
 

നഗരാസൂത്രകനന്റെ ്രകാര്ാലയംനന,

ഇടുക്കി 685602,്റെ ഫഫാൺ്റെ നമ്്റെ 0486-2235224,
Email-്റെ tcpdidk@gmail.com

 നഗരാസൂത്രകനന്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ നടപടിക്രമന്റെ ്റെ 
(ഹാജ്്റെ ്റെ :്റെ ്റെ ്റെ ജിമ്മിച്ച്റെ ൻ്റെ മാിച്ച്റെ ്റെ ,്റെ ്റെ ്റെ നഗരാസൂത്രകൻ്റെ ്റെ )്റെ ്റെ 

 

വിഷനന:്റെ കുമാരമനഗലയംന  ഗ്രാമപഞ്ചാനത്ത്്റെ പ്റെ ഫലോടാട്്റെ പപ്്റെ വിവിഷൻ്റെ 
്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ പ്റെ അനഗീ്രകാരന്റെ ന്റെ ൽ്രകി്റെ ഉത്തരവാകുന.

പരാമ ് ശന:്റെ ശ്രീ്റെ ഔഫപഫ്്റെ ഫജാപഫ്്റെ ,അമനതുരുത്തിൽ്റെ വീട്,്റെ മമലയംനക്കാമിനന്റെ 
്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ 31/12/2019്റെ നലയം്റെ അഫപക.
 

ഉത്തരവ്്റെ നമ്റെ ്റെ ്റെ ്്റെ ്റെ ്റെ ്റെ TCPIDK/807/2019-D1,്റെ ്റെ ്റെ ിീനിി്റെ ്റെ ്റെ 16/01/2020്റെ ്റെ   

                കുമാരമനഗലയംന ്റെ ഗ്രാമപഞ്ചാനത്തിൽ്റെ കുമാരമനഗലയംന ്റെ വിഫ്ജ് ്റെ പ്റെ ഫ്്റെ നമ്റെ 
271/1,്റെ 272/6,്റെ 272/5,268/3-2്റെ എനിവനിൽ്റെ ശ്രീ്റെ ഔഫപഫ്്റെ ഫജാപഫ്,്റെ അമനതുരുത്തിൽ്റെ വീട്,
മമലയംനക്കാമ്്റെ ്റെ എനനാാളുനട്റെ ഉടമ്ിനി്ള്റെ ആന്രക്റെ 15165്റെ ച.മീ.്റെ വസ്തുവിൽ്റെ ്റെ 7747 ച.മീ.
വിപ്്റെ ിീ്ണമള്റെ ഭാഗന ്റെ വാപഗഹ ്റെ ഉപഫനാഗത്തിനാനി ്റെ ്റെ ഫലോടാട് ്റെ പബ് ്റെ വിവിഷൻ്റെ 
നടത്തുവാനുള്റെ അനഗീ്രകാരത്തിനാനി ്റെ ്റെ ഫമൽ ്റെ പരാമ്റെ ശന ്റെ മഫഖഖന ്റെ അഫപകിച്ചിരിചന.
വാപഗഹ ്റെ ഉപഫനാഗത്തിനാാള്റെ ്റെ 10 ്റെ ഫലോടാട്ടു്രകൾക്കാനി ്റെ ആന്രക്റെ 7381.17 ്റെ ച.മി ്റെ ഉന
ആന്തരി്രക ്റെ ഫറോഡാക്രകാളുനട്റെ നി്മ്മാണത്തിനാനി ്റെ 365.83 ്റെ ച.മി ്റെ ഉന ്റെ ഉൾനപടുന്റെ ടി ്റെ ഫലോടാട്
പപ്്റെ വിവിഷൻ്റെ നടത്തുനിിന് ്റെ ഇഫിാനടാപമള്റെ ലോടാനു്രകൾ്റെ പ്രകാരമള്റെ ഫലയം്റെ ഔടിന്
ിാനഴ്റെ പറോഡാന്റെ നിപനന്രക്റെ ൾക്ക്്റെ വിഫനനമാനി്റെ അനഗീ്രകാരന്റെ ന്റെ ൽ്രകി്റെ ഉത്തരവാകുന.

 

നിപനന്രകൾ :
  1. ്റെ ന്രക.പി.പി.ആ്റെ ്റെ 2019 ്റെ പ്രകാരന്റെ ്ലയംത്തിനന്റെ ഉടമ്ി,്റെ പ്റെ ഫ്്റെ ്റെ നമ്റെ ,്റെ ്റെ ്റെ വിസ്തൃിി
അിിരു്രക്റെ ൾ,്റെ അളവ്രക്റെ ൾ,്റെ നി്മ്മാണാവ്രകാശന്റെ എനിവാന്റെ ടി്റെ ്ലയംത്ത്്റെ പറോഡനഫപാക്ക്്റെ ഭമി്റെ 
ഉ്റെ ൾനപടുനി്ാനനനന്റെ പഞ്ചാനത്ത്്റെ നപക്രടറോഡി്റെ പരിഫശാനിച്ച്്റെ ഉറോഡപ്്റെ വരുഫത്തത്തേിാണ്.്റെ 

2.നി്മ്മാണന ്റെ ന്രക.പി.പി.ആ് ്റെ 2019-നുന ്റെ അനുപന്റെ ഫഭദഗിി്രക്റെ ൾചന
പാന്രകമാനിരിക്കണന

3.നിനമാനുസൃിന ്റെ മറ് ്റെ ഏജൻപി്രകൾ/വകുപ്പു്രകൾ ്റെ എനിവനിൽ ്റെ നിനന ്റെ ഫനഫടത്തേിാന
അനുമിി/എ്റെ ൻ.ഒ.പി്റെ എനിവ്റെ ലയംഭ്മാഫക്കത്തേിാണ്.

4.അനുമിി്റെ വാ്ാനി്റെ ഫലോടാട് ്റെ പപ്്റെ വിവിഷൻ്റെ പ്രത്തി്രകൾ്റെ ആരനഭിച്ചിിനാൽ ്റെ KPBR
2019 ്റെ Chapter ്റെ XX ്റെ -ൽ ്റെ നിഷ്ഷിച്ചിട്ടുളി് ്റെ അനുപരിച്ച് ്റെ Compounding ്റെ Fee ്റെ ഈടാക്കി

File No.TCPIDK/807/2019-D1



Regularisation്റെ നടപടി്രകൾ്റെ പ്ീ്രകരിഫക്കത്തേിാണ്.്റെ ്റെ 

 

ഉളടക്കന:്റെ അനഗീ്രകാരന്റെ ഫരഖഖനപടുത്തിന്റെ ലോടാൻ

                                       

                                                JIMMICHEN്റെ MATHEW,്റെ TP്റെ TPIDK,്റെ O/o്റെ TP്റെ TPIDK്റെ 

ശ്രീ്റെ ഔഫപഫ്്റെ ഫജാപഫ്,്റെ അമനതുരുത്തിൽ്റെ വീട്,്റെ മമലയംനക്കാമ്്റെ .്റെ 

പ്രക് പ്

1.്റെ നപക്രടറോഡി,്റെ കുമാരമനഗലയംന്റെ ഗ്രാമപഞ്ചാനത്ത്

2.്റെ ്രകരുി്റെ ൽ
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