
 
 

മമേഖലാ നഗരാാൂത് കാാായാലയം  ,   തിരുവനഗന്തപാം
നഗരാാൂതകാ നന     നഗടപടിക്രമേം  

  
ുവിഷയം:-

 
തിരുവനഗന്തപാം നഗരാഭന  -  ുവഞ്ചിയൂർ ുവിമല്ി ൽ ശീ.  ന്.  സുരതൻ
(Managing Director, Indroyal Property Developers Pvt. Ltd.) നന ഉടമേസ്ഥതയിൽ
ഉളതായ  233  നഭന്  സ്ഥലത്്  റഭി്ൻഷയൽ  അപാർ്്നമേന്
നഗിർമ്മിക്കുന്നതിനഗ്  സ്ഥല  ുവിനഗിമയാരത്ിന്നം  നകാ്ിടടങ്ങളുടനട മല
ഔ്ിന്നമുള അംരീകാാാം - ്തപതുക്കിയ ഉത്ാുവ്.
 

  ൂചനഗ:- 1. തിരുവനഗന്തപാം നഗരാഭനാ നഭക്ര്റിിനട 29/12/2018 നല
 E11/BA/56567/11 നഗമ്പർ കാത്്.
 

2. തിരുവനഗന്തപാം  നഗരാഭന  നഗൽകാിയ  18/10/2008  നല TP7/BA/544
നഗമ്പർ നകാ്ിട നഗിർമ്മാ്ാന്നമേതി.
 

3. 05/07/2018  നല KMBR 1999  അദ്ധയായം  XA  ച്ം  15A   പ്രകാാാം മചർന്ന
കാമ്മിറ്റിിനട തീരമോനഗം.
 

4. ഈ ഓഫീഭിനല 29.05.2019 നല D/160/19/D DIS നഗമ്പർ ഉത്ാുവ്
 

5. KMBR  2019  അദ്ധയായം  IX  ച്ം  15  പ്രകാാാം  12/02/2020  നഗ്  മചർന്ന
കാമ്മിറ്റിിനട തീരമോനഗം  ഉളടക്കം  നച് ചീഫ്  ടൗൺ  പാനഗരനട
20.02.2020 നല TCPCTP/690/2019-D നഗമ്പർ കാത്്

 
ഉത്ാുവ് നഗമ്പർ   TCPTVM/263/2020   തീയതി  

     
               തിരുവനഗന്തപാം  നഗരാഭന   ുവഞ്ചിയൂർ ുവിമല്ി ൽ ഭർനവെ നഗമ്പർ  2413/B1,
2414/1, 2415, 2413/B, 2413/A, 2414 എന്നിുവയിൽ ഉൾപപനപ് 233 നഭന് സ്ഥലത്് ൂചനഗ (2)
പ്രകാാാം BF1+BF2+GF+9 നഗിലകാളുടള റഭി്ൻഭ് അപാർ്്നമേന് നകാ്ിടം നഗിർമ്മിക്കുന്നതിനഗ്
നഗരാഭന നകാ്ിട  നഗിർമ്മാ്ാന്നമേതി  നഗൽകാിയിടളതും  ൂചനഗ  (3)  പ്രകാാാം  നപർമേിറ്റ്
കാാലാുവധി  2  ുവർഷമത്ക്ക്   നഗീ്ി  നഗൽകാിയിടളതുമോ ്്.  പ്രസ്തുത  നകാ്ിടത്ിൽ  2
നഗിലകാൾപപ അധികാമോയി  നഗിർമ്മിമ്  BF1+BF2+GF+11  Floors  ആക്കി  മോറന്നതിനഗ്  ൂചനഗ  (1)
പ്രകാാാം  ലനിമ അമപ് പാിമധാധിമ് ,  ൂചനഗ  (4)  പ്രകാാാം  മലഔ്്  അംരീകാാാം
നഗല്കിയിടളതാ ്്.  എന്നാൽ  ടി  ഉത്ാുവിൽ,  നഗിലകാളുടനട എണ്ം  പിന്  ഏാിയിം
പാനഗിൽ നഗല്കിയിരന്നതിൽ നഗിനം ുവയതയസമോയി നതറ്റായി നഗൽകാിയിരന.  ൂചനഗ  (5)
പ്രകാാാമുള മേിന്നട്ഭ്ൽ ,  ൂചനഗ  (3)  നല മേിനഗിറ്റ് ഭിനല 'Condition  No.  9'  മനദരതി
ുവരത്ിയിാിക്കുന.  ആയത്  പ്രകാാാം,  48773  ച.മേി.  ുവിസ്തൃതിിള BF1+BF2+GF+11  Floors
ഉള നഗിർമ്മാ്ത്ിനഗ് RTP ിനട മലഔ്് അംരീകാാാമത്ാനട, അമപ്കാനഗ് ്തപതുക്കിയ
നപർമേിറ്റ്  നഗരാഭനയിൽ  നഗിനം  ലനയമോമക്കേതാന്ന പാാമേർധിമിാിക്കുന .
ആയതിനഗാൽ  ൂചനഗ  (1)  പ്രകാാാം  ലനിമ അമപ്യിമനൽ  നഗൽകാിയ ,  ൂചനഗ  (4)
പ്രകാാാമുള മലഔ്് അംരീകാാാം, ൂചനഗ (5) ൽ പാാമേർധിമ മനദരതികാൾപപ പാിര്ിമ്,
നഗിലകാളുടനട എണം ,  പിന്  ഏാിയ  എന്നിുവ  തിരത്ി,  താനഴെ പറിന്നത്  പ്രകാാാം ,
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്തപതുക്കിയ ഉത്ാുവ് നഗൽയന.
 
               തിരുവനഗന്തപാം  നഗരാഭന  പാിധിയിൽ  ുവരന്ന ുവഞ്ചിയൂർ  ുവിമല്ി ൽ
ഭർനവെ നഗമ്പർ  2413/B1,  2414/1,  2415,  2413/B,  2413/A,  2414  എന്നിുവയിൽ ഉൾപപനപ് 233
നഭന്  സ്ഥലത്്,  BF1+BF2+GF+11  Floors  ഉളതും,  ആനകാ 48773  ച.മേി  പിന്  ഏാിയ,
36127.95  ച.മേീ.  ഫ്മളാർ  ഏാിയ എന്നിുവ  ഉളതുമോയ  റഭി്ൻഷയൽ  അപാർ്്നമേന്
നഗിർമ്മിക്കുന്നതിനഗ് ഇമതാനടാപമുള പാന്നകാ ൾപപ പ്രകാാാം ചുവനട മച ർക്കുന്ന നഗിബന്ധനഗകാ 
ൾപപക്ക്  ുവിമധയമോയി  സ്ഥല  ുവിനഗിമയാരത്ിന്നം  നകാ്ിടടങ്ങളുടനട മല ഔ്ിന്നമുള
അംരീകാാാം നഗൽയന.
 

 
നഗിബന്ധനഗകാൾപപ

 

    1. KMBR  1999  നല ച്ം  11(1)  പ്രകാാാം  നഗിർമ്മാ്  സ്ഥലത്ിൻനറ ഉടമേസ്ഥത
ഭംബന്ധിമ മാഖകാൾപപ ,  ഭർമവെ നഗമ്പർ ,  ുവിസ്തൃതി,  അള്കാൾപപ,  അതിരകാൾപപ,
ഉടമേസ്ഥാുവകാാധം, നഗിർമ്മാ്ാുവകാാധം എന്നിുവ നഭക്ര്റി ബന്ധനപ് മാഖകാൾപപ
പാിമധാധിമ ്ഉറപ് ുവരമത്േതാ ്്.

    2. നഗിർദ്ദിഷ്ട നഗിർമ്മാ്ം നകാ.എം.ബി.ആർ  1999  ന്നം അന്നബന്ധ മനദരതികാൾപപക്കും,
ബാധകാമോയ മേറ്റ് നഗിയമേടങ്ങൾപപക്കും, ച്ടങ്ങൾപപക്കും അന്നമതമോയിാിക്ക്ം

    3. നഗിലുവിലുള നഗിയമേടങ്ങൾപപ  പ്രകാാാം  മേറ്റ്  ുവയുകാൾപപ  /ഏ്ൻഭികാളിൽ  നഗിന്ന്
മുവേതായ അംരീകാാാം/എൻ.ഒ.ഭി. കാൾപപ ലനയമോമക്കേതാ ്്

    4. അധികാം FAR ന്നള ച്പ്രകാാാമുള ഫീഭ് ഈടാമക്കേതാ ്്.
    5. നകാ്ിടത്ിൻറ ആദയനാരത്ിനഗ് നഗല്കിയ നപർമേിറ്റിമനഗാനടാപം ഭമേർപിമ structural

design  പാിമധാധിമ്  അധികാമോയി  നഗിർമ്മിക്കുന്ന നകാ്ിടനാരത്ിന്നള സുാ്
(Structural  Stability)  അധികാാാികാ  മാഖകാൾപപ  ലനയമോക്കി  നഗരാഭന  ഉറപ്
ുവരമത്േതാ ്്. (ച്ം 120 കാാണുകാ)

    6. ഈ നഗിർമ്മാ്്മോയി നഗിലുവിൽ മകാാടതി ുവയുവവാാടങ്ങൾപപ ഉനേ്ിൽ അതിനല
അനിമേുവിധിക്കും നഗിർമദ്ദധടങ്ങൾപപക്കും നഗിർമ്മാ്ന്നമേതി ുവിമധയമോയിാിക്കുന്നതാ ്്.

    7. ഗ്രൗേിൽ  7.50  ച.മേി.റിക്രിമയഷൻ ഏാിയിനട യറുവ്  കാാണുനേ് .ആയത്  കടി
ഗ്രൗേിൽ നഗല്കി അതിൻനറ ുവിധദ ുവിുവാടങ്ങൾപപ കാാ്ിക്കുന്ന മോപ് നഗരാഭനയിൽ
ഭമേർപിമക്കേതും നഭക്ര്റി പാിമധാധിമ ്ഉറപ് ുവരമത്േതുമോ ്്.

    8. X A കാമ്മറ്റിിനട തീരമോനഗടങ്ങൾപപ നഗടപിലാമക്കേതാ ്്.
    9. ലിഫ്റ്റ്  കാ്ക്കാക്കുമമ്പാൾപപ  14  എണം  ുവരന.  എന്നാൽ  നഗല്കിയിാിക്കുന്നത്  10

എണമോ ്്  .ആയതിനഗാൽ ച്ം  48  പ്രകാാാം  NBC  ുവയനഗസ്ഥകാൾപപക്ക് ുവിമധയമോയി
ച്ം  നപ്രാുവിനഭായിൽ  പറിന്ന പ്രകാാാമുള ്ിൈഭൻ  കാാൽക്കുമലഷൻ
നസ്പെഭിഫിമക്കഷൻ മുതലായുവ ബന്ധനപ്് എഞ്ചിനഗിയർ യഥാവിാുവിധി ഒപ് ുവച്ചുള
ഭാ്യപതം നഗരാഭന മുമ്പാനകാ ഭമേർപിമക്കേതാ ്്.

    10. ച്ം  53(5)  &  (6)  പ്രകാാാമുള ഉറുവിട  ദ്രുവ  മോലിനഗയ ഭംുവിധാനഗം ,  മേലിനഗ  ്ല
്തപനഗരപമയാര  ്തപനഗനഃചംക്രമേ്  ഭംുവിധാനഗം  എന്നിുവ  ൈഭറ്റിൽ
സ്ഥാപിമക്കേതാ ്്

     
ഈ  ഉത്ാുവ്  നഗിർമ്മാ്  പ്രുവ ർത്ികാ ൾപപ  ആാംനിക്കുന്നതിന്നള അന്നമേതി  അല .

നഗിർമ്മാ്  പ്രുവ ർത്ികാ ൾപപ  ആാംനിക്കുന്നതിനഗ്  അതത്  തമദ്ദധഭസയം  നാ്
സ്ഥാപനഗത്ിൽ നഗിനം അന്നമേതി ലനയമോമക്കേതാ ്്.

 
മല ഔ്് അംരീകാാാം മാഖനപപത്ിയ പാൻ നഗമ്പ ർ 6/2020 (ഒര നഭറ്റ്)  ഇമതാനടാപം
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ഉളടക്കം നച്ന.  പാാമേർധം  4  പ്രകാാാം ്തപറനപപുവിമ 29.05.2019  നല D/160/19/D DIS
നഗമ്പർ ഉത്ാുവ് ഇതിനഗാൽ റദ്ദ് നച്ന.

 

 

                 ANJU W.C
DEPUTY TOWN PLANNER 

TOWNPLANNER (i/c)

 

ഉളടക്കം: പാൻ ഒര നഭറ്റ്
 

നഭക്ര്റി, 
തിരുവനഗന്തപാം നഗരാഭന
 
പകാർപ്: (അറിുവിമലയ്ക്കായി) 

Mr. J. Sugathan
Indroyal Properties Pvt. Ltd.
TC 3/1929-12, 3rd floor
Malankara Avenue, Pattom P.O.
Thiruvananthapuram
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