
നഗരാസൂത്രകനന്റെ ്രകാര്ാലയംനന  ,  
ഇടുക്കി്റെ ്റെ ്റെ 685602,്റെ ്റെ ്റെ ഫഫാൺ്റെ നമ്്റെ ്റെ ്റെ 0486-2235224,്റെ ്റെ 

Email-്റെ tcpdidk@gmail.com.
നഗരാസൂത്രകനന്റെ നടപടി്രമംന

(്റെ ്റെ ഹാജ്്റെ ജിമിമ്റെ ച്ച്റെ ംാത്്റെ ്റെ ,്റെ ്റെ ്റെ നഗരാസൂത്രകച്ച്റെ ്റെ )്റെ ്റെ 
 

വിഷനന:- ്രകരിങ്കുന്നന ഗ്രാംപഞ്ചാനത്ത് ്റെ –  അറക്കംിൽ ്റെ ന്രകെട്ിട ്റെ നി്റെ മാണന ്റെ –  

്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ സലയംവിനിഫനാഗത്തിനന്റെ ന്രകെട്ിടടിനട്റെ ഫലയം-ഔെട്ിനന ്റെ അനഗാ്രകാരന ്റെ ന്റെ ൽ്രകി്റെ ്റെ 
്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ഉത്തരവാകുന.
 
പരാം്റെ ശന:1. ്റെ ്രകരിങ്കുന്നന ഗ്രാംപഞ്ചാനത്ത് ്റെ നക്രമെട്റിിനട്റെ 12/08/2020 ്റെ നലയം്റെ 
്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ബി1-1783/2020്റെ ്റെ അഫപക.
              2. ഫതാംക്്റെ നഫലയംിക്,്റെ ്റെ ഫതാട്ടുങ്കൽ,്റെ ്രകരിങ്കുന്നന്റെ പി.ഓ.്റെ ിനട11/09/2020്റെ നലയം്റെ ്രകത്ത്

 
ഉത്തരവ്്റെ നമ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ TCPIDK/156/2020-D1്റെ ്റെ    താനതി്റെ ്റെ ്റെ 18/09/2020്റെ ്റെ 

 
    ്രകരിങ്കുന്നന ഗ്രാംപഞ്ചാനത്തിൽ്റെ ്രകരിങ്കുന്നന വിഫലജ്്റെ ക്റെ ഫവ്റെ നമ്റെ ്റെ 341/2-5,്റെ 342/4-2
്രകളിൽനപെട്്ടതന ്റെ ഫതാംക് ്റെ നഫലയംിക് ഫതാട്ടുങ്കൽ, ്റെ ്രകരിങ്കുന്നന ്റെ പി. ്റെ ഓ. ്റെ എന്നനാിനട
ഉടംസതനിലുള്ള്ടതംാന്റെ 3627.00 ച.ംാ.്റെ വിസ്താ്ണ്ണന്റെ ഉള്ള്റെ സലയംത്ത്്റെ ്റെ 341്റെ .78്റെ ച.ംി. Built്റെ up
area ്റെ ഉള്ള്റെ (Saw ്റെ Mill- ്റെ 208.71 ്റെ ച.ംി, ്റെ Office ്റെ cum ്റെ Wood ്റെ Store-133.07 ച.ംി) ്റെ അറക്കംിൽ
ന്രകെട്ിടടൾ ്റെ നി്റെ മി്ക്ന്നതിന്,്റെ ്റെ ന്രക. ്റെ പി. ്റെ ബി. ്റെ ആ്റെ . ്റെ 2019 ്റെ ചെട്ന ്റെ 5(6) ്റെ അനകരിച്ചുള്ള
പരിഫശാധന ്റെ നടത്തി, ്റെ ഇഫതാനടാപമുള്ള്റെ പാന്രകൾ ്റെ പ്രകാരന ്റെ താനഴ്റെ പറിന്ന
നിബന്ധന്രക്റെ ൾക്ക്്റെ വിഫധനംാനി്റെ ന്രകെട്ിടടിനട്റെ ഫലയം-ഔെട്ിനന സലയം്റെ വിനിഫനാഗത്തിനന
അനഗാ്രകാരന്റെ ന്റെ ൽ്രകി്റെ ഉത്തരവാകുന.

നിബന്ധന്രകൾ്റെ 

1. ന്രക.പി.ബി.ആ്റെ ്റെ 2019 ്റെ ചെട്ന ്റെ 9 ്റെ പ്രകാരന്റെ സലയംത്തിനന്റെ ഉടംസത,്റെ ക്റെ ഫവ്റെ നമ്റെ ,
വിസ്തൃതി,്റെ അതിരു്രക്റെ ൾ,്റെ അളവ്രക്റെ ൾ,്റെ നി്മാണാവ്രകാശന്റെ എന്നിവിന്റെ ടി്റെ സലയംത്ത്
പുറനഫപാക്ക് ്റെ ഭൂംി്റെ ്റെ ഉ്റെ ൾനപടുന്നിലാനനനന്റെ പഞ്ചാനത്ത് ്റെ നക്രമെട്റി ്റെ പരിഫശാധിമ്
ഉറപ്്റെ വരുഫത്തണ്ടതാണ്. 

2. ന്രക.പി.ബി.ആ്റെ . ്റെ 2019 ്റെ ചെട്ന 6(13) ്റെ പ്രകാരമുള്ള്റെ ്രകള് ്റെ ഫ്രകാര് ്റെ പാലയംിച്ചുന്രകാ�
പാന്രകൾ ്റെ തയാറാഫക്കണ്ടതാണ്. ്റെ കൂടാനത്റെ പധാന ്റെ ഫറാരിനന്റെ ആധാരംാക്കി ്റെ 
സകറ്റ്്റെ പാനിൽ്റെ ഫപാെട്ിച്ചനറിന്റെ sectional്റെ drawing-ൽ്റെ ന്രകെട്ിടത്തിച്ചനറിന്റെ reduced
levels  ഫരഖനപടുഫത്തണ്ടതാണ്. 

3. Office ്റെ and ്റെ wood ്റെ storage ്റെ building-ന്റെ വശടളിഫലയം്ക്്റെ ന്രക .പി.ബി.ആ്റെ . ്റെ 2019
പ്രകാരമുള്ള്റെ ്ടതറ്ാന ്റെ സലയംന ്റെ ലയംയ്ംാഫ്രകണ്ട്ടതന ്റെ ആനത് ്റെ പാനിൽ
ഫരഖനപടുഫത്തണ്ട്ടതംാണ്. ്റെ ചെട്ന ്റെ 75 ്റെ (2) ്റെ iv ്റെ പ്രകാരന  septic ്റെ tank, ്റെ waste ്റെ pit
്ടതടടിനവിൽ ്റെ നിന്റെ ഫപാെട്ിനന്റെ അതി്ത്തിനിഫലയംയ് ്റെ കുറഞ്ഞത് ്റെ 1.2 ്റെ ംാ. ്റെ ദൂരന
ലയംയ്ംാഫക്കണ്ടതാണ്.

4. ന്രക.പി.ബി.ആ്റെ .്റെ 2019 ്റെ ചെട്ന ്റെ 79(7)അനകരിച്ചുള്ള്റെ in-situ്റെ liquid്റെ waste്റെ management
treatment ്റെ plant, ്റെ നി്ദ്ദിഷ്ട്റെ ഉപഫനാഗന ്റെ മലയംന ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന്റെ ംലയംിനജലയംത്തിച്ചനറ ്റെ 
പുന:രുല്പാദനത്തിനന ്റെ പുനരുപഫനാഗത്തിനംാിള്ള്റെ കനവിധാനടൾ ്റെ എന്നിവ
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ഏ്നപടുഫത്തണ്ടതാണ്. 
5. നി്മാണന ്റെ ന്രക.പി.ബി.ആ്. ്റെ 2019-നന ്റെ അനബന്ധ്റെ ഫയദഗതി്രക്റെ ൾുംന ്റെ വിഫധന

ംാനിരിക്കണന. 
6. നിനംാനസൃതന ്റെ ംറ്റ് ്റെ ഏജച്ചകി്രകൾ/ ്റെ വകുപ്പു്രകൾ ്റെ എന്നിവനിൽ ്റെ നിനന

ഫനഫടണ്ടതാന്റെ അനംതി/്റെ എ്റെ ച്ച.ഒ.കി്റെ എന്നിവ്റെ ലയംയ്ംാഫക്കണ്ടതാണ്. 
   

ഫംൽസചിപിമവനിൽ്റെ പാന്രകളിൽ്റെ വരുഫത്തണ്ടതാന്റെ ംാറ്റടൾ്റെ വരുത്തി്റെ ്റെ ബന്ധനപെട്
പഞ്ചാനത്തിൽ്റെ ്റെ കം്പിമ്്റെ നി്മാണ്റെ അനംതി്റെ ഫനഫടണ്ടതാണ്.

 
 
ഉള്ളടക്കന:്റെ അനഗാ്രകാരന്റെ ഫരഖനപടുത്തിന്റെ പാച്ച.്റെ 

 
 
 

JIMMICHEN്റെ MATHEW,്റെ TP്റെ TPIDK,്റെ O/o്റെ TP്റെ TPIDK
 To

 
ശാ.്റെ ഫതാംക്്റെ നഫലയംിക്,്റെ ്റെ ഫതാട്ടുങ്കൽ,്റെ ്രകരിങ്കുന്നന്റെ പി.ഓ.

 
പ്രക്പ്്റെ 

          1.്റെ നക്രമെട്റി,്റെ ്രകരിങ്കുന്നന  ഗ്രാംപഞ്ചാനത്ത്്റെ 
          2.്റെ ്രകരുത്റെ ൽ
          3.്റെ അധി്രകന
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