്ട് വഺങ്ങഽന്നത഻നഽ മഽപ് ുകഺടത഻ വൿവഹഺരങ്ങൾ
ന഻ലവ഻ലഽുണ്ടഺീയന്ന് അുനവഷ഻ച്ച് ഉറപ്പു വരഽുത്തണ്ടതഺണ്.

2.

കകട്ടിടം വാങ്ങുമ്പാൾ ശ്രദ്ധിമ്േണ്ട കാര്യങ്ങൾ


വഺങ്ങഽവഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽന്ന ീകട്ട഻ടം / ഫ്ളഺറ്റുകൾ/കടമഽറ഻കൾ
എന്ന഻വ ുകഺർപ്പുറഷൻ

/മഽന഻സ഻പ്പഺല഻റ്റ഻/

എന്ന഻വയ഻ൽ ന഻ന്നഽം ന഻യമ

കഺരം ീ

ഞ്ചഺയത്ത്

ർമ഻റ്റ് വഺങ്ങ഻

ന഻ർമ്മ഻ച്ചതഺുണഺീയന്ന് ഉറപ്പുവരഽുത്തണ്ടതഺണ്
ന഻യമഺനഽസിതം ലഭ഻ച്ച ീ
മഽപ്

.

ർമ഻റ്റ് ീകട്ട഻ടം വഺങ്ങഽന്നത഻ന്

ര഻ുശഺധ഻ക്കണം . കാടഺീത ീകട്ട഻ടത്ത഻ന് കംപ്ല഼ഷൻ

സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ് നൽക഻യത഻ന്ീറ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ
തുേശസവയംഭരണ സ്ഥഺ

നം ബ഻ൽെ഻ംഗ് നപർ

നൽക഻യ഻ട്ടുുണ്ടഺീയന്നഽം

ര഻ുശഺധ഻ുക്കണ്ടതഺണ്

ീ

ർമ഻റ്റ഻ൽ

.

റഞ്ഞ഻ട്ടുള്ളതഽം , ുല ഔട്ട് അംഗ഼കഺരത്ത഻ൽ

റഞ്ഞ഻ട്ടുള്ളതഽമഺയ ന഻ബന്ധനകൾ

ഺല഻ച്ച഻ട്ടുുണ്ടഺീയന്നഽം

ഉറപ്പു വരഽുത്തണ്ടതഺണ്.


വഺങ്ങഽവഺൻ ഉുേശ഻ക്കഽന്ന ീകട്ട഻ടം ുനര഻ട്ട് സരർശ഻ച്ച
ുശഷം മഺതം വഺങ്ങണുമഺീയന്ന് ത഼രഽമഺനം എടഽക്കഽക
രസൿങ്ങൾ, ുമഺെലഽകൾ എന്ന഻വ മഺതം കണ്ട് ീകട്ട഻ടം
വഺങ്ങഽന്നത഻ന് ഉറപ്പു നൽകഺത഻ര഻ക്കഽക.

.



ുരഖകൾ

ര഻ുശഺധ഻ച്ച് ുബഺദ്ധൿം വന്നുശഷം മഺതം

അെവഺൻസ്, ഉടപട഻, രജ഻സ്ുടഷൻ എന്ന഻വ നടത്തഽക.


ീകട്ട഻ടത്ത഻ന് ീ

ർമ഻റ്റ് 

കഺരമഽള്ള ീസറ്റ് ബഺക്ക്

നൽക഻യ഻ട്ടുുണ്ടഺ എന്നഽം ന഻ർമ്മഺണം നടത്ത഻യ഻ട്ടുള്ളത്
ീ

ർമ഻റ്റ് 

കഺരമഺുണഺ എന്നഽം ഉറപ്പുവരഽുത്തണ്ടതഺണ്

.

മ഻ന഻മം ീസറ്റ് ബഺക്ക് നൽക഻യ഻ട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങള഻ൽ
യഺീതഺരഽ ന഻ർമ്മഺണ 


വർത്തനങ്ങളും നടത്തഺൻ

ഺട഻ലല .

ധഺന ുറഺെഽകളുീടുയഺ തുേശസവയംഭരണ

സ്ഥഺ

നംവ഻ജ്ഞഺ

നം ീചയ്ത഻ട്ടുള്ള ുറഺെഽകളുീടുയഺ

അത഻ര഻ുനഺടഽ ുചർന്നഽള്ള ുപ്ലഺട്ട഻ൽ ുറഺഡ് അത഻ര഻ൽ
ന഻ന്നഽം 3 മ഼റ്റർ ീസറ്റ് ബഺക്ക് നല്ക഻യ഻ട്ടഺവണം ന഻ർമ്മഺണം
നടത്തഽന്നത്. ട഻ സ്ഥലത്ത് യഺീതഺരഽവ഻ധ ന഻ർമ്മഺണങ്ങളും
അനഽവേന഼യമലല . ട഻ സ്ഥലത്ത് ഷ഼റ്റ് റാഫ഻ംഗ് , കട എന്ന഻വ
അനഽവേന഼യമലല .


ുപ്ലഺട്ടു വ഻ഭജനം നടത്ത഻യ഻ട്ടുള്ള ുപ്ലഺട്ട഻ീല ീകട്ട഻ടങ്ങൾ
വഺങ്ങഽുപഺൾ ടൗൺ പ്ലഺനർ

/ച഼ഫ് ടൗൺ പ്ലഺനർ

എന്ന഻വര഻ൽ ന഻ന്നഽം ുല ഔട്ട് അംഗ഼കഺരം ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുുണ്ടഺ
എന്നഽ ഉറപ്പുവരഽുത്തണ്ടതഺണ് .

അവയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട

വ഻ശേഺംശങ്ങൾ ബന്ധീപ്പട്ട ജ഻ലലഺ ടൗൺ പ്ലഺനറ഻ൽ ന഻ുന്നഺ ,
തുേശസവയംഭരണ സ്ഥഺ

നത്ത഻ൽ ന഻ുന്നഺ

അറ഻യഺവഽന്നതഺണ്.


ഫ്ലഺറ്റ്/ീകട്ട഻ടം എന്ന഻വ വഺങ്ങഽുപഺൾ ുറഺെ഻ൽ ന഻ന്നഽം
ആവശൿമഺയ തഽറസ്സഺയ സ്ഥലം
ആവശൿമഺയ സ്ഥലം

,

ീവള്ളം,

കഺർ

,

ഺർക്ക഻ംഗ഻ന്

ൂവേൿഽത഻,

ന഻ർമ്മഺർജ്ജനം,അഗ്ന഻ സഽരക്ഷ ഇവയ്ക്കഺവശൿമഺയ
കമ഼കരണങ്ങൾ എന്ന഻വ ഉുണ്ടഺീയന്ന്
ര഻ുശഺധ഻ുക്കണ്ടതഺണ്.

മഺല഻നൿ



ഫ്ലഺറ്റുകൾ വഺങ്ങഽുപഺൾ സ്ടക്ച്ച്ചധറൽ െ഻ൂസൻ
സ്ടക്ച്ച്ചററൽ എഞ്ച഻ന഼യർ സഺക്ഷൿീപ്പടഽത്ത഻യ഻ട്ടുുണ്ടഺ എന്ന്
തുേശസവയംഭരണ സ്ഥഺ

നങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം

അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്കണ്ടതഺണ്.

ന഻ലവ഻ലഽള്ള ീകട്ട഻ടത്ത഻ന്ീറ

മഽകള഻ൽ വ഼ണ്ടഽം ന഻ർമ്മ഻ച്ചു നൽകഽന്ന
ീകട്ട഻ടങ്ങൾ/ഫ്ലഺറ്റുകൾ എന്ന഻വയഽീട സ്ടക്ച്ച്ച റൽ
ീസ്റ്റബ഻ല഻റ്റ഻

ഽന

ര഻ുശഺധ഻ച്ച് ഉറപ്പഺക്ക഻യ ുശഷം മഺതം

ഇവ വഺങ്ങഽന്നത഻ന് ത഼രഽമഺന഻ക്കഽക.


ീകട്ട഻ടത്ത഻ന്ീറ മഽകള഻ൽ അനധ഻കിതമഺയ഻
തഺല്ക്കഺല഻കമഺുയഺ,

സ്ഥ഻രമഺുയഺ ന഻ർമ്മ഻ച്ച സ്ഥലം

വഺടകയ്ുക്കഺ, ല഼സ഻ുനഺ എടഽക്കഺത഻ര഻ക്കഽക.


സർക്കഺർ സ്ഥഺ
നട

നങ്ങുളഺ , തുേശസവയംഭരണ സ്ഥഺ

ട഻ സവ഼കര഻ച്ചുീകഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന ീകട്ട഻ടങ്ങൾ

അനധ഻കിതമഺീണന്ന് അറ഻യഽന്ന
സ്ഥഺ


നങ്ങുളഺ

ക്ഷം

(തുേശസവയംഭരണ

നത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽം) അവ വഺങ്ങഽന്നത് ഒഴ഻വഺക്കഽക.

വ഻മഺനത്തഺവളം, റയ഻ൽുവ ബൗണ്ടറ഻ , ൂസന഻ക ുകരങ്ങൾ ,
ഽരഺവസ്തഽ സംരക്ഷ഻ത സ്മഺരകങ്ങൾ തഽടങ്ങ഻യവയ്ക്ക്
ചഽറ്റുമഽള്ള 

ുേശങ്ങള഻ീല ന഻ർമ്മഺണ ന഻യരണങ്ങൾ

ഺല഻ച്ച഻ട്ടുുണ്ടഺ എന്ന് ീകട്ട഻ടം വഺങ്ങഽന്നത഻ന് മഽപ്
ഉറപ്പുവരഽുത്തണ്ടതഺണ്.


ീകട്ട഻ടം ന഻ർമ്മ഻ച്ച് ഒകൿഽീ

ൻസ഻ ലഭ഻ച്ചത഻നഽുശഷം

഻ന്ന഼ടഽള്ള കാട്ട഻ുച്ചർക്കലഽകൾ ചട്ടവ഻രഽദ്ധമഺണ്
കാട്ട഻ുചർക്കൽ നടത്തഽന്നത഻നഽ ീ
ലഭൿമഺുക്കണ്ടതഽണ്ട്. ീ

.

ർമ഻റ്റ്

ർമ഻റ്റ് തല്ക്കഺലം ുവണ്ടഺീയന്നഽം

഻ന്ന഼ട് ശര഻യഺക്കഺം എന്നഽമഽള്ള ീതറ്റഺയ 

ുലഺഭങ്ങള഻ൽ

വ഼ഴഺത഻ര഻ക്കഽക.


ീകട്ട഻ടന഻ർമ്മഺണചട്ടങ്ങൾ 

കഺരം ീകട്ട഻ടങ്ങൾക്കഽ ചഽറ്റും

ന഻ർബന്ധമഺയഽം ുവണ്ട തഽറന്ന 

ുേശത്ത്

(Mandatory open space)

ജനുററ്റർ,

വഺട്ടർടഺങ്ക്,Recreation

Space മഽതലഺയവ

ഺട഻ലലഺത്തതഺകഽന്നഽ.


ഇടന഻ലക്കഺീര ഒഴ഻വഺക്കഽക.



ീകട്ട഻ടങ്ങൾ, ഫ്ലഺറ്റുകൾ, കടമഽറ഻കൾ എന്ന഻വ വഺങ്ങഽുപഺൾ
അവയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട് ുകഺടത഻ വൿവഹഺരങ്ങൾ
ന഻ലവ഻ല഻ീലലന്ന് അുനവഷ഻ച്ച് ഉറപ്പു വരഽുത്തണ്ടതഺണ്.



ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണ ചട്ടങ്ങൾ , ടൗൺ പ്ലഺന഻ംഗ്

സ്ക഼മഽകൾ ,

ീഹറ഻ുറ്റജ് ുമഖലയ഻ൽ ഉൾീപ്പട്ട സ്ഥലങ്ങൾ
എന്ന഻വീയക്കഽറ഻ച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉള്ള
ബഽധനഺഴ്ന്ചയഽം രഺവ഻ീല

ക്ഷം എലലഺ

10.30 മഽതൽ ൂവക഻ട്ട്

ജ഻ലലഺ ടൗൺ പ്ലഺനർമഺരഽീട ഓഫ഼സഽകള഻ൽ 
ീഹൽപ്പ് ീെസ്ക്ക഻ന്ീറ ുസവനം 


4.30 വീര

വർത്ത഻ക്കഽന്ന

ുയഺജനീപ്പടഽത്തഽക.

ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണങ്ങൾ സംബന്ധ഻ച്ച് എീരങ്ക഻ലഽം
രഺത഻യഽീണ്ടങ്ക഻ൽ ആയവ
(https://pglsgd.kerala.gov.in)

‘for

the

people‘

എന്ന ീവബ് ൂസറ്റ഻ൽ

നല്കഺവഽന്നതഺണ്.
3.

കകട്ടിടം നിർമ്മിേുമ്പാൾ ശ്രദ്ധിമ്േണ്ട കാര്യങ്ങൾ


ീകട്ട഻ട ന഻ർമ്മഺണ ുമഖലയ഻ൽ വ഻ശവഺസൿതയഽം
അനഽഭവസപത്തഽമഽള്ള ൂലസൻസ഻

ുകഺൺടഺക്ച്ടർ

,

എന്ന഻വീര ീതരീഞ്ഞടഽക്കഽന്നതഽ ഉച഻തമഺയ഻ര഻ക്കഽം.


വ഻ഭഺവ഻ത ന഻ർമ്മഺണത്ത഻നഽള്ള അനഽമത഻

(ീ

ർമ഻റ്റ്)

ലഭൿമഺക്ക഻യത഻നഽ ുശഷുമ ന഻ർമ്മഺണം ആരംഭ഻ക്കഺൻ
ഺടഽള്ളൂ.

ീ

ർമ഻റ്റ് കഺലഺവധ഻ക്കഽള്ള഻ൽ ന഻ർമ്മഺണം

ാർത്ത഻യഺക്കഺൻ സഺധ഻ക്ക഻ീലലങ്ക഻ൽ , ീ
ത഼രഽന്നത഻നഽ മഽപഺയ഻ ീ
തവണകളഺയ഻

രമഺവധ഻

ർമ഻റ്റ്

ർമ഻റ്റ് കഺലഺവധ഻

ഽതഽുക്കണ്ടതഺണ്
9

വർഷം വീര

.2

തുേശസവയംഭരണ സ്ഥഺ

നത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽ തീന്ന ീ

ർമ഻റ്റ്

ഽതഽക്കഺൻ സഺധ഻ക്കഽന്നതഺണ്.


ഏീതങ്ക഻ലഽം കഺരണവശഺൽ ീ
വൿത഻ചല഻ച്ച്

ർമ഻റ്റ഻ൽ ന഻ന്നഽം

(ചട്ടങ്ങൾക്ക് വ഻ുധയമഺയ഻

)

ന഻ർമ്മഺണം

നടത്തഽകയഺീണങ്ക഻ൽ റ഻ൂവസ്ഡ് ുെഺയ഻ംഗഽകൾ
ീകഺടഽത്ത് റ഻ൂവസ്ഡ് ീ


ർമ഻റ്റ് ലഭൿമഺുക്കണ്ടതഺണ്.

അംഗ഼കിത പ്ലഺൻ ഉടമസ്ഥൻ സഽരക്ഷ഻തമഺയ഻ ൂകവശം
വയ്ുക്കണ്ടതഽം ആയത഻ന്ീറ ഒരഽ

കർപ്പ് ന഻ർമ്മഺണ

ൂസറ്റ഻ൽ ലഭൿമഺുക്കണ്ടതഽമഺണ്.


ീ

ർമ഻റ്റ് ലഭ഻ച്ചതഽ 

കഺരമഺണ് ന഻ർമ്മഺണം നടത്തഽന്നത്

എന്ന് ഉടമസ്ഥനഽം, ൂലസൻസ഻യഽം ഉറപ്പുവരഽുത്തണ്ടതഺണ്.


സ്ഥല

ര഻ുശഺധന നടത്തഽുപഺൾ ബന്ധീപ്പട്ട

ഉുേൿഺഗസ്ഥർക്ക്

അംഗ഼കിത ീ

ർമ഻റ്റും പ്ലഺനഽം

ര഻ുശഺധനക്കഺയ഻ നൽുകണ്ടതഺണ്.


ന഻ർമ്മഺണം നടത്തഽുപഺൾ സവ഼കര഻ുക്കണ്ട സഽരക്ഷഺ
നട

ട഻കൾ

സവ഼കര഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടന്ന് ീകട്ട഻ട ഉടമ , ൂലസൻസ഻,

ുകഺൺടഺക്ച്ടർ തഽടങ്ങ഻യവർ ഉറപ്പുവരഽുത്തണ്ടതഺണ് .


ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ അഗ്ന഻ബഺധുയഺ മറ്റ്

അ

കടങ്ങുളഺ

ഉണ്ടഺകഽന്ന സഺഹചരൿത്ത഻ൽ ീകട്ട഻ടത്ത഻ലഽള്ളവർക്ക്
അത഻ൽ ന഻ന്നഽം സഽരക്ഷ഻തമഺയ഻

ഽറത്തഽകടക്കഺനഽള്ള

സഽരക്ഷഺ മഺർഗ്ഗങ്ങൾ മഽൻകാട്ട഻ കണ്ട് ീകട്ട഻ടത്ത഻ന്ീറ
രാ
ചട്ട

ുരഖ തയ്യഺറഺക്കഽന്ന അവസരത്ത഻ൽ തീന്ന
കഺരമഽള്ള കമ഼കരണങ്ങൾ നൽുകണ്ടതഽം അത്

ീകട്ട഻ടത്ത഻ൽ 

ഺുയഺഗ഻കമഺകഽന്ന തരത്ത഻ൽ

കമ഼കര഻ച്ച഻ട്ടുീണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരഽുത്തണ്ടതഽമഺണ്.


ന഻ർമ്മഺണം നടത്തഽുപഺൾ ീ

ഺതഽജനത്ത഻ന്

ഹഺന഻കരമഺകഽന്ന തരത്ത഻ൽ ന഻ർമ്മഺണ സഺമഗഹ഻കൾ

ീ

ഺതഽന഻രത്ത഻ുലഺ സമ഼

ുശഖര഻ക്കഽവഺൻ


ീ

ർമ഻റ്റു 

ുപ്ലഺട്ടുകള഻ുലഺ

ഺടഽള്ളതലല.

കഺരം ന഻ർമ്മഺണം

ാർത്ത഻യഺക്ക഻യത഻നഽുശഷം

ാർത്ത഼കര഻ച്ച

ീകട്ട഻ടത്ത഻ന്ീറ കംപ്ല഼ഷൻ പ്ലഺൻ
തുേശസവയംഭരണ സ്ഥഺ

ബന്ധീപ്പട്ട

നത്ത഻ൽ സമർപ്പ഻ച്ച് ീകട്ട഻ട നപർ

ലഭൿമഺുക്കണ്ടതഺണ്.


ീകട്ട഻ട നപർ ലഭ഻ച്ച ുശഷം 

സ്തഽത ന഻ർമ്മഺണത്ത഻ൽ

അനധ഻കിതമഺയ഻ കാട്ട഻ുച്ചർക്കലഽകൾ നടത്തഽവഺൻ

ത഻രഽവനര

ഽരം

ച഼ഫ് ടൗൺപ്ലഺനർ

ഺട഻ലല.

