
കകേരള സർക്ക ർക  

നഗര ഗകമകസൂത്ര വകുപ  ,   ജിലക കേകര്കലയം  ,   കേണ്ണൂർക  

ജിലക നഗരകസൂകേകന നടപടിരമം

   സചന:-ജിലക നഗരകസൂത്ര കേകര്കലയം,കേണ്ണൂർക-  കപരകവൂർക ഗകമ പഞ്ചകയത്തപ  പരിിിയിൽ         
               ,കവള്ളർകവള്ളി വികലജപ ,വകർകഡപ  8 ,റി.സ.നമ്പർക 13/149,14/103 എന്നിവയിൽ ഉൾപപകുെന്ന        
               50466.35.ച.മീ.വിസ്തൃതിയള്ള കപകടിൽ 3178.53.ച.മീ.വിസീർകത്രമള്ള  ഒരു ഓഡികറ്കറിയം         
               കകേടിടം നിർകമ്ി്ന്ന്തൃതിനപ സലത്തികന ഉപകയകഗത്തിതിം രപകരഖയ്കം ുംഗീകേകരം         
               ലഭ്മക്ന്ന്തൃതിനപ ഫക.ടി.കകേകച്ചുകേകരകടിൽ.വികേകർക.കസനപ  കജകസഫപ ചർക്പ.തുണ്ടിയിൽ.  
                കപരകവൂർക  സമർകുി് ുകപേ- കല ഔടപ  ുംഗീകേകരം നൽകേി ഉത്തരവകകന്ന്തൃതപ      

                സംബനി്പ .

    പരകമർകശം:-1. കകേ.പി.ബി.ആർക-2011 ചടം 57(1) 

                    2. ഫക.ടി.കകേകച്ചുകേകരകടിൽ.വികേകർക.കസനപ  കജകസഫപ ചർക്പ.തുണ്ടിയി ൽ കപരകവൂർക.      
                          എന്നവരുകട 05.01.2020 കല ുകപേ    

ഉത്തരവപ നമ്പർക   .TCPKNR/43 /2020-  സി                     ്തൃതിയ്തൃതി  .24.02.2020  

കപരകവൂർക ഗകമ പഞ്ചകയത്തപ  പരിിിയി ൽ ,കവള്ളർകവള്ളി  വികലജപ ,വകർകഡപ  8 ,റി.സ.നമ്പർക 13/149,14/103 
എന്നിവയിൽ ഉൾപപകുെന്ന 50466.35.ച.മീ.വിസ്തൃതിയള്ള കപകടിൽ 3178.53.ച.മീ.വിസീർകത്രമള്ള ഒരു 
ഓഡികറ്കറിയം കകേടിടം നിർകമ്ി്ന്ന്തൃതിനപ  ുതിമ്തൃതി്കയി  ഫക.ടി.കകേകച്ചുകേകരകടിൽ.വികേകർക.കസനപ  

കജകസഫപ ചർക്പ.തുണ്ടിയിൽ.കപരകവൂർക  എന്നവർക്പ കകേരള പഞ്ചകയത്തപ  കകേടിട നിർകമ്കത്ര നിയമം 2011 

ചടം  57(1)  ുതിസരി്പ   ്തൃതകകഴെ പറയന്ന  ഉപകിികേൾപപ്പ വികിയമകയി ുംഗീകേകരം നൽകേി ഇ്തൃതിനകൽ

ഉത്തരവകകവ.

ഉപകിികേൾപപ
1. ്തൃതകകഴെ പറയന്ന നിബനനകേൾപപ  ർകത്രമകയം പകലി്ി്കണ്ടവം നിയമകതിസ്തൃതം ആവശ്മകയ 
എജൻസികേളകട NOC /ുതിമ്തൃതി എന്നിവ ലഭ്മക്ിയി്കണ്ടവം ഉറ് വരുത്തിയ കശ ശം 
മകൂകമ കസരടറി കകേടിട നിർകമകത്ര ുതിമ്തൃതി/ഒ്പൻസി നൽകവകൻ പകെക്. 

2. കകേ.പി.ബി.ആ൪ 2011 ചടം 11 പ്രകേകരം സലത്തികന ഉടമസ്തൃത ,സർകകവ നമ്പർക
,ു്തൃതിരുകേൾപപ,വിസ്തൃതി,ുളവുകേൾപപ ,ുകപേകേകന നിർകമ്കത്ര ുവകേകശം എന്നിവയം നിർകദി്ട  
സലം പുറകമ്പക്പ മമി ഉൾപപകുെന്ന്തൃതല എവം കരഖയ്കേൾപപ  പരികശകിി്പ കസരടറി 
കബകി്കുടിരി്ത്രം. 

3. നിർകമകത്രം കകേ.പി.ബി.ആ൪ തിം ുതിബന കഭദഗ്തൃതികേൾപപ്ം ,ബകികേമകയ മറ നിയമങൾപപ്ം
ുതിസ്തൃതമകയിരി്ത്രം . 

4. കകേ.പി.ബി.ആ൪ ചടം 57(12) പ്രകേകരമള്ള ഖയ്ര ദവ മകലിന്ങളകട കശഖയ്രത്രത്തിതിം  
പുറന്തള്ളലിതിം   കവണ്ടിയള്ള സംവിികനം ,57(12 A)പ്രകേകരമള്ള ദവ മകലിന് സംകരത്ര 
സംവിികനം എന്നിവ നൽകേിയി്കണ്ടന്നപ  ഉറ് വരുുകേ.  

5. കകേ.പി.ബി.ആ൪ ചടം 101 പ്രകേകരം    ലിറ്ർകകശ ശിയള്ള മഗർകഭ ജലസംഭരത്രിയം, മഗർകഭ ജല 
കപക ശത്ര സംവിികനവും നൽകേിയി്കണ്ടന്നപ ഉറ് വരുുകേ . 
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6.  സ്ത്രീകേൾപപ്ം പുരു ശമകർക്ം ഉപകയകഗി്കവുന്ന രീ്തൃതിയിൽ കകേടിടത്തികന ഗൗണ്ടപ കഫ്ലകറിൽ 
ഭിന്ന കശ ശി്കർക്പ ഉപകയകഗി്ന്ന്തൃതിനകയി നൽകേിയ വികശ ശകൽ കടകയകലറ്ികന 
രമീകേരത്രത്തിൽ മകറ്ം വരുുകേ.  

7. കപകടിൽ നിലവിളള്ള മറ കകേടിടങളികല് എത്തിക്രുന്ന്തൃതിനപ കപകടിനകേു നൽകേിയ വഴെി
,വിഭകവി്തൃത നിർകമ്കത്രത്തികന ചട പ്രകേകരമള്ള  തുറസ്സകയ സലകത്ത ബകിി്ന്നില എന്നപ 
ഉറ് വരുുകേ.  

8.  നിർകമ്കത്രത്തിൽ ഭകവിയിൽ 5 ൦൦ച.മി.യിൽ കെ്തൃതൽ ഹകൾപപ ഏറിയ  A/C സംവിികനം 
ഏർകകുെുകേയകകനങ്കിൽ എനർകജി കേൺസരെസരപ കവ ശതിമകയി ബനകുട ുതിമ്തൃതികേൾപപ 
കനകടണ്ടക്തൃതകത്രപ 

            എൽഎ.നമ്പർക.08/2020 പ്രകേകരം ജിലക നഗരകസൂകേൻ ുംഗീകേരി് കകേടിട വിന്കസ  
          വര്കേൾപപ  ഇക്തൃതകകടകും ുയ്വ.

         ഇ്തൃതപ നിർകമ്കത്രത്തിതിള്ള ുതിമ്തൃതി പൂമല ആയ്തൃതപ പഞ്ചകയത്തിൽ നിവം നിയമകതിസ്തൃതം
      ലഭ്മക്ിയിരിക്ണ്ട്തൃതകത്രപ. 

                                                                                           
                                                                                       
                                                                                               കടൗൺസരെ പകന ർക
   പകേർകുപ :- കസരടറി .                                                                             കേണ്ണൂർക
                 കപരകവൂർക ഗകമ പഞ്ചകയത്തപ 
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