File No.TCPKNR/812/2020-C

കകരള സർക്ർ
തകദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്ലാനിംംഗ് ജംാ് ക്രാ്യവയം,കണ്ണൂർ
ജംാ് ലാനിഗരസൂത്കകന ലാനിെ നടെ നംരമം
സൂതചലാനി :-തകദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്ലാനിംംഗ് ജംാ് ക്രാ്യവയം,കണ്ണൂർ - ആനർ ലാനിഗരസഭവയംകയ
കമ്റ്ഴ വംകാജംകയ 107/120,115,109,108,110,105/118,103/103,9 എന്നീ റീ സർകവ ലാനി്പ
കളംൽകപ്പെട്ട 8245.00 ച.മീ വംസ്തൃതംയു ്യ സ്ഥ് 3657.40 ച .മീ വംസീർണമു
പ്രകൃതം ചംകംാ് കകന്ദ്രം കകട്ടംെ നം ലാനിംർമ്മംക്കുന്നതംലാനി് ഭൂഉടകവയ്ഗ സ്ഥംനും
കയ ഔട്ട് അംഗീക്രവും ലാനിൽകം ഉ സ്ഥരവ്വാക
ടര്മർ്ദേശം:-1. കക.എം .ബം.ആർ -2019 ചട്ടം 30
2. 07/09/2020 കയ കഡ്.എസ് .കക.മ്ധവൻ.കചവയർമ്ൻ .മ്ഹ്ത് പ്രകൃതം
ചംകംാ് ച്രംറ്റബംൾ ട്രസ്റ്റ് .തളംപ്പെറ്് എന്നവനവരകെ ന അകട്
ഉ സ്ഥരവ് ലാനി്ർ TCPKNR/812/2020-സം തീയ്യതം.27/11/2020

ആനർ ലാനിഗരസഭവയംകയ കമ്റ്ഴ വംകാജംകയ 107/120,115,109,108,110,105/118,103/103,9 എന്നീ റീ
സർകവ ലാനി്പകളംൽകപ്പെട്ട 8245.00 ച.മീ വംസ്തൃതംയു ്യ സ്ഥ് 3657.40 ച .മീ വംസീർണമു പ്രകൃതം ചംകംാ്
കകന്ദ്രം കകട്ടംെ നം ലാനിംർമ്മംക്കുന്നതംലാനി് കഡ്. കഡ്.എസ് .കക.മ്ധവൻ.കചവയർമ്ൻ .മ്ഹ്ത് പ്രകൃതം ചംകംാ്
ച്രംറ്റബംൾ ട്രസ്റ്റ് .തളംപ്പെറ്് എന്നവർക് കകരള് മലാനിംസംപ്പെ്യംറ്റം കകട്ടംെ ന ലാനിംർമ്മ്ണ ലാനിംവയമം 2019 ചട്ടം 30
അനുസരംച് ഭൂഉടകവയ്ഗ സ്ഥംനും കയ ഔട്ട് അംഗീക്രവും ലാനിൽകം ഉ സ്ഥരവ്വാക .
ഉട്ധംകൾ
1. ത്കഴ ടറയന്ന ലാനിംബന്ലാനികൾ ട്യംചംികടുണാകം ലാനിംവയമ്നുസതം ആവ്ദേശാമ്വയ ഏജൻസംകുകെ ന
എൻ.ഒ.സം. / അനുമതം യഭാമ്കംവയംികടുണാകം ഉറ് വനവര സ്ഥംവയ ക്ദേശഷം മ്്കമ കസരട്ടറം
ലാനിംർമ്മ്ണ്നുമതം ലാനിൽവവ്ൻ ട്ളണ.
2. ലാനിംർമ്മ്ണ ്യ സ്ഥംകന ഉെ നമ്ത , സർകവ ലാനി്ർ , അളവുകൾ, അതംനവരകൾ, വംസ്തൃതം,
അകട്കൻകറ ലാനിംർമ്മ്ണ്വക്്ദേശം, എന്നംവയം ലാനിംർഷം ്യം പറക്്ക് ഭൂമംവയംൽ ഉൾകപ്പെളന്നംാ
എാകം കരഖകൾ ടരംക്ദേശ്ധംച് കസരട്ടറം ഉറപ്പെ്കകടുണത്ണ് .
3. ലാനിംർമ്മ്ണം KMBR 2019 നും ബ്ധകമ്വയ മ് ലാനിംവയമയൾക്കും അനുസതമ്വയംരംകണം.
4. KMBR 2019 ചട്ടം 41/5 പ്രക്രം എാ് കെ ന്വയംകയട്ട്കൾക്കും ആവ്ദേശാമ്വയ കവനംകയഷൻ സരകരാം
യഭാമ്കകടുണത്ണ്
5. ഉടരംതയ ദവ-ദവാ മ്യംലാനിാ ലാനിംർമ്മ്ർ്ലാനി സ്ഥംലാനി് ്ദേശ്ത്ീവയവും ടരാ്തവുമ്വയ സംവംധ്ലാനിം
ഒനവരകംവയംരംകണം.
6. പ്നുകളംൽ കട്ളംച്ചു മ്്ന്നത്വയം ക്ണംചംിു ലാനിംയവംലുു കകട്ടംെ ന സ്ഥംൻകറ കസകന്
കഫ്ല്റംൽ ലാനിംർമ്മംച ഷീറ്റ് റൂ് കചെ ഭ്ഗവും ,ലാനിംയവംലുു കഷെം ലാനിംർബന്മ്യം കട്ളംച്ചു
മ്
കറ്റടുണത്ണ് .
7. KMBR 2019 ചട്ടം 76/3 പ്രക്രം 450.00 ചതുരശ്ര ്യ വംസീര് ണ സ്ഥംനു ഒനവര മരം എന്ന കത്തംയ്
ആകക 19 മരയൾ (ലാനിംയവംളംലുുത് ഉൾകപ്പെകെ ന) ഒക്കുകപ്പെൻസം യഭംച്ചു ഒനവര വർഷ സ്ഥംനുുംൽ
ലാനിിവളർക സ്ഥടുണത്ണ് .ആവയതു കസരെ നറം ഉറ് വനവരക സ്ഥടുണത്ണ്
എൽ.എ.42/2020 പ്രക്രം ജംാ് ലാനിഗര്സൂത്കൻ അംഗീകരംച ഒനവര കട്ടം കകട്ടംെ ന വംലാനിാ്സ വര്കൾ
ഇകത്കെ ന്പ്പെം അവയക്കുാക
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.
ഇത് ലാനിംർമ്മ്ണ സ്ഥംനുു അനുമതം ട്മാ ആവയതു ഗ്ര്മ ടഞ്ച്വയ സ്ഥംൽ ലാനിംാകം
ലാനിംവയമ്നുസതം യഭാമ്കംവയംരംകകടുണത്ണ് .
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ടകർപ്പെ് :- കസരട്ടറം
ആനർ ലാനിഗരസഭ

കെ നരൺ പ്ലാനിർ
.കണ്ണൂർ

