
 
കകരള സർക് ർ

നഗര ഗ്ര്മ്സൂത്രണ വകുപ്പ്  ,   ജില്ല് ക്ര്യാ്യം�  ,   കണർ  

ജില്ല് നഗര്സൂത്രകകന നെ നടെ നിരമ�

   സൂചന:-ജില്ല് നഗര്സൂത്രണ ക്ര്യാ്യം�,കണർ-  ആയകക്െ് ന ഗ്ര്മ ടഞ്ംത് ടരിധിംി*          
                 കവള്ള്െ് ന വികല്ലജി*  കല്ലെ നി റി. സ. നമ്പർ- 4/1125,4/1126,4/1127,4/1128,4/1129,4/1130 *               
                കടടുന്ന കജ്സ് നഗർ എന്ന നയത് ഗണ� ഡി ംി* ഉൾകപ്പടുന്ന ടു ്ന ഡികഡിറ്റിം�              
                 കകട്ടിെ നവു� ഗണ� എഫ് * ഉൾകപ്പടുന്ന ടു വ്യാ്ട്ര കകട്ടിെ നവു� നിർിി്കന്നനിന്                   

                 നയതികന ഉടകം്ഗതിനു� രൂപടകര്ക്കു� - കയ ഔട്ട്  അ�ഗീക്ര� ന*കി                    

                 ഉതരവ്കുന്നന്  സ�ബനിധ് .

    ടര്മർശ�:-1. കക.ടി.ബി.ആർ- 2019 ചട്ട�  30 (g)                  

                 2. ആയകക്െ് ന ഗ്ര്മ ടഞ്ംത് നഗരസഭ് കസരട്ടരിയുകെ ന 27/01/2020 കയ             
                       ഏ 1:248/2020 നമ്പർകത്.

ഉതരവ് നമ്പർ   .TCPKNR/171/2020-  സി                     നിംനി  .12.03.2020  

                   ആയകക്െ് ന ഗ്ര്മ ടഞ്ംത് ടരിധിംി* കവള്ള്െ് ന വികല്ലജി*  കല്ലെ നി റി. സ. നമ്പർ- 
4/1125,4/1126,4/1127,4/1128,4/1129,4/1130 *കടടുന്ന കജ്സ് നഗർ എന്ന നയത് ഗണ� ഡി ംി* ഉൾകപ്പടുന്ന 
2613.68 ച.മീ. വിസ്തീർണ്ണമുള്ള രണ നിയ ്ന ഡികഡിറ്റിം� കകട്ടിെ നവു� ഗണ� എഫ് * ഉൾകപ്പടുന്ന 392.84 ച.മീ. 

വിസ്തീർണ്ണമുള്ള  ടു വ്യാ്ട്ര കകട്ടിെ നവു� നിർിി്കന്നനിന് നയതികന ഉടകം്ഗതിനു� രൂപടകര്ക്കു� 
അ�ഗീക്ര� യഭ്യാമ്്കന്നനിന്  ശ്രീമനി നടുപ്പറമ്പി* എയിസബത് അയക് സ്ടർ “സാനടുപ്പറമ്പി*പി 

കക്ട്ടം്െ് ന കവയ ആയകക്െ് ന.ടി.ട. എന്നവർക് കകരള ടഞ്ംത്  കകട്ടിെ ന നിർി്ണ നിംമ� 2019 ചട്ട� 

30(g)അനുസരിധ ്ന്കഴെ ടറയുന്നഉട്ധികൾക് വികധംമ്ംി കയ ഔട്ട്  അ�ഗീക്ര� ന*കി ഇനിന്*

ഉതരവ്കുവ.

ഉട്ധികൾ
1. ന്കഴെ ടറയുന്ന നിബനനകൾ  ട്യിധിികടവ�  നിംമ്നുുന�  ആവ്ശ്യാമ്ം
ഏജൻസികളകെ ന എൻ .ട.സി.  /  അനുമനി  യഭ്യാമ്കിംിികടവ�  ഉറ് വുതിം  കശഷ�
മ്ത്രകമ കസരട്ടറി നിർി്ണ്നുമനി ന*കുവ്ൻ ട്ടുു. 

2. കക.  ടി  .ബി.ആർ  -2019  ചട്ട�  9    പക്ര�  നയതികന ഉെ നമനന ,  സർകവ നമ്പർ ,
അളവുകൾ, അനിുകൾ, വിസനി, അകടക്ഷകൻകറ നിർി്ണ്വക്ശ�, എന്നിവയു� നിർഷി翖�
നയ�  പുററകമ്പ്ക്  ഭൂമമിംി*  ഉൾകപ്പടുന്നില്ല എവ�  കര്കൾ  ടരികശ്ധിധ്  കസരട്ടറി
ഉറപ്പ്കകടന്ണ്. 

3. ട്ർകി�ഗ്  ആംി  ക്ണിധിിള്ള നയ�  ട്ർകി�ഗ്  സ്ധ്യാമ്കുന്ന രീനിംി*
വികസിപ്പികകടന്ണ്. 

4. ചട്ടപക്ര� ആവശ്യാമ്ം മഡിറ് വകുപ്പ്/എജൻസികളി* നിവ� അനുമനി വ്ങികകടന്ണ് 

5.്ന ഡികഡിറ്റിം�  കകട്ടിെ നതികന അകക വിസ്തീർണ്ണ�  1000  ച.മീ.  കവിയുന്നനിന്* ചട്ട�  42(2)
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പക്ര� ആവശ്യാമ്ം യിറ്/ 1 in 12 ചരികവ്ടു  െ നിം റ്മ്പ് സ മ്കകടന്ണ്. 

6. ഇകനണ* കറ്ഡി*  നിവ�  ്ന ഡികഡിറ്റിം�  കകട്ടിെ നതികയക്  ചുങിംന്  2  മീ.  അകയ�
യഭി്കവകടന്ന് ഉറപ്പ്കണ�. 

7. ചട്ട� 76.1  പക്ര�  ആവശ്യാമ്ം  ഭൂമഗർഭ  ജയ  കട്ഷണ  സ�വിധ്ന�,  ചട്ട�  77  പക്ര�
  ആവശ്യാമ്ം  Solar  energy  installation,  ചട്ട�  79  പക്ര�    ആവശ്യാമ്ം  മ്യിന്യാ
നിർി്ർ ന  സൗകര്യാ�,  ദ്രവ  മ്യിന്യാ ശുദ്ീകരണ  സ�വിധ്ന� ,  മയിന  ജയതികന
ശുദ്ീകരണ� വഴെി പുറനുടകം്ഗതിനുള്ള സ�വിധ്ന� എന്നിവ സ മ്കണ�. 

8. കക.  ടി.ബി.ആർ.-2019  ചട്ട�  76.3  പക്ര�  450  ച.മീ.  നയവിസ്തീർണ്ണതിന്  ടു മര�  എന്ന
കന്നി*  ആകക 22  മരങൾ  (നിയവിലള്ളന്  ഉൾകപ്പകെ ന)  നിർി്ണ�  പർതീകരിധ്
ട്കകടൻസി  യഭിധ്  ടു വർഷതിനുള്ളി*  നിവളർകതടന്ണ് .  ആംന്  കസരട്ടറി
ഉറപ്പ്കകടന്ണ്. 

9. നിർി്ണ� കക. ടി .ബി.ആർ -2019 നു� അനുബന കഭഷഗനികൾ്ക� ബ്ധകമ്ം മഡിറ്  
നിംമങൾ്ക� അനുുനമ്ംിരികണ� 

                        എ*എ.നമ്പർ.12/2020 പക്ര� ജില്ല് നഗര്സൂത്രകൻ അ�ഗീകരിധ കകട്ടിെ ന         

            വിന്യാ്സ വര്കൾ  ഇകന്കെ ന്പ്പ� അം്കവ.

           ഇന് നിർി്ണതിനുള്ള അനുമനി ടത്രമല്ല ആംന് ടഞ്ംതി* നിവ�                
നിംമ്നുുന� യഭ്യാമ്കിംിരികകടന്ണ്. 

                                                                                                
                                                                                       
 
                                                                                    കെ നൗൺ പ്ല്ന ർ
   ടകർപ്പ് :- ശ്രീമനി നടുപ്പറമ്പി* എയിസബത് അയക് സ്ടർ.                        കണർ                 
                  “നടുപ്പറമ്പി*” കക്ട്ടം്െ് ന കവയ ആയകക്െ് ന.ടി.ട.
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