
നഗര ഗ്രാമസൂത്രണ വകുപ്പ്  
നഗരാസൂത്രണ കാര്ാാലയംണ   ,   ആാലപ്പുഴ  
ജില്ലാ ടൗ  പ ലാനറുട ഉത്രവ്

        (ഹാജ ർ : ശീമതി. ഇന്ദു വിജയംണനാഥ്)
 

വിഷയംണ  -    നഗരഗ്രാമാസുത്രണ കാര്ാാലയംണ , ആാലപ്പുഴ - പുന്നപ്ര ുതക്ക് 
                 ഗ്രാമപഞ്ചായംണത്് - പുന്നപ്ര വിലല്ലജിപ്ര ീ്നീ-സർലവ്വേ നമർ 302/4-2, 
                 302/14-3 –പ്രുപ്പട്ട 1619  ച.മി. വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വസ്തുവിപ്ര നിാലവിളള്ള
                 24.1 ച.മീ. വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ുകട്ടിടവു , 51 ച.മി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഗ്ാസ്
                 ലഗാഡൗണ , 16.1 ച.മി. വിസ്തീർ ണ്ണമുള്ള ഓഫീസ് ുകട്ടിടവു  ഉൾപപുപ്പുട
                 ആുക വിസ്തീർണ്ണ  91.2 ച.മി.ഉ , FSI  0.056 ഉ , കവലീ്നജ് 5.63 
                 ശതമാനവുമുള്ള അപായംണ സാധ്താ വിനിലയംണാഗ ഗണ ( I)പ്രുപ്പട്ട 
                 നിർമ്മാണത്ിന് ലാല-ഔട്ട് / യലസജ് ഓഫ് ലലാട്ട് എന്നിവയുട 
                 അനുമതി നപ്രകി ഉത്രവാകുക.
 
പരാമ   ർ ശ  - 1. പുന്നപ്ര ുതക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായംണത്് ുസടട്ടീ്നിയുട 31/01/2020-ുാല 
                     എ4/438/20 നമർ കത്്
                  2. ശീ. നജ്മപ്ര ബാവവിു്റ 14/02/2020 –ുാല അലപക
  

ഉത്രവ് നമ ർ   TCPALP/ 75 /2020-C/  ുക  .  ഡിസ് തീയംണതി   :24/02/2020   
 

               ആാലപ്പുഴ ജില്ല -  പുന്നപ്ര ുതക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായംണത്്  -  പുന്നപ്ര വിലല്ലജിപ്ര  ീ്നീ-
സർലവ്വേ നമർ  302/4-2,  302/14-3   -  പ്രുപ്പട്ട 1619  ച.മീ.  വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വസ്തുവിപ്ര
നിാലവിളള്ള  24.1 ച.മീ.  വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ുകട്ടിടവു ,  51  ച.മി.  വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഗ്ാസ്
ലഗാഡൗണ ,  16.1  ച.മി.  വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഓഫീസ്  ുകട്ടിടവു  ഉൾപപുപ്പുട ആുക
വിസ്തീർണ്ണ  91.2 ച.മി.ഉ , FSI  0.056 ഉ , കവലീ്നജ് 5.63 ശതമാനവുമുള്ള അപായംണ സാധ്താ
വിനിലയംണാഗ  ഗണ (  I)പ്രുപ്പട്ട നിർമ്മാണത്ിന്  താുഴ പീ്നയന്ന നിബന തനകൾപപക്ക്
വിലധയംണമായംണി  K.P.B.R-2019  ചട്ട  30  പ്രകാര   ലാല-ഔട്ട്  /  യലസജ്  ഓഫ്  ലലാട്ട്
എന്നിവയുട അ ഗീകാര  നപ്രകി ഉത്രവാകുക. 
 
നിബന തനകൾപപ
 

1.അലപകകു്റ സാലത്ിു്റ ഉടമസാവകാശ , നിർമ്മാണാവകാശ , സർലവ്വേ 
നമരുകൾപപ, അളവുകൾപപ, വിസ്തീർണ്ണ  എന്നിവ സ ബന തിച്ച ബന തുപ്പട്ട ലര കൾപപ  
ഒക  തുന്ന ഈ ഓഫീസിപ്ര പരിലശാധനാ വിലധയംണമാക്കിയംണിട്ടില്ല. ആയംണതിനാപ്ര 
KPBR 2019 ചട്ട  9(2) പ്രകാര  ആയംണത് ബന തുപ്പട്ട ലര കൾപപ പരിലശാധിച്ച  
സാലപരിലശാധന നടത്ിയ  ഗ്രാമ പഞ്ചായംണത്് ുസടട്ടീ്നി  
ഉീ്നപ്പുവരുത്ിയംണിരിയ്ക്കണ . 

2.യലസജ് ഓഫ് ലലാട്ട് /ലാല-ഔട്ട്  അ ഗീകാര  മാത്രമാണ് ഈ ഓഫീസിപ്ര നിക  
നപ്രകുന്നത്. ഇത് ഒരു  ുകട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതിയംണല്ല. ആയംണത് ബന തുപ്പട്ട 
തലദ്ദേശ സ്വയംണ ഭരണ സാപനത്ിപ്ര നിക  നിയംണമാനുതത  വാലേണതാണ്. 

3. 2018-ുാല ലകരളാ ുനപ്രവയംണപ്ര - തണ്ണീർത്ട സ രകണ (ലഭദഗതി)ചട്ടേളുുട 
പരിധിയംണിപ്ര വരുന്നില്ലാുയംണന്ന്  ഗ്രാമപഞ്ചായംണത്് ുസടട്ടീ്നി 
ഉീ്നപ്പുവരുത്ിയംണിരിയ്ക്കണ . 

4. പുീ്നലമാക്ക് ൂമിയുട കല�റ്മില്ല  എന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായംണത്്  ുസടട്ടീ്നി 
ഉീ്നപ്പുവരുത്ിയംണിരിയ്ക്കണ . 

5.നിർമ്മാണത്ിലാലക്കുള്ള പ്രലവശന മാർ്ഗത്ിു്റ വീതി ചട്ട  28 (1) പ്രകാര  

File No.TCPALP/75/2020-C



ാലഭ്മാുണന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായംണത്്  ുസടട്ടീ്നി ഉീ്നപ്പുവരുത്ിയംണിരിയ്ക്കണ . 
6. KPBR 2019 ചട്ട  5 (12) പ്രകാര  ഫയംണർലഫാസ് ഡയംണീ്നകറുടലയംണാ അുല്ലലിപ്ര 
അലദ്ദേഹ  ചുമതാലുപ്പടുത്തുന്ന ഉലദ്ാഗസു്റലയംണാ അ ഗീകാര  വാേിയംണിരിയ്ക്കണ .
ആവശ്മായംണ എല്ലാ വകുപ്പുകളിപ്ര നിക  അനുമതി / NOC ാലഭ്മാക്കിയംണിട്ടുുണക 
ഗ്രാമപഞ്ചായംണത്്  ുസടട്ടീ്നി ഉീ്നപ്പുവരുത്ിയംണിരിയ്ക്കണ . 

7.നിർദ്ദേിഷ്ട നിർമ്മാണ  സമീപ ലലാട്ടിളള്ള   ുകട്ടിടേളുുട   സുരകുയംണ 
ബാധിയ്ക്കന്നില്ല എന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായംണത്്   ുസടട്ടീ്നി ഉീ്നപ്പുവരുത്ിയംണിരിയ്ക്കണ . 

8. KPBR 2019 ചട്ട  79(7) പ്രകാര  മാലിന ജാലത്ിു്റ റെ ശീകരണ  വഴിയള്ള 
പു:നരുപ്രപ്പാദനത്ിനു  പു:നരുപലയംണാഗത്ിനുമുള്ള പ്രലത്ക സ വിധാനേൾപപ 
ഏർുപ്പടുത്ിയംണിട്ടുുണന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായംണത്് ുസടട്ടീ്നി   ഉീ്നപ്പുവരുത്ിയംണിരിയ്ക്കണ .

9.പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ  KPBR 2019 ുാല ചട്ടേൾപപക്കു  അനുബന ത ലഭദഗതികൾപപക്കു ,   
ബാധകമായംണ മറ്് നിയംണമേൾപപക്കു  അനുതതമായംണിരിയ്ക്കണ .  

     
അ ഗീകരിച ലാല  -  ഔട്ട് നമ ർ   -   എപ്ര  .  എ   09/2020  

                           
 
 
 

                                                                                    ഇന്ദു വിജയംണനാഥ്
                                                                                      ടൗ  പ ലാന ർ
                                                                                       ആാലപ്പുഴ
 
 സ്വീക ർത്ാവ് :
   ുസടട്ടീ്നി, പുന്നപ്ര ുതക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായംണത്് ( സാക്ുപ്പടുത്ിയംണ ലാനുക ൾപപ സഹിത )
 
പക ർപ്പ്                                          
                                                                                             
       1. ശീ. നജ്മപ്ര ബാവ, ുവളിമുറ് , പുന്നപ്ര പി.ഒ, ആാലപ്പുഴ
       2. ഓഫീസ് ലകാപ്പി
       3. കരുതപ്ര ഫയംണപ്ര     
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