
നഗര ഗ്രാമസൂത്രണ വകുപ്പ്  
നഗരാസൂത്രണ കാര്ാാലയംണ   ,   ആാലപ്പുഴ  

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

വിഷയംണ     - നഗരാസൂത്രണ കാര്ാാലയംണ , ആാലപ്പുഴ - ചചേർത്താല ടതക്ക് ഗ്രാമ
                 പഞ്ചായംണത്ത് - അർത്തുങ്കൽവിചല്ലജ് - ആശുപത്രി ടകട്ടിട നിർാാണത്തിന്
                 - ചാല-ഔട്ട്,യചസജ് ഓഫജ് ചപ്ലാട്ട് എന്ിവയടട അഅമതി നാ്ലകി 
                 ഉത്തരവാകുന.
 പരാമർ ശ  - ചചേർത്താല ടതക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായംണത്ത് ടസക്രട്ട്ിയടട 02/03/2020-ടാല 
                  എ 3-6316/17 നമർ കത്ത്
  

ഉത്തരവ് നമ    ർ   TCPALP/309/2020-C -   ടക  .  ഡിസ് തീയംണതി   : 01/06/2020   
 

               ആാലപ്പുഴ  ജില്ലയംണിൽ  ചചേർത്താല  ടതക്ക്  ഗ്രാമപഞ്ചായംണത്ത്  പരിിിയംണിയത്ത
അർത്തുങ്കൽവിചല്ലജിൽ ്ീ-സർചവ്വേ നമർ 158/ 2 ,167/11,16 (Block 29)–ൽ ഉൾടപ്പട്ട 17919ചേ.
മീ.  വിസ്തീർണ്ണമുത വസ്തുവിൽ  നിാലവിൽ 9480.14  ചേ.  മീ.  വിസ്തീർണ്ണമുത ആശുപത്രി
ടകട്ടിടത്തിനടുത്ത്  പുതതായംണി നിർാികന് 1056.12ചേ.മീ.  വിസ്തീർണ്ണമുത ടകട്ടിട ഉൾടപ്പടട
ആടക10536  .26  ചേ.മീ.  വിസ്തീർണ്ണവു ,  FAR  0  .59,  കവച്ജ്  28  .22 ശതമാനവുമുത
ഗണ (C)ൽടപ്പട്ട ആശുപത്രി  ടകട്ടിട  നിർാികന്തിഅത അ ഗീകാര 
ാലഭ്മാകന്തിനായംണി പരാമർശിത കത്തു മുചഖഖന ാലഭ്മാക്കിയംണ  മദർ സപ്പീരിയംണർ,  ടസന്റ്
ടസബാസ്റ്റ്ൻസ് ചകാൺടവന്റ്,  അർത്തുങ്കൽ പി.ഒ-യടട അചപക പരിചശാിിിതിടന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ  KPBR  2011 ചേട്ട  56  പ്രകാര  താടഴ പ്യന് നിബനനകൾക്ക്
വിചിയംണമായംണി  ടകട്ടിടത്തിടന്റ ചാല-ഔട്ടിഅ ,  സ്ഥാലത്തിടന്റ ഉപചയംണാഗത്തിഅ 
അ ഗീകാര  നാ്ലകി ഉത്തരവാകുന. 
 
നിബനനകൾ
 

1. അചപകകടന്റ സ്ഥാലത്തിടന്റ ഉടമസ്ഥാവകാശ ,  നിർാാണാവകാശ ,  സർചവ്വേ
നമറുകൾ, അളവുകൾ, വിസ്തീർണ്ണ  എന്ിവ സ ബനിച്ച ബനടപ്പട്ട ചരഖഖകൾ  
ഒന  തടന് ഈ ഓഫജീസിൽ പരിചശാിനാ വിചിയംണമാക്കിയംണിട്ടില്ല. ആയംണതിനാൽ
KPBR  2011  ചേട്ട  11(1)  പ്രകാര  ആയംണത്  ബനടപ്പട്ട ചരഖഖകൾ  പരിചശാിിച്ച 
സ്ഥാലപരിചശാിന നടത്തിയ  പഞ്ചായംണത്ത്  ടസക്രട്ട്ി  ഉ്പ്പുവരുത്തിയംണിരിയ്ക്കണ .

2. യചസജ് ഓഫജ് ചപ്ലാട്ട്,  ചാലഔട്ട്  അ ഗീകാര  മാത്രമാണ് ഈ ഓഫജീസി് ൽ നിന 
നൽകുന്ത്.  ഇത്  ഒരു  ടകട്ടിട  നിർാാണാഅമതിയംണല്ല.  ആയംണത്  ബനടപ്പട്ട
തചദ്ദേശ സ്വയംണ  ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന  നിയംണമാഅസത  വാചങങ്ങതാണ്. 

3. 2008  ടാല ചകരള ടനൽവയംണൽ തണ്ണീർത്തട  സ രകണ നിയംണമത്തിടന്റയ  2018
ടാല ചകരളാ ടനൽവയംണൽ തണ്ണീർത്തട  സ രകണ ചഭദഗതി നിയംണമത്തിടന്റയ 
പരിിിയംണിൽ വരുന്ില്ല എന്് പഞ്ചായംണത്ത് ടസക്രട്ട്ി ഉ്പ്പുവരുത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 

4. പ്ചമാക്ക്  ഭൂമിയടട കചിറ്മില്ല   എന്്  പഞ്ചായംണത്ത്  ടസക്രട്ട്ി
ഉ്പ്പുവരുത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 

5. നിർാാണത്തിചാലകത പ്രചവശന  മാർഗ്ഗത്തിടന്റ വീതി  ചേട്ട  (37)  പ്രകാര 
ാലഭ്മാടണന്് പഞ്ചായംണത്ത്  ടസക്രട്ട്ി ഉ്പ്പുവരുത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 

6. KPBR  2011  ചേട്ട  56  (4)  പ്രകാര  ഫജയംണർ ചഫജാക്  ഡയംണ്ടറുടടചയംണാ  അടല്ലങ്കിൽ
അചദ്ദേഹ  ചുമതാലടപ്പടുത്തുന് ഉചദ്ാഗസ്ഥടന്റചയംണാ അ ഗീകാര  വാങങ്ിയംണിരിയ്ക്കണ .
ആവശ്മായംണ എല്ലാ വകുപ്പുകളിൽ നിന  അഅമതി  /NOC  ാലഭ്മാക്കിയംണിട്ടുടങന
പഞ്ചായംണത്ത്  ടസക്രട്ട്ി ഉ്പ്പുവരുത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 

File No.TCPALP/309/2020-C



7. നിർദ്ദേിഷ്ട നിർാാണ  സമീപചപ്ലാട്ടിയത്ത   ടകട്ടിടങങ്ളുടട  സരകടയംണ
ബാിിയ്ക്കന്ില്ല എന്് പഞ്ചായംണത്ത്  ടസക്രട്ട്ി ഉ്പ്പുവരുത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 

8. KPBR  2011  ചേട്ട  56(8)  പ്രകാര  ദ്രവ  മാാലിന് സ കരണത്തിഅത പ്രചത്ക
സ വിിാനങങ്ൾ  ഏർടപ്പടുത്തിയംണിട്ടുടങന്്  പഞ്ചായംണത്ത്  ടസക്രട്ട്ി 
ഉ്പ്പുവരുത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 

9. KPBR  2011  ചേട്ട  56(9)  പ്രകാര  മാലിന  ജാലത്തിടന്റ ശുദ്ധീകരണ  വഴിയത
പനരുൽപ്പാദനത്തിഅ  പനരുപചയംണാഗത്തിഅമുത പ്രചത്ക  സ വിിാനങങ്ൾ
ഏർടപ്പടുത്തിയംണിട്ടുടങന്് പഞ്ചായംണത്ത് ടസക്രട്ട്ി  ഉ്പ്പുവരുത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 

10.പ്രസ്തുത നിർാാണ  KPBR 2011  ടാല ചേട്ടങങ്ൾക  അഅബന ചഭദഗതികൾക ,
ബാികമായംണ മറ്് നിയംണമങങ്ൾക  അഅസതമായംണിരിയ്ക്കണ . 

 
 
അ ഗീകരിി ചാല  -  ഔട്ട് നമ    ർ   -   എൽ  .  എ   14/2020  

                           
 
 
 

                                                                                    ഇന്ദു വിജയംണനാഥ്
                                                                                      ടൗ  ൺ പ്ലാന ർ
                                                                                       ആാലപ്പുഴ
 
 
സ്വീകർത്താവ് :
          ടസക്രട്ട്ി, ചചേർത്താല ടതക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായംണത്ത് ( സാക്ടപ്പടുത്തിയംണ പ്ലാഅക ൾ 
സഹിത )
 
പകർപ്പ് 
       1. മദർ സപ്പീരിയംണർ, ടസന്റ് ടസബാസ്റ്റ്ൻസ് ചകാൺടവന്റ്, അർത്തുങ്കൽ പി.ഒ
       2. ഓഫജീസ് ചകാപ്പി
       3. കരുതൽ ഫജയംണൽ    
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