
നഗര ഗ്രാമസൂത്രണ വകുപ്പ്  
നഗരാസൂത്രണ കാര്ാാലയംണ   ,   ആാലപ്പുഴ  

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

വിഷയംണ     -നഗരഗ്രാമാസത്രണ കാര്ാാലയംണ , ആാലപ്പുഴ -താലവടി ഗ്രാമാമായംണത്ത്-
                 താലവടി വിലല്ലജ് –ടാലട്രാൾാമ്പ്നിർമ്മാണ  - ലാല-ഔട്ട് / യൂലസേജ് ഫസേ്
                 ലപ്ലാട്ട് എന്നിവയടട ് ഗീകാര  നാ്ലകി ഉത്തരവാകുന.
 
ാരാമർ ശ  - താലവടി ഗ്രാമാമായംണത്ത് ടസേെട്ട്ിയടട 03/02/2020-ടാല സേി4-833/2020 
                നമ്പർ കത്ത്
                  

ഉത്തരവ് നമ്പ    ർ   TCPALP/ 311 /2020-C/  ടക  .  ഡിസേ് തീയംണതി   :12/03/2020   
 

               ആാലപ്പുഴ  ജില്ലയംണിടാല താലവടി  ഗ്രാമാമായംണത്ത്  ാരിധിയംണിലുള്ള താലവടി
വിലല്ലജിൽ  ്ീ-സേർലവ്വേ നമ്പർ  557/12 – ൽ ഉൾടപ്പട്ട  1225 ചതുരശ മീ്ർ  സാലത്ത്
ടസേയംണിൽസേ്  ബിൽഡി ഗ്  39.00  ചതുരശ മീ്ർ ,  കലനാപ്പി  221.00  ചതുരശ മീ്ർ
ഉൾടപ്പടട ആടക 260.00 ചതുരശ മീ്ർ വി്തീീർ്ണവു , എന്സേ്. എന്സേ്. ഐ.0.031, കവല്ജ്
3.183ശതമാനണവുമുള്ള ്ാായംണസോധ്താ വിനിലയംണാഗ ഗണ ( I)ൽടപ്പ്പെടന ടാലട്രാൾ ാമ്പ്
നിർമ്മാണത്തിന് താടഴ ാ്യന നിബന്ധനകൾക് വിലധയംണമായംണി K.P.B.R-2019 ചട്ട  30
പ്രകാര  ലാല-ഔട്ട്,   യൂലസേജ്  ഫസേ്  ലപ്ലാട്ട്  എന്നിവയടട ് ഗീകാര  നൽകി
ഉത്തരവാകുന. 
 
നിബന്ധനകൾ
 

1. യൂലസേജ് ഫസേ് ലപ്ലാട്ട് /ലാല-ഔട്ട്  ് ഗീകാര  മാത്രമാണ് ഈ ഫസേീസേിൽ നിന  
നൽകുനത്. ഇത് ഒര  ടകട്ടിട നിർമ്മാണാുമതിയംണല്ല. ആയംണത് ബന്ധടപ്പട്ട 
തലദ്ദേശ സേ്വയംണ  ഭരണ സാാനത്തിൽ നിന  നിയംണമാുസത  വാലങങ്ങതാണ്. 

2. KPBR 2019 ചട്ട  5(4) പ്രകാര  സേയംണർ ലസോക് ഡയംണ്ടറുടടലയംണാ ്ടല്ലെിൽ 
്ലദ്ദേഹ  ചുമതാലടപ്പ്പെടത്തുന ഉലദ്ാഗസടഥനന്ലയംണാ ് ഗീകാര  വാങങ്ിയംണിരികണ .

3. KPBR 2019 ചട്ട  5(4) പ്രകാര  നിർദ്ദേിഷ നിർമ്മാണത്തിന് ജില്ലാ കളടറുടട 
എന്ൻ.ഒ.സേി. വാങങ്ിയംണിരികണ . 

4. ്ലാക്ഷകടഥനന് സാലത്തിടഥനന് ഉടമസാവകാശ , നിർമ്മാണാവകാശ , സേർലവ്വേ 
നമ്പറുകൾ, ്ളണവുകൾ, വി്തീീർ്  എന്നിവ സേ ബന്ധിച ബന്ധടപ്പട്ട ലര രരേകൾ  
ഒന  തടന ഈ ഫസേീസേിൽ ാരിലശാധനാ വിലധയംണമാകിയംണിട്ടില്ല. ആയംണതിനാൽ 
KPBR 2019 ചട്ട  9(2) പ്രകാര  ആയംണത് ബന്ധടപ്പട്ട ലര രരേകൾ ാരിലശാധിച  
സാലാരിലശാധന നടത്തിയ  ഗ്രാമാമായംണത്ത്  ടസേെട്ട്ി  
ഉ്പ്പുവരത്തിയംണിരികണ . 

5. KPBR 2019 ചട്ട  34(3), (2) പ്രകാര  ആവശ്മായംണ ്ചീകരണ സേൗകര്ങങ്ൾ 
ഏർടപ്പ്പെടത്തിയംണിരികണ . 

6. KPBR 2019 ചട്ട  47(1) പ്രകാര  ടാലട്രാളിയംണ  ൾൾസേ് 2002 ടാല നിബന്ധനകൾക് 
വിലധയംണമായംണി ആയംണിരികണ  സേ്യുവൽ ടാെിടഥനന്യ  ടവഥനന്് പാപ്പിടഥനന്യ  
സാനനിർണയംണണവു  നിർമ്മാണണവു  നടലത്തങത്. 

7. KPBR 2019 ചട്ട  79(7) പ്രകാര  ദ്രവ മാാലിന് സേ സേ് കരണ പ്ലാന  ാാഴ്ജാല  
പുന:ച െമണ  ടചെയ്നതിു  പുന:രാലയംണാഗിയ്നതിുമുള്ള പ്രലത്ക 
സേ വിധാനങങ്ളു  പ്രസ്തുത ലപ്ലാട്ടിൽ സാാിപിച്ചടങന് ടസേെട്ട്ി ഉ്പ്പു 
വരത്തിയംണിരികണ  
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8. 2008-ടാല ലകരളാ ടനൽവയംണൽ / ത്ീർത്തട സേ രക്ഷണ നിയംണമ , 2018 ടാല 
ലകരളാ ടനൽവയംണൽ / ത്ീർത്തട സേ രക്ഷണ (ലഭദഗതി) നീയംണമ  എന്നിവയടട 
ാരിധിയംണിൽ പ്രസ്തുത ലപ്ലാട്ട് വരനില്ല എന്ന് ഗ്രാമ ാമായംണത്ത് ടസേെട്ട്ി 
ഉ്പ്പുവരത്തിയംണിരികണ . 

9. നിർദ്ദേിഷ ലാല-ഔട്ടിൽ ടഡ്ടയംണിലനജിുള്ള സേൗകര്  നല്കിയംണിരികണ . പ്രസ്തുത ലാല- 
ഔട്ടിൽ നിനള്ള ടഡ്ടയംണിലനജ് (മഴടവള്ള  /മാലിനജാല  ) ാരിസേരവാസേികൾക്  
ലദാഷമുങാകരത്. 

10.നിർദ്ദേിഷ ടസോി്ിക് ടാെിന് 7.50 മീ്ർ ചു്ളവിൽ കുടിടവള്ള ലസാതസകൾ 
ഒന  തടന ഇല്ലാ എന്ന് ടസേെട്ട്ി ഉ്പ്പുവരലത്തങതാണ്. 

11.പ്രസ്തുത സാലത്തു നിർമ്മാണ നിയംണത്രണണങങ്ൾ ഒന  ഇല്ല എന്ന് ഗ്രാമ 
ാമായംണത്ത് ടസേെട്ട്ി ഉ്പ്പുവരത്തിയംണിരികണ . 

12.പസേ്് പ്ലാനിൽ ടാാളിചനീകവാടനന് കാണിപിരിയ്ന ടകട്ടിടങങ്ൾ ടാാളിച 
മാ്ിയംണിരികണ . 

13.പു്ലമ്പാക് ഭമിയടട കലയ്മില്ല  എന്ന് ഗ്രാമ ാമായംണത്ത് ടസേെട്ട്ി 
ഉ്പ്പുവരത്തിയംണിരികണ . 

14.പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ  KPBR 2019 ടാല ചട്ടങങ്ൾക  ്ുബന്ധ ലഭദഗതികൾക , 
ബാധകമായംണ മ്് നീയംണമങങ്ൾക  ്ുസതമായംണിരികണ . 

 
് ഗീകരിപ ലാല  -  ഔട്ട് നമ്പ    ർ   -   എന്ൽ  .  എന്   10/2020  

                           
 
 
 
 
 

                                                                                    ഇന്ദു വിജയംണനാഥ്
                                                                                      ടൗ  ൺ പ്ലാന ർ
                                                                                       ആാലപ്പുഴ
 
സേ്വീകർത്താവ് :
     ടസേെട്ട്ി, താലവടി ഗ്രാമാമായംണത്ത്( സോക്ഷ്ടപ്പ്പെടത്തിയംണ പ്ലാുക ൾ സേഹിത )
 
ാകർപ്പ് :-
       1. ശീ. ജൂബി ലജകബ്, ടകാപ്പാ്പ്പ്മ്പിൽ, നീലരറ്റുപു്  ാി.ഒ
       2. ഫസേീസേ് ലകാപ്പി
       3. കരതൽ സേയംണൽ     
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