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തദദ്ദേശസ്വയംഭരണസ

തദദ്ദേശസ്വയംഭരണസ

വകുപ്പ്

പാനിംഗേയംഭരസ് ജിംഗോാ യാസ്യാലാംവയംഭര, യണ്ണൂർ

ജിംഗോാ നസസാസൂത്രയനന്റെ നടപടിംഗേക്രമയംഭര

വിംഗേഷവയംഭര: തദദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ പാനിംഗേയംഭരസ് –ജിംഗോാ യാസ്യാലാംവയംഭര, യണ്ണൂർ-കുപ്റ്റ്യാലാട്ടൂർ ്രാാമ
പഞ്ചാവത്ത് പസിംഗേയിൽിംഗേവിംഗേď മാ ിംഗേയർ വിംഗേദാജ് ,റിംഗേ സ.നമ്പർ C43 D05 J17
25/1016, C43 D05 J17 25/1005, C43 D05 J17 19/1022 ď ഉൾനപ്പ 1.2936
നഹെക്ടർ വിംഗേ്തൃതിംഗേയു ദപാട്ിംഗേď നിംഗേംവിംഗേ്ു ക്രഷർ നയട്ിംഗേടദത്താ്യംഭര മറ്റ്
അനുബന്ധ നയട്ിംഗേടടങ്ദളാ്യംഭര കനട 540.97 ച.മിംഗേ വിംഗേസ്ർ മു സ യംഭര I
ď ഉൾനപ്പ ക്രഷർ യ ിംഗേറുയംഭര അനുബന്ധ നയട്ിംഗേടടങ്ളുയംഭര നിംഗേർികിംഗേനപതിംഗേന്
ഭൂഉപദവാസത്തിംഗേനുയംഭര ദം ഔട്് അയംഭരസ്യാസുയംഭര നďയിംഗേ ഉത്തസവാകുപ്പത്
സയംഭരബന്ധിംഗേച ്
പസാമർശയംഭര: 1. KPBR-2019 ചട്യംഭര 30
2 കുപ്റ്റ്യാലാട്ടൂർ ്രാാമപഞ്ചാവത്ത് നസയട്റിംഗേയനട 24.9.2020 –നം എ 4-2308/2020
നമ്പർ യത്ത്.
-----------------------------------------------------------------------------ഉത്തസവ് നമ്പർ TCPKNR894/2020/സിംഗേ ത്വതിംഗേ 27/11/2020
-----------------------------------------------------------------------------കുപ്റ്റ്യാലാട്ടൂർ ്രാാമ പഞ്ചാവത്ത് പസിംഗേയിൽിംഗേവിംഗേď മാ ിംഗേയർ വിംഗേദാജ് ,റിംഗേ സ.നമ്പർ C43 D05 J17
25/1016, C43 D05 J17 25/1005, C43 D05 J17 19/1022 ď ഉൾനപ്പ 1.2936 നഹെക്ടർ
വിംഗേ്തൃതിംഗേയു ദപാട്ിംഗേď നിംഗേംവിംഗേ്ു ക്രഷർ നയട്ിംഗേടദത്താ്യംഭര മറ്റ് അനുബന്ധ
നയട്ിംഗേടടങ്ദളാ്യംഭര കനട 540.97 ച.മിംഗേ വിംഗേസ്ർ മു സ യംഭര I ď ഉൾനപ്പ ക്രഷർ
യ ിംഗേറുയംഭര അനുബന്ധ നയട്ിംഗേടടങ്ളുയംഭര നിംഗേർികിംഗേനപതിംഗേന് ശ് . ദമാഹെനൻ സിംഗേ ,ദവശാം
,ചട്ടുയപാറ എപവർ്് KPBR 2019 ചട്യംഭര 30 പ്രയാസയംഭര താനഴ പറയപ ഉപായിൽിംഗേയൾ്്
വിംഗേദയിൽവമാവിംഗേ ദം ഔട്് അനുമതിംഗേ നďയിംഗേ ഇതതിംഗേനാď ഉത്തസവാകുപ്p.
ഉപായിൽിംഗേയൾ
1. താനഴ

പറയപ നിംഗേബന്ധനയൾ പൂർ മായയംഭര പാംിംഗേചിംഗേട്ടുനടുണpയംഭര നിംഗേവമാനുസൃതയംഭര
ആവശ്യാലമാവ എജൻസിംഗേയളുനട NOC /അനുമതിംഗേ എപിംഗേവ ംണ്യാലമാ്ിംഗേവിംഗേട്ടുനടുണpയംഭര
ഉറപ്പു വരുത്തിംഗേവ ദശഷയംഭര മാത്രദമ നസക്രട്റിംഗേ നയട്ിംഗേട നിംഗേർമാ
അനുമതിംഗേ/ഒനപൻസിംഗേ നďകുപ്വാൻ പാ്y.
2. നയ.പിംഗേ.ബിംഗേ.ആ൪ 2019 ചട്യംഭര 9 പ്രയാസയംഭര സ്ഥംത്തിംഗേനന്റെ ഉടമസ്ഥത ,സർദവ്വേ നമ്പർ
,അതിംഗേരുയൾ,വിംഗേ്തൃതിംഗേ,അളുയൾ ,അദപക്ഷയനന്റെ നിംഗേർികാ അവയാശയംഭര
എപിംഗേവയയംഭര നിംഗേർഷിംഗേട സ്ഥംയംഭര പുററദമ്പാ്് ഭൂമിംഗേ ഉൾനപ്പതാ എpയംഭര ദസഖ യൾ
പസിംഗേദശായിൽിംഗേച ് നസക്രട്റിംഗേ ദബായിൽ്യാലനപട്ിംഗേസിംഗേ് യംഭര.
3. നിംഗേർികാ യംഭര നയ.പിംഗേ.ബിംഗേ.ആ൪ 2019 നുയംഭര അനുബന്ധ ദണഷസതിംഗേയൾനയംഭര ,ബായിൽയമാവ
മറു നിംഗേവമടങ്ൾനയംഭര അനുസൃതമാവിംഗേസിംഗേ് യംഭര .
4. ചട്യംഭര 29 പ്രയാസയംഭര ആവശ്യാലമാവ യാ൪ പാ൪്ിംഗേ�് ,ടൂ വ്ം൪ പറ്ിംഗേ�് എപിംഗേവ
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നďദയടുണതാ ്.
5. ചട്യംഭര 34 പ്രയാസയംഭര ആവശ്യാലമാവ യറിംഗേനď സകയസ്യാലയംഭര ഏർുർനപ്ദത്തടുണതാ ് .
6. ചട്യംഭര 42 അനുശാസിംഗേനപ ണിംഗേപ ദശഷിംഗേ്ാർ്് ഉപദവാസിംഗേനപതിംഗേനായു
റാമ്പ്, യാർ പാർ്ിംഗേയംഭരസ് എപിംഗേവ ഓഫ്സ് നയട്ിംഗേടത്തിംഗേനു നďദയടുണതാ ്.
7. ചട്യംഭര 76(1) പ്രയാസയംഭര ആവശ്യാലമാവ ഭൂസ൪ണ ജം ദപാഷ
സയംഭരവിംഗേയിൽാനയംഭര
ഏർുർനപ്ദത്തടുണതാ ്.
8. യട്ിംഗേയംഭരസ് /ഫിംഗോിംഗേയംഭരസ് ആവശ്യാലനമങിംഗേď ബന്ധനപട് വകുപ്പിംഗേനന്റെ NOC വാടങ്ിംഗേവിംഗേസിംഗേ് യംഭര.
9. ഉപസിംഗേതം ദവ-ദവ്യാല മാംിംഗേന്യാല നിംഗേർികാർജ്ജനത്തിംഗേന് ശാ്്വുയംഭര പസ്യാലായുമാവ
സയംഭരവിംഗേയിൽാനയംഭര ഒരു്ിംഗേവിംഗേസിംഗേ് യംഭര.
10.നിംഗേർികാ യംഭര പൂർത്ത്യസിംഗേചതിംഗേനാď അനുവഷിംഗേചതിംഗേď യവിംഗേഞ നിംഗേർികാ യംഭര നയ
നയ. പിംഗേ.ബിംഗേ.ആർ- 2019 ചട്യംഭര 92 പ്രയാസയംഭര ദയാമ്പകടുണിംഗേയംഭരസ് ഫ്സിംഗേന് ലം്യാലമാവ ലയ
ഈടാ്ിംഗേ്നയാടുണ് ക്രമവത്യസിംഗേദ്ടുണതാ ്
11.നയ. പിംഗേ.ബിംഗേ.ആർ--2019 ചട്യംഭര 76.3 പ്രയാസയംഭര 450 ച.മ്. സ്ഥംവിംഗേസ്ർണ്ണത്തിംഗേന് ഒരു
മസയംഭര എപ ദതാതിംഗേď ആനയ 29 മസടങ്ൾ (നിംഗേംവിംഗേ്ുത് ഉൾനപനട) ഒനദപൻസിംഗേ
ംണിംഗേച ് ഒരു വർഷത്തിംഗേനുുിംഗേď നട്ടുവളർദത്തടുണതാ ് . ആവത് നസക്രട്റിംഗേ
ഉറപാദ്ടുണതാ ്
12. ചട്യംഭര 79 (6) പ്രയാസയംഭര ആവശ്യാലമാവ മംിംഗേന ജം ദ്്യസ ത്തിംഗേനുയംഭര
പുറനരുപദവാസത്തിംഗേനുമു സകയസ്യാലയംഭര നിംഗേർികാ സ്ഥംത്ത് ംണ്യാലമാ് യംഭര.
എď.എ 40/2020 പ്രയാസയംഭര ജിംഗോാ നസസാസൂത്രയൻ അയംഭരസ്യസിംഗേച ഒരു കട്യംഭര നയട്ിംഗേട
വിംഗേന്യാലാസ വസപ്പുയൾ ഇതദതാനടാപയംഭര അവയp.
ഇതത് നിംഗേർികാ ത്തിംഗേനുു അനുമതിംഗേപത്രമാ . ആവത് ്രാാമപഞ്ചാവത്തിംഗേď
നിംഗേpയംഭര നിംഗേവമാനുസൃതയംഭര ംണ്യാലമാ്ിംഗേവിംഗേസിംഗേദ്ടുണതാ ് .
Signature Not Verified

Digitally signed by Sathyababu K
Date: 2020.11.27 14:54:48 IST
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ടകൺ പാനർ
യണ്ണൂർ
----------------------------------------------------------------------------പയർപ്ശ്. ദമാഹെനൻ സിംഗേ ,
ദവശാം ,ചട്ടുയപാറ

