
കകരള സർക്ർ  

തകദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്ലാനിംംഗ് ജംാ് ക്രാ്യവയം  ,  കണ്ണൂർ   

ജംാ് ലാനിഗരസൂത്കകന ലാനിെ നടെ നംരമം

സൂതചലാനി :-തകദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്ലാനിംംഗ് ജംാ് ക്രാ്യവയം,കണ്ണൂർ - കൂെ ന്ളം ഗ്ര്മ ട്്വയയത്്            
            ടരംധംവയംൽ,കൂെ ന്ളം വിംകാജ് ,ക്വുംത്കഴെ കദേ്ദേശം റം സ.ലാനിമ്പർ 36/3, 36/101, 36/102,                  
            36/104, 39/101, 39/102, 39/103,39/104, 39/105, 39/108 എന്നംവിവയംൽ ഉൾപപകപെന്ന നയയത്്  
               ഒരു ഫംസംകവയ് കതറ്പം കകടംെ നം,ലാനിംർമംകന്നതംലാനി്  ഭൂഉടകവയ്ഗയത്ംനും കയ ഔടട് 
                അംഗീക്രവും ലാനിൽകം ഉയത്രവി്കന്നത് സംബനംധ ്

ടര്മർ്ദേശം:-1. കക.ടം.ബം.ആർ  -2019 ചടം 30

               2. 30/01/2020 കയ കഡ്.വിം .ഇദ്രംസ്,കചവയർമ്ൻ ,ദേവയ റീഹ്ബംയംകറ്ൻ  ട്രസ്റ്റ് .
                  തണൽ.ക്ഞ്ഞംകര്െ് ന.കൂെ ന്ളം എന്നവിരുകെ ന അകടേ                                       
              3. 01/07/2020 തീയ്യതംവയംകയ കൂെ ന്ളം ഗ്ര്മ ട്്വയയത്് കസരടറംടകെ ന എ 3-779/20            
                    ലാനിമ്പർ കയത്്   

ഉയത്രവി് ലാനിമ്പർ   TCPKNR/614/2020-  സം      തീയ്യതം  .15/09/2020  

                     കൂെ ന്ളം  ഗ്ര്മ  ട്്വയയത്്  ടരംധംവയംൽ  ,കൂെ ന്ളം  വിംകാജ്  ,ക്വുംത്കഴെ കദേ്ദേശം  റം
സ.ലാനിമ്പർ  36/3,  36/101,  36/102,  36/104,  39/101,  39/102,  39/103,  39/104,  39/105,  39/108  എന്നംവിവയംൽ
ഉൾപപകപെന്ന 11779 ച.മീ വിംസതംടു കപ്ടംൽ ലാനിംയവിംലുളിു 2263.35 ച.മീ. കകടംെ നയത്ംനു പറകമ ഗണം സം
വയംൽ ഉൾപപകപെന്ന  ഒരു ഫംസംകവയ് കതറ്പം കകടംെ നം ,  റസംഡൻസ് കം ജലാനികററർ ക്ഡ്  ഉൾപപകപകെ ന
 4376.35  ച.മീ  .വിംസ്തീർണയത്ംൽ   ലാനിംർമംകന്നതംല്ാനി  (ആകക വിംസ്തീർണം  6639.70 ച.മീ.)  കഡ്.വിം
.ഇദ്രംസ്,കചവയർമ്ൻ,  ദേവയ റീഹ്ബംയംകറ്ൻ  ട്രസ്റ്റ്,  തണൽ,  ക്ഞ്ഞംകര്െ് ന,  കൂെ ന്ളം   എന്നവിർക്
 കകരള് ട്്വയയത്്   കകടംെ ന ലാനിംർമ്ണ ലാനിംവയമം  2019 ചടം 30 അനുസരംധ ് ഭൂഉടകവയ്ഗയത്ംനും കയ
ഔടട്  അംഗീക്രവും ലാനിൽകം ഉയത്രവി്കുന് .

ഉട്ധംകൾപപ
1.  ത്കഴെ ടറടന്നലാനിംബനലാനികൾപപ  ട്യംധംികടുണുന്ം  ലാനിംവയമ്നുുതം  ആവി്ദേശാമ്വയ

ഏജൻസംകളകെ ന എൻ .ഒ.സം.  /  അനുമതം  യഭാമ്കംവയംികടുണുന്ം  ഉറ്വിരുയത്ംവയ  ക്ദേശ്ം
മ്്കമ കസരടറം ലാനിംർമ്ണ്നുമതം ലാനിൽകവി്ൻ ട്െു. 

2. കക.ടം.ബം.ആർ -2019 ചടം 9 പക്രം നയയത്ംകന ഉെ നമനത, സർകവി ലാനിമ്പർ , അളവുകൾപപ ,
അതംരുകൾപപ,  വിംസതം,  അകടേകകന ലാനിംർമ്ണ്വിക്്ദേശം,  എന്നംവിടം  ലാനിംർദേംടസനയം
പറകമ്പ്ക്  ഭൂമംവയംൽ  ഉൾപപകപെന്നംാ എുന്ം  കരഖകകൾപപ  ടരംക്ദേശ്ധംധ്   കസരടറം 
ഉറപ്കകടുണത്ണ്. 

3. ലാനിംർമ്ണം  കക.ടം.ബം.ആർ  2019 നും  അനുബന കഭദേഗതംകൾപപകം  ബ്ധകമ്വയ
മറ്റുലാനിംവയമങ്ങൾപപകം അനുുതമ്വയംരംകണം. 

4. ചടം  79(7)  പക്രമു മയംലാനിജയ  പലാനി  ചംരമണയത്ംനും  പലാനിരുടകവയ്ഗയത്ംനും  ഉു
സംവിംധ്ലാനിം ഏർകപെപക. 

5. ചടം 76(1)  പക്രമു ഭൂഗർഭ ജയ കട്്ണ സംവിംധ്ലാനിം ഏർകപെപക. 

6. ടര്മർ്ദേശംത കപ്ടംകന ഉൾപപവി്ദേശയത്്വയം നംതംകചചന്ന ക്രീഫ് എന്നവയ്ളകെ ന നയകയത്ക്
സസറ്  പ്ലാനിംൽ  അെ നവയ്ളകപെയത്ംവയംരംകന്ന പക്രമു വിഴെം  തെ ന്സപകപെപകവയംകാുന്
ഉറ്വിരുപന്നതംകയക്വയം അകടേകലാനിംൽ ലാനിംന്ന്  ഒരു സതാവി്ങ്മയം വി്ങ്ങംവയതംനു ക്ദേശ്ം
മ്്കമ ലാനിംർമ്ണ അനുമതം ലാനില്ക്വി. 

7.ജലാനിൽ/കവിനംകയറർ  ലാനിൽകംവയംടംാ്യത് റമകൾപപക്  artificial  lighting  and  ventilation
ലാനിൽകംവയംികടുണന്ന്  occupancy  ലാനിൽകകമ്പ്ൾപപ കസരടറം ഉറ് വിരുകയത്ടുണത്ണ്             
                      എൽ .എ.34/2020 പക്രം ജംാ് ലാനിഗര്സൂത്കൻ  അംഗീകരംധ ഒരു കൂടം കകടംെ ന
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വിംലാനിാ്സ വിര്കൾപപ ഇകത്കെ ന്പം അവയകുന്. 
                   ഇത് ലാനിംർമ്ണയത്ംനുു  അനുമതം ട്മാ  ആവയതു ഗ്ര്മ ട്്വയയത്ംൽ             
            ലാനിംുന്ം ലാനിംവയമ്നുുതം യഭാമ്കംവയംരംകകടുണത്ണ്.

           

കെ നൌൺ പ്ലാനിർ .കണ്ണൂർ

ടകർപ് :- കഡ്.വിം .ഇദ്രംസ്,കചവയർമ്ൻ ,ദേവയ റീഹ്ബംയംകറ്ൻ  ട്രസ്റ്റ് .

               തണൽ .ക്ഞ്ഞംകര്െ് ന.കൂെ ന്ളം

.
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