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നഗരാസൂത്രകനന്റെ നടപടിക്രമം

(  ഹാജർ ജിമ്മിച്ച ൻ മാത്  ,   നഗരാസൂത്രകൻ  )  
വിഷയം:  കാമാക്ഷി  ഗാമപമപഞായായത്  –  ഹഹഫറേഞ്ചു്  എൻ.  എസ്.  എസ്. 
യൂണിയൻ-നന്റെ ഉടമതതയി�  Group  A2(Special  Residential)-cum-Group

D(Assembly)  വിഭാഗായതി�  നപടുുന നകെടിട  നി ർമ്മാണം –

തലവിനിഫയാഗായതിനം      നകെടിടങ്ങളുനട ഫല -ഔെടിനം  അംഗാരകാരം  ന �കി
ഉായതരവാകുന.

 പരാമ ർശം: ശ്രാര  ആർരർ.  മണികെടൻ,  പ്രസിഡൻറേ്,  ഹഹഫറേഞ്ചു്  എൻ.  എസ്.

എസ്.  യൂണിയൻ,  ശാന്തിവിളയി�  വാരട്,  വണ്ടൻഫമട്  പി  .ഒ. ന�കിയ
20/03/2020  നല കായത്.

            
ഉായതരവ് നമ്പ ർ   TCPIDK/25/2020-D1     താരയതി  .29/05/2020  

 

കാമാക്ഷി  ഗാമപമപഞായായതി� ഇരെടയാർ വിഫയജ് സ ർഫവേ  നമ്പ ർ 1/1 , തങ്കമണി
വിഫയജ് സ ർഫവേ  നമ്പ ർ  620/4  പാർെട്  1, 620/5  പാർെട്  1  എുനിവയി� ഹഹഫറേഞ്ചു് എൻ.

എസ്.  എസ്.  യൂണിയൻ  -നന്റെ ഉടമതതയി്ളതായ  9531  ച.മാര.  വിസ്താരർണ്ണം വരുന
തലായത്,  നിർമ്മാണം  ആർരരംഭിച്ചിടള Group  D  (Assembly)  നകെടിടടവും  അതിഫനാട്
ഫചർുന് നിർമ്മിക്കാനഫുദദശികുന Group A2 (Special Residential)  നകെടിടടവും ഉൾപനെടുുന,

ആർരനക 7033.56 ച.മി. built up area (ഗ്രൂെ് D-cellar floor-929.16 ച.മാര., G.F 2419.93 ച.മാര.: ഗ്രൂെ്

A2-1st floor 1208.47 ച.മാര., 2nd floor 619 ച.മാര., 3rd floor 619 ച.മാര., 4th floor 619 ച.മാര., 5th floor

619 ച.മാര  )  ഉള നിർമ്മാണായതിന്   നക.പി.ബി.ആർര ർ. 2019  ചെടം  5(6), ചെടം  44,   എുനിവ
അനസരിച്ചുള പരിഫശാള്ളന  നടായതി ,  ഇഫതാനടാെ്പമള പാനകൾപ  പ്രകാരം  താനഴ

പറേയുുന നിബ്ധനനക ൾപക്ക്  വിഫള്ളയമായി  നകെടിടങ്ങളുനട ഫല -ഔെടിനം തല
വിനിഫയാഗായതിനം അംഗാരകാരം ന �കി ഉായതരവാകുന.

നിബ്ധനനകൾപ 

1. നക.പി.ബി.ആർര ർ  2019  ചെടം  9  പ്രകാരം തലായതിനന്റെ ഉടമതത, സ ർഫവേ  നമ്പ ർ,
വിസ്തൃതി അതിരക ൾപ,  അളവുക ൾപ,  നിർമ്മാണാവകാശം എുനിവയും ടി തലായത്
പുറേംഫപാക്ക്  ഭൂമി  ഉ ൾപനെടുുനിയാനയനം പമപഞായായത്  നസക്രെടറേി  പരിഫശാള്ളിച്ച്
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ഉറേെ് വരഫായതണ്ടതാണ്. 

2. നിർദിഷ്ട ഫപാെട് ഫചർുന് ഫപാകുുന ഫറോഡിന പാനി� കാണിച്ചിടള പ്രകാരം 10 മാര.

വാരതി ഉനണ്ടന പമപഞായായത് നസക്രെടറേി  ഉറേപ വരഫായതണ്ടതാണ്. 

3. നക.പി.ബി.ആർര ർ  2019  ചെടം  79(7)അനസരിച്ചുള in-situ liquid waste management
treatment  plant,  മലിനജല  പുന:രല്പാദനായതിനം  പുനരപഫയാഗായതിനമായുള

സംവിള്ളാനങ്ങൾപ എുനിവ ഏർനെടുഫായതണ്ടതാണ്. 

4. നിർമ്മാണം  നക.പി.ബി.ആർരർ.2019-നം  അനബ്ധന ഫഭദഗതിക ൾപകം

വിഫള്ളയമായിരിക്കണം. 

5. നിയമാനസൃതം മറ് ഏജൻസികൾപ/വകുപകൾപ എുനിവയി� നിനം 

ഫനഫടണ്ടതായ അനമതി / എ ൻ.ഒ.സി എുനിവ ലഭ്യമാഫക്കണ്ടതാണ്. 

6. നക.പി.ബി.ആർര ർ  2019  ചെടം  34  പ്രകാരം  ശ്രചാരകരണ  നസരകര്യം

ഏർനെടുഫായതണ്ടതാണ്. 

7. ഇതിഫനാടകം  ആർരരംഭിച്ചിടള നിർമ്മാണായതിന നിർമ്മാണ അനമതി ലഭിച്ചിെടിയ
എങ്കി� KPBR  Chapter XX  അനസരിച്ചു ക്രമവ�ക്കരണം നടഫായതണ്ടതാണ്. 

ഈ  ഉായതരവ്  നിർമ്മാണ  അനമതി  അയ.  ചെടപ്രകാര്പമള നിർമ്മാണ
അനമതി ബ്ധനനെെട  പമപഞായായതി� നിനം ഫനഫടണ്ടതാണ്.

 
ഉളടക്കം: അംഗാരകാരം ഫരഖനെടുായതിയ പാൻ

 
 
 
 
 
                     JIMMICHEN MATHEW, TP TPIDK, O/o TP TPIDK
 

 
To

 
ശ്രാര. ആർരർ. മണികെടൻ,  പ്രസിഡൻറേ് ,
ഹഹഫറേഞ്ചു് എൻ. എസ്. എസ്.  യൂണിയൻ, 
ശാന്തിവിളയി�  വാരട്, വണ്ടൻഫമട്  പി .ഒ. 

പകർെ് 
          1. നസക്രെടറേി,  കാമാക്ഷി ഗാമപമപഞായായത്. 
          2. കരത � 
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