
നഗര ഗ്രാമസൂത്രണ വകുപ്പ്  
നഗരാസൂത്രണ കാര്ാാലയംണ   ,   ആാലപ്പുഴ  

ജില്ലാ ടൗ    ൺ പ്ലാനറുടട ഉത്തരവ്  
        (ഹാജ ർ : ശീമതി. ഇന്ദു വിജയംണനാഥ്)
  

വിഷയംണ     -നഗരഗ്രാമാസത്രണ കാര്ാാലയംണ , ആാലപ്പുഴ -വീയംണപര  ഗ്രാമപഞ്ായംണത്ത്-
                 വീയംണപര  വിലല്ലജ് - ടപലട്രാൾ പ്്നിർമ്മാണ  - ലാല-ഔട്ട് / യലസജ് ഓഫജ്
                 ലപ്ലാട്ട് എന്നിവയടട ് ഗീകാര  നാ്ലകി ഉത്തരവാകുന.
 
പരാമർ ശ  - വീയംണപര  ഗ്രാമപഞ്ായംണത്ത് ടസെകട്ടരിയടട 22/01/2020-ടാല എന് 2-4223/19 
                   ന്ർ കത്ത്
                  

ഉത്തരവ് ന്    ർ   TCPALP/ 295 /2020-C/  ടക  .  ഡിസ് തീയംണതി   :12/03/2020   
 

               ആാലപ്പുഴ  ജില്ലയംണിടാല വീയംണപര  ഗ്രാമപഞ്ായംണത്ത്  പരിധിയംണിലുള്ള വീയംണപര 
വിലല്ലജിൽ രീ-സർലവ്വേ ന്ർ 206/16, 206/18 എന്നിവയംണിൽ ഉൾടപ്പട്ട  1773ചതുരശ മീ്ർ
സാലത്ത് ടസയംണിൽസ് ബിൽഡി ഗ്  48.96  ചതുരശ മീ്ർ,  കലനാപ്പി  192  ചതുരശ മീ്ർ
ഉൾടപ്പടട ആടക 240.96 ചതുരശ മീ്ർ വി്ീർ്ണ , എന്ഫജ്. എന്സ്. ഐ.0.13, കവലരജ്
13.59 ശതമാനണമുള്ള ്പായംണ സാധ്താ  വിനിലയംണാഗ  ഗണ (  I)ൽടപ്പ്പെടന ടപലട്രാൾ
പ്് നിർമ്മാണത്തിന്  താടഴ പരയന നിബന്ധനകൾക്  വിലധയംണമായംണി  K.P.B.R-2019
ചട്ട  30  പ്രകാര  ലാല-ഔട്ട്,  യലസജ്  ഓഫജ്  ലപ്ലാട്ട്  എന്നിവയടട ് ഗീകാര  നൽകി
ഉത്തരവാകുന. 
 
 നിബന്ധനകൾ
 

1. യലസജ് ഓഫജ് ലപ്ലാട്ട് /ലാല-ഔട്ട്  ് ഗീകാര  മാത്രമാണ് ഈ ഓഫജീസിൽ നിന 
നൽകുനത്.  ഇത്  ഒര  ടകട്ടിട  നിർമ്മാണാുമതിയംണല്ല.  ആയംണത്  ബന്ധടപ്പട്ട
തലദ്ദേശ സ്വയംണ  ഭരണ സാപനത്തിൽ നിന  നിയംണമാുസത  വാലങങ്ങതാണ്. 

2. നിർദ്ദേിഷ്ട നിർമ്മാണത്തിന്  KPBR  2019  ചട്ട  5(4)പ്രകാര  ജില്ലാ  ക്ടറുടട
എന്ൻ.ഒ.സി. വാങങ്ിയംണിരിയ്ക്കണ  

3. KPBR  2019  ചട്ട  5(4)  പ്രകാര  ഫജയംണർ  ലഫജാക്  ഡയംണരടറുടടലയംണാ  ്ടല്ലെിൽ
്ലദ്ദേഹ  ചുമതാലടപ്പ്പെടത്തുന ഉലദ്ാഗസടഥനന്ലയംണാ ് ഗീകാര  വാങങ്ിയംണിരിയ്ക്കണ .

4. ്ലപക്ഷകടഥനന് സാലത്തിടഥനന് ഉടമസാവകാശ  ,  നിർമ്മാണാവകാശ ,സർലവ്വേ
ന്റുകൾ, ്്ണകൾ, വി്ീർ്  എന്നിവ സ ബന്ധിച്ച ബന്ധടപ്പട്ട ലരേഖകകൾ  
ഒന  തടന ഈ ഓഫജീസിൽ പരിലശാധനാ വിലധയംണമാകിയംണിട്ടില്ല. ആയംണതിനാൽ
KPBR  2019  ചട്ട  9(2)  പ്രകാര  ആയംണത്  ബന്ധടപ്പട്ട ലരേഖകകൾ  പരിലശാധിച്ച 
സാലപരിലശാധന  നടത്തിയ  ഗ്രാമ  പഞ്ായംണത്ത്  ടസെകട്ടരി 
ഉരപ്പുവരത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 

5. KPBR 2019 ചട്ട  34 (3) (2) പ്രകാര  ആവശ്മായംണ ശവശചീകരണ സൗകര്ങങ്ൾ ഉരപ്പ്
വരത്തിയംണിരികണ . 

6. KPBR 2019 ചട്ട  79 (7) പ്രകാര  ദ്രവ മാാലിന് സ സ് കരണ പ്ലാഥനന്് പ്രസത ലപ്ലാട്ടിൽ
സാപിച്ചിട്ടുടങന് ടസെകട്ടരി ഉരപ്പു വരത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 

7. KPBR  2019  ചട്ട  79  (7)  പ്രകാര  പാഴ്ജാല  പന:ച െകമണ  ടചെയ്നതിു 
പനരപലയംണാഗിയ്നതിുമുള്ള പ്രലത്ക  സ വിധാനങങ്ൾ
ഏർടപ്പ്പെടത്തിയംണിട്ടുടങന് ഗ്രാമ പഞ്ായംണത്ത്  ടസെകട്ടരി  ഉരപ്പുവരത്തിയംണിരിയ്ക്കണ .

8. 2008-ടാല ലകര്ാ  ടനൽവയംണൽ  /  ത്ീർത്തട സ രക്ഷണ നിയംണമ ,  2018  ടാല
ലകര്ാ ടനൽവയംണൽ / ത്ീർത്തട സ രക്ഷണ (ലഭദഗതി) നിയംണമ  എന്നിവയടട
പരിധിയംണിൽ  പ്രസത  ലപ്ലാട്ട്   വരനില്ല  എന്ന്  ഗ്രാമ  പഞ്ായംണത്ത്  ടസെകട്ടരി
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ഉരപ്പുവരത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 
9. നിർദ്ദേിഷ്ട ലാല -  ഔട്ടിൽ ടഡ്ടയംണിലനജിുള്ള സൗകര്  നല്കിയംണിരിയ്ക്കണ .  പ്രസത

ലാല-ഔട്ടിൽ  നിനള്ള ടഡ്ടയംണിലനജ്  (മഴടവള്ള  /മാലിനജാല  )
പരിസരവാസികൾക്  ലദാഷമുങാകരത്. 

10.പ്രസത  സാലത്തു നിർമ്മാണ  നിയംണണണങങ്ൾ  ഒന  ഇല്ല എന്ന്  ഗ്രാമ
പഞ്ായംണത്ത് ടസെകട്ടരി ഉരപ്പുവരത്തിയംണിരിയ്ക്കണ  . 

11.സസ്് പ്ലാനിൽ ടപാ്ിച്ചനീകവാടനന് കാണിച്ചിരിയ്ന ടകട്ടിടങങ്ൾ ടപാ്ിച്ച
മാ്ിയംണിരിയ്ക്കണ  . 

12.പരല്ാക്  ഭമിയടട കലയ്മില്ല   എന്ന്  ഗ്രാമ  പഞ്ായംണത്ത്  ടസെകട്ടരി
ഉരപ്പുവരത്തിയംണിരിയ്ക്കണ  

13.സ്വാഭാവിക ജാല നിർഗമന മാർ്ങങ്ൾ ്ട്ലപാകരത് 
14.ഇന്ധന ടാെിടഥനന്യ  ടവഥനന്്ര്  സപപ്പിടഥനന്യ  സാന  2002  ടാല ടപലട്രാ്ിയംണ 

റൂൾസിന് വിലധയംണമായംണി നിശ്യംണിലകങതാണ്. 
15.പ്രസത നിർമ്മാണ  KPBR 2019  ടാല ചട്ടങങ്ൾക  ്ുബന്ധ ലഭദഗതികൾക ,

ബാധകമായംണ മ്് നിയംണമങങ്ൾക  ്ുസതമായംണിരിയ്ക്കണ . 
 
 
് ഗീകരിച്ച ലാല  -  ഔട്ട് ന്    ർ   -   എന്ൽ  .  എന്   11/2020  

                           
 
 
 
 

                                                                                    ഇന്ദു വിജയംണനാഥ്
                                                                                      ടൗ  ൺ പ്ലാന ർ
                                                                                       ആാലപ്പുഴ
 
സ്വീകർത്താവ് :
     ടസെകട്ടരി, വീയംണപര  ഗ്രാമപഞ്ായംണത്ത്( സാക്ഷ്ടപ്പ്പെടത്തിയംണ പ്ലാുക ൾ സഹിത )
 

 പക ർപ്പ് :-

   1. ശീ. സലന്താഷ് ലജാർജ് & ശീ. സലരഷ് ലജാർജ് , കുരിച്ചിയംണിൽ, പായംണിപ്പാട് പി.ഒ

   2. ഓഫജീസ് ലകാപ്പി
   3. കരതൽ ഫജയംണൽ     
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