
നഗര ഗ്രാമസൂത്രണ വകുപ്പ്  
നഗരാസൂത്രണ കാര്ാാലയംണ   ,   ആാലപ്പുഴ  
ജില്ലാ ടൗ    ൺ പ്ലാനറുടട ഉത്തരവ്  

        (ഹാജ ർ : ശീമതി. ഇന്ദു വിജയംണനാഥ്)
  

വിഷയംണ     -നഗരാസത്രണ കാര്ാാലയംണ , ആാലപ്പുഴ -മാവവാലിക്കര നഗരസഭേ -
                 തഴക്കര വിവല്ലജ് - ആശുപത്രി ടകട്ടിട നിർാാണത്തിന്- വാല-ഔട്ട്, 
                 യൂവസജ് ഫസേ് വപ്ലാട്ട് എപന്ിവയടട െ മതി നാ്ലകി ഉത്തരവാകുന.
പരാമർ ശ  -1. മാവവാലിക്കര നഗരസഭോ ടസെട്ടരിയടട 17/03/2020-ടാല ഇ 2-13566/19 
                    നമർ കത്ത്
                  2. മാവവാലിക്കര ഗവ.ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂൂപ്രിടടി 25/05/2020 -ടാല 
                     ഡി-4568/19 നമർ കത്ത്
  

ഉത്തരവ് നമ    ർ   TCPALP/350/2020-C/  ടക  .  ഡിസ് തീയംണതി   :29/05/2020   
 

               ആാലപ്പുഴ ജില്ലയംണിų മാവവാലിക്കര നഗരസഭേ പരിിിയംണി^_തഴക്കരവിവല്ലജിų
രീ-സർവവ്വേ നമർ 36/6–ų ഉൾടപ്പട്ട 2.73ടഹക്ടർവിസ്തീർണ്ണമു_വസ്തുവിų നിാലവി^_
9552.53  ച.മീ.  വിസ്തീർണ്ണമു_ ടകട്ടിടവത്താടത്തിന്ത്ത്  പുതായംണി  നിർാിക്കന്
ടകട്ടിടത്തിടടി 23545.47 ച.മീ. വിസ്തീർണ്ണവു ഉൾടപ്പടട ആടക 33098 ച.മീ. വിസ്തീർണ്ണവു 
FAR  1.10,  കവവരജ്  32.74  ശതമാനവുമു_ ഗണ (C)ųടപ്പട്ട ആശുപത്രി  ടകട്ടിട 
നിർാിക്കന്തി _ െ ഗീകാര  ാലഭേ്മാക്കന്തിനായംണി പരാമർശിത കതകൾ മുവഖന
ാലഭേ്മാക്കിയംണ  ടമഡിക്കų സൂൂപ്ര്,  മാവവാലിക്കര ഗവ.ജില്ലാ  ആശുപത്രി,  തഴക്കര-യടട
െവപക്ഷ പരിവശാിിതതിടടി െടി്ഥാാനത്തിų K.M.B.R-1999 ചട്ട  54(1) ൂപ്കാര താടഴ
പരയന് നിബന്ധനനകൾക്ക്  വിവിയംണമായംണി  ടകട്ടിടത്തിടടി  വാല-ഔട്ടി  ,  ്ഥാാലത്തിടടി
ഉപവയംണാഗത്തി   െ ഗീകാര  നാ്ലകി ഉത്തരവാകുന. 
 
നിബന്ധനനകൾ
 

1.െവപക്ഷകടടി ്ഥാാലത്തിടടി ഉടമ്ഥാാവകാശ , നിർാാണാവകാശ , സർവവ്വേ 
നമറുകൾ, െളവുകൾ, വിസ്തീർണ്ണ  എപന്ിവ സ ബന്ധനിച്ച ബന്ധനടപ്പട്ട വരഖകൾ  
ഒന  തടന് ഈ ഫസേീസിų പരിവശാിനാ വിവിയംണമാക്കിയംണിട്ടില്ല. ആയംണതിനാų 
KMBR 1999 ചട്ട  11(1) ൂപ്കാര  ആയംണത് ബന്ധനടപ്പട്ട വരഖകൾ പരിവശാിിച്ച  
്ഥാാലപരിവശാിന നടത്തിയ  നഗരസഭോ ടസെട്ടരി  ഉരപ്പുവരുത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 

2.യൂവസജ് ഫസേ് വപ്ലാട്ട്, വാല-ഔട്ട്  െ ഗീകാര  മാത്രമാണ് ഈ ഫസേീസിų നിന  
നųകുന്ത്. ഇത് ഒരു  ടകട്ടിട നിർാാണാ മതിയംണല്ല. ആയംണത് ബന്ധനടപ്പട്ട 
തവദ്ദേശ സ്വയംണ  ഭേരണ ്ഥാാപനത്തിų നിന  നിയംണമാ സത  വാവങങ്രതാണ്. 

3. KMBR 1999 ചട്ട  54(4) ൂപ്കാര  സ ്ഥാാന മാലിനീകരണ നിയംണന്ത്രണ വബനാർഡിų 
നിന  െ മതി വാങങ്ിയംണിരിയ്ക്കണ . 

4. KMBR 1999 ചട്ട  54(4a) ൂപ്കാര  സേയംണർ വസോക് ഡയംണരക്ടറുടടവയംണാ െടല്ലെിų 
െവദ്ദേഹ  ചുമതാലടപ്പ്തന് ഉവദ്ാഗ്ഥാടടിവയംണാ െ ഗീകാര  വാങങ്ിയംണിരിയ്ക്കണ .

5. KMBR 1999 ചട്ട  34(2) െ സരിച്ച_ പാർക്കിങങ്് സ്മാക്കിയംണിടടരന്് 
നഗരസഭോ ടസെട്ടരി  ഉരപ്പുവരുത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 

6.നിർദ്ദേിഷ്ട വാല –ഔട്ടിų ടഡ്ടയംണിവനജി _ സൗകര്  നല്കിയംണിരിയ്ക്കണ . ൂപ്സ്തുത വാല-
ഔട്ടിų നിന_ ടഡ്ടയംണിവനജ് (മഴടവ_  /മാലിനജാല  ) പരിസരവാസികൾക്ക്  
വദാഷമുരാകരുത്. 

7.ൂപ്സ്തുത ്ഥാാലത നിർാാണ നിയംണന്ത്രൾങങ്ൾ ഒന  ഇല്ല എപന്് നഗരസഭോ 
ടസെട്ടരി ഉരപ്പുവരുത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 
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8.നിർദ്ദേിഷ്ട നിർാാണ  മാക്സിമ  ടഫ്ലെഡ് ടാലവാലിവനക്കാൾ ഉയംണർന് ടാലവാലിų 
നിന  ആര ഭേിയ്ക്കണ . 

9. KMBR 1999 ചട്ട  23(5) ൂപ്കാര  ഫവർടഹഡ്   ഇാലക്ട്രിക്കų ലാലനിų നിന  
ആവശ്മായംണ കുരറഞ െകാലങങ്ൾ പാാലിതിരിയ്ക്കണ . 

10.സരക്ഷ പരിഗണിച്ച പതിയംണ നിർാാണടത്ത നിാലവി^_ ടകട്ടിടങങ്ളിų നിന  
വവർതിരിയ്ക്കുന് ടസേൻസിങ് നല്കിയംണിരിയ്ക്കണ . 

11.ലസറ്റ് പ്ലാനിų ടപാളിച്ചനീക്കവാ _ടതന്് കാണിതിരിയ്ക്കുന് ടകട്ടിടങങ്ൾ 
ടപാളിച്ച മാറ്റിയംണിരിയ്ക്കണ . 

12.KMBR 1999 ചട്ട  54(7) ൂപ്കാര  ദ്രവമാാലിന് സ സ് ക്കരണ പ്ലാടി് ൂപ്സ്തുത വപ്ലാട്ടിų 
്ഥാാപിതിടടരന്്  നഗരസഭോ ടസെട്ടരി ഉരപ്പു വരുത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 

13.KMBR 1999 ചട്ട  54(8) ൂപ്കാര  പാഴ്ജാല  പന:ച െമണ  ടചെയ്ന്തി   
പനരുപവയംണാഗിയ്ക്കുന്തി മു_ ൂപ്വത്ക സ വിിാനങങ്ൾ 
ഏർടപ്പ്ത്തിയംണിടടരന്് നഗരസഭോ ടസെട്ടരി  ഉരപ്പുവരുത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 

14.KMBR 1999 ചട്ട  59(3)ൂപ്കാര  എപസ്.ടി.പി.യ്ക്ക് ചുു  മതിയംണായംണ ടസറ്റ് 
ബനാക്ക് ാലഭേ്മാടണന്് നഗര സഭേ ടസെട്ടരി ഉരപ്പുവരുത്തിയംണിരിയ്ക്കണ . 

15.ൂപ്സ്തുത നിർാാണ  KMBR 1999 ടാല ചട്ടങങ്ൾക്ക  െ ബന്ധന വഭേദഗതികൾക്ക , 
ബനാികമായംണ മറ്റ് നീയംണമങങ്ൾക്ക  െ സതമായംണിരിയ്ക്കണ . 

 
 
െ ഗീകരിത വാല  -  ഔട്ട് നമ    ർ   -   എപų  .  എപ   13/2020  

                           
 
 
 

                                                                                    ഇന്ദു വിജയംണനാഥ്
                                                                                      ടൗ  ൺ പ്ലാന ർ
                                                                                       ആാലപ്പുഴ
 
സ്വീകർത്താവ് :
     ടസെട്ടരി, മാവവാലിക്കര നഗരസഭേ ( സാക്ഷ്ടപ്പ്ത്തിയംണ പ്ലാ ക ൾ സഹിത )
 
പകർപ്പ് 
         1. ടമഡിക്കų സൂൂപ്ര്, മാവവാലിക്കര ഗവ.ജില്ലാ ആശുപത്രി, തഴക്കര
         2. ഫസേീസ് വകാപ്പി
         3. കരുതų സേയംണų     
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