File No.TCPIDK/743/2019-D1

നഗരാസൂത്രകനന്റെ കാര്യാലയം,
ഇടുക്കി 685602, ഫഫാൺ നമ് 0486-2235224,
Email- tcpdidk@gmail.com.
നഗരാസൂത്രകനന്റെ നടപടി്രമംം
(ഹാജ് ജിമിമച്ച ംാത്, നഗരാസൂത്രകച്ച)
വിഷയം: അറക്ം ഗാംപഞായത് പൗൾടട്രി ഫാം നി്മാണം-സ്ഥല
വിനിഫയാഗതിതം നകകെിടടിടനട ഫല േ കെിതം അംഗീകാരം നൽകി
ഉതരവാകുന
പരാം്ശം: 1. ശ്രീ. നഡാംിനിക് നക. നഡാംിനിക്ക്, കുരിശുംമൂകെിൽ വീട്- 84,
നപാടിംറ്റം, പാറഫതാട്, പി.ഒ., 686512,-യനട 03/02/2020 നല
അഫപക.
2. അറക്ം ഗാംപഞായത് നസ്രമകെറിയനട 24/09/2019 നല
എ 3-5365/19 നമ് കത്.
ഉതരവ് നമ് TCPIDK/743/2019-D1 തീയതി 20/02/2020
അറക്ം ഗാംപഞായതിൽ ഇടുക്കി വിഫിജ് സ്ഫേ നമ് 161/1-496 ൽ ശ്രീ.
നഡാംിനിക് നക. നഡാംിനിക്ക്, കുരിശുംമൂകെിൽ വീട്-84 നപാടിംറ്റം, പാറഫതാട് പി. ഓ.,
686512 എന്നയാിടനട ഉടംസ്ഥതയിലുള്ള 10026.00 ച.ംി വിസീ്ണ്ള്ള സ്ഥലത് താനഴ
വിവരികം പകാര്ള്ള നകകെിടടട ഉടനപടുന്ന പൗൾടട്രി ഫാം നി്മാണതിന്
ഇഫതാനടാപ്ള്ള പാതകട പകാരം ചവനട ഫച്കന്ന
നിബനനകടക്ക്
വിഫധയംായി സ്ഥല വിനിഫയാഗതിതം നകകെിടടിടനട ഫല -േ കെിതം അംഗീകാരം ന
ൽകി ഉതരവാകുന.
നകകെിടടിടനട വിവരണം
നിലകട തറ വിസീ്ണം ഉപഫയാഗം
I.നിലവിലുള്ളത് –
45.74 ച.ംി
വാസഗൃഹം ( Bldg No. IV/120)
G.F
വാസഗൃഹം – എ 1
II.പുതിയതായി നി്മാണം നടതിയത്
462.68 ച.ംി
പൗടട്രീ നഷഡ് (1)
,,
വ്യവസായം ജി 1
പൗടട്രീ നഷഡ് (2)
457.42 ച.ംി
,,
,,
III.നി്മാണതിലിരികന്നത്
പൗടട്രീ നഷഡ് (3)
224.09 ച.ംി
,,
,,
212.15 ച.ംി
പൗടട്രീ നഷഡ് (4), ഫസ്റ്റാ്
,,
,,
പൗടട്രീ നഷഡ് (5)
243.22 ച.ംി
,,
,,
പൗടട്രീ ഫീഡ് നഷഡ് (1)
66.99 ച.ംി
,,
,,
പൗടട്രീ ഫീഡ് നഷഡ് (2)
33.36 ച.ംി
,,
,,
IV.നി്ദ്ദിഷ്ടംായത്
57.80 ച.ംി
Cellar
വാസഗൃഹം
വാസഗൃഹം – എ 1
80.34
ച.ംി
G.F
G.F
ഫടായിലറ്റ് ഫബാക്ക്
104.29 ച.ംി
,,
പാ്ക്കിംഗ് നഷഡ് 1
49.98 ച.ംി
ആനക
2038.15 ച.ംി

File No.TCPIDK/743/2019-D1

നിബനനകട
1. നക.പി.ബി.ആ്

2011 ചകെം 11 പകാരം സ്ഥലതിനന്റെ ഉടംസ്ഥത, സ്ഫേ നമ്,
വിസ്തൃതി, അതിരുകട, അ്വകട, നി്മാണാവകാശം എന്നിവയം ടി സ്ഥലത്
പുറംഫപാക്ക് ഭൂംി ഉടനപടുന്നിിാനയനം പഞായത് നസ്രമകെറി പരിഫശാധിമ്
ഉറപ് വരുഫതണ്ടതാണ് .
2. കു്ംാവ് -നാ്ിയാനി
ഫറാഡ്
പഞായാ ഫറാഡ്
എന്ന്
പാനിൽ
ഫരഖനപടുഫതണ്ടേം ടി ഫറാഡിത 5 ംി. വീതി ഉനണ്ടന ഉറപാഫക്കണ്ടേംാണ് .
3. ഫപാകെിലുള്ള ആന്തരിക ഫറാകളിക്ിൽ നിന്ന് നകകെിടട്ിഫല്് നക. പി. ബി. ആ്.
ചകെം 27 അതസരിച്ചുള്ള അകലം ഉനണ്ടന ഉറ് വരുഫതണ്ടതാണ് . ആയത്
പാനിൽ ഫരഖനപടുഫതണ്ടതാണ്.
4. നക. പി. ബി. ആ്. 2011 ചകെം 59 (14,15) പകാരം ദ്രവ ംാലിന്യ സംകരണതിതം
ംലിന
ജലതിനന്റെ ശുദീകരണം
വഴിയള്ള പുനരുൽപാ്നതിതം
പുനരുപഫയാഗതിതം പഫത്യകംായി സംവിധാനടട നഫ്ണ്ടതാണ് .
5. നി്മാണം
നക.പി.ബി.ആ്
2011–തം
അതബന ഫേ്ഗതികടകം
വിഫധയംായിരിക്കണം.
6. നിയംാതസൃതം
ംറ്റ്
ഏജച്ചസികട/വകു്കട
എന്നിവയിൽ
നിനം
ഫനഫടണ്ടതായ അതംതി/എച്ച.ഒ.സി. എന്നിവ ലേ്യംാഫക്കണ്ടതാണ്.
7. ഫംൽപരാം്ശിത
നകകെിടട്ിൽ
നി്മാണം
ആരംേിമേം
പൂ്തിയാക്കിയേംായ നകകെിടടട നക. പി. ബി. ആ്. 2011 ChapterXXII
അതസരിച്ചു
്രമംവൽക്കരണം
നടഫതണ്ടതാണ്
.
ഫംൽപരാം്ശിമ വ്യവസ്ഥകട അതസരിച്ചു പാനിൽ വരുഫതണ്ടതായ
ംാറ്റടട വരുതി പാച്ച തയാറാക്കി നി്മാണ അതംതി/്രമംവൽക്കരണം
നൽകുന്നത് സംബനിമ േട് നടപടികട സ്ീകരിഫക്കണ്ടതാണ് .
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JIMMICHEN MATHEW, TP TPIDK, O/o TP TPIDK
ഉള്ളടക്കം അംഗീകതപാതകിടനടപക്പ്
To

ശ്രീ. നഡാംിനിക് നക. നഡാംിനിക്ക്, കുരിശുംമൂകെിൽ വീട്- 84, നപാടിംറ്റം, പാറഫതാട്
പി.ഒ., 686512, .
പക്പ്
1.നസ്രമകെറി, അറക്ം ഗാം പഞായത്
2.കരുതൽ

