
 

കകരള സർക് ർ

നഗര ഗ്ര്മ്സൂത്രണ വകുപ്പ്  ,   ജില്ല് ക്ര്യാ്യംc  ,   കണർ  

ജില്ല് നഗര്സൂത്രകകന നെ നടെ നിരമc

   സൂചന:-ജില്ല് നഗര്സൂത്രണ ക്ര്യാ്യംc,കണർ-  ശ്രീകണ്ഠപുരc നഗരസക്                             
                ടരിധിംിൽ  കനെ നികംങ്ങ വികല്ലജ്  റി. സ. നമ്പർ-6/170 ൽ ഉൾകപ്പട്ട                                

                6070 ച.മീ  വിസീർണമുള സയത് 167.60.ച.മീ. വിസീർണമുള ഒര                             
                 ഓകട്ട് കമ്ബബൽ വർകക്പc വ്ട്ടർ സർവീസ് കസ്റ്റc (ഗ്രൂപ്പ് ഐ 1)                      
                 ഒര ഓഫീസ് കകട്ടിെ നിc നിർ്ിിക്ിന് സയതികന ഉടകം്ഗതിറc                     
                 രടകരേഖയc അcഗീക്രc യക്യാമ്ിക്ിന് ശ്രീ. ഞ്വുളിൽ വിൻകസന്                       
                  സമർപ്പിപ അകടക- കയ ഔട്ട്  അcഗീക്രc നൽകി ഉതരവ്കുക്്          

                  സcബനിപ് .

    ടര്മർശc:-1. കക.എc.ബി.ആർ-1999(SRO.676/2017,Dated.31.10.2017) ചട്ടc 59(1)                  

                 2. ശ്രീകണ്ഠപുരc നഗരസക് കസരട്ടരിയുകെ ന28/12/2019 കയ ടി.ഡബ്ല്യു 2/5967/                 
                       2019 നമ്പർകത്.

ഉതരവ് നമ്പർ   .TCPKNR/36/2020-  സി                     ്ിം്ി  .03.02.2020  

                   ശ്രീകണ്ഠപുരc നഗരസക് ടരിധിംിൽ കനെ നികംങ്ങ വികല്ലജ്   റി.  സ.  നമ്പർ- 6/170 ൽ

ഉൾകപ്പട്ട  6070  ച.മീ   വിസീർണമുള സയത്  167.60.ച.മീ.  വിസീർണമുള ഒര ഓകട്ട് കമ്ബബൽ
വർിക്റ്്പc  വ്ട്ടർ സർവീസ്  കസ്റ്റc  (ഗ്രൂപ്പ്  ഐ  1)  ഒര ഓഫീസ്  കകട്ടിെ നിc  നിർ്ിിക്ിന്
അറമ്ിക്ംി   ശ്രീ.  ഞ്വുളിൽ വിൻകസന്  “ഞ്വുളിൽ ഹൗസ്”  കചകമ്പരി.കണർജില്ല -670632

  എകവർക് കകരള മനിസിപ്പ്യിിി കകട്ടിെ ന നിർ്്ണ നിംമc  1999  ചട്ടc  59(1)   അറസരിപ ്  ്്കഴ

ടറയുക  ഉട്ധികൾക് വികധംമ്ംി അcഗീക്രc നൽകി ഇ്ിന് ൽ ഉതരവ്കുുന.

ഉട്ധികൾ
1. ്്കഴ ടറയുക നിബനനകൾ  ട്യിപിികടുണുനc  നിംമ്റു്c  ആവ്ശ്യാമ്ം

ഏജൻസികളകെ ന എൻ .ഒ.സി.  /  അറമ്ി  യക്യാമ്കിംിികടുണുനc  ഉറപ വരതിം  കശ്റ്c
മ്ത്രകമ കസരട്ടറി നിർ്്ണ്റമ്ി നൽകുവ്ൻ ട്ടു. 

2. കക. എc. ബി. ആർ -99 ചട്ടc 11 പക്രc സയതികന ഉെ നമസ്, സർകവ നമ്പർ, അളികൾ,
അ്ിരകൾ,  വിസ്തൃ്ി,  അകടകകൻകറ  നിർ്്ണ്വക്ശc,  എകിവയുc  നിർദിട സയc
പുറകമ്പ്ക്  ഭൂമിംിൽ  ഉൾകപ്പടകില്ല എുനc  കരേകൾ  ടരികശ്ധിപ്  കസരട്ടറി
ഉറപ്പ്കകടുണ്്ണ്. 

3. നിർ്്ണസയതികന അ്ിരകൾ,  അളികൾ,  ആകക വിസീർർc എകിവ നിയവിുുള
കറ്ഡ്  ഉൾകപ്പടതികക്ടുണ്ണ്  പ്റകളിൽ  ക്ണിപിിുള്്.  ഒകിൽ  കട്ൽ
കപ്ികളികയിുള കറ്ഡ്കണക്ിന്ൽ െ നി കറ്ഡ് അ്ിര്ംി കണക്കികക്ടുണ് ബസി്
പ്ൻ  പുുകി  ്യ്റ്ികയുc  സയവിസീര്ർc,  എഫ്.എ.ആർ.,  കവകറജ്  എകിവ
പുനർനിർർംിികയുc  കചയ്  പുുകിം  ബസി്  പ്ൻ  സമർപ്പിിക ടകc  കടർമിി്
അറവദിിക്ിന് ടരിഗണികകടുണ്്ണ്. 
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4. കക.  എc.ബി.ആർ -99  ചട്ടc  59(15),  (16)  പക്രc   ദ്രവ  മ്യിന്യാ സcകരണശ്യ ,
മയിനജയത്്ികന ശുീകരണc  വഴി  പുനരടകം്ഗതിറുള സcകരണശ്യ  എകിവ
നിർ്്ണസയത് ്കക സെ സജീകരികകടുണ്്ണ്. 

5. കട്ളിച്ചു മ്ി്ൻ ഉകദശിിക്്ംി ക്ണിപിിുള ക്റ്ഡ് കട്ളിച്ചു മ്ിിംിികടുണക് കസരട്ടറി
ഉറപ്പ്കകടുണ്്ണ്. 

6. നിർ്്ണസയത് ഫില്ലിcഗ് ആവശ്യാമ്ം്ിന്ൽ അറബന വകുപ്പിൽ നിുനുള 
എൻ.ഒ.സി. യക്യാമ്കകടുണ്്ണ്. 

7. നിർ്്ണc കക. എc.ബി.ആർ -99 റc അറബന കകദഗ്ികൾിc ബ്ധകമ്ം മി്
  നിംമങ്ങൾിc അറു്മ്ംിരികണc. 

                  എൽഎ.നമ്പർ.07/2020 പക്രc ജില്ല് നഗര്സൂത്രകൻ അcഗീകരിപ കകട്ടിെ ന വിന്യാ്സ 

         വരപകൾ ഇക്്കെ ന്പ്പc അംിുന.                                                                

              ഇ്് നിർ്്ണതിറുള അറമ്ി ടത്രമല്ല .ആം്് നഗരസകംി ൽ നിുനc              
       നിംമ്റു്c യക്യാമ്കിംിരികകടുണ്്ണ്. 

                                                                                                
                                                                                       
 
                                                                                      കെ നൗൺ പ്ന ർ.കണർ 
   ടകർപ്പ് :- ശ്രീ. ഞ്വുളിൽ വിൻകസന് 
                 “ഞ്വുളിൽ ഹൗസ്” കചകമ്പരി.
                  കണർജില്ല -670632   
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