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കകേരള സർക്കാർ
തകദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്, പ്ലാനിംഗ്ല് നഗ്ലരാസൂകേരകനന കോര്യാലയം,കേണ്ണൂർ
ജില്ലാ നഗ്ലരസൂകേരകനന നെ നടെ നിക്ം
സചന :-തകദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്, പ്ലാനിംഗ്ല് നഗ്ലരാസൂകേരകനന കോര്യാലയം,കേണ്ണൂർ - ്ട്ടന്നൂർ
നഗ്ലര സഭ ടരിധിയിൽ , കകോളാരി വികല്ലജ് ,റി സ നമ്പർ 60/164 ,60/93 ൽ ഉൾരകനപ്പ്പെടുന
176400 ച.്ീ. വിസതിയുള കപ്ലാട്ടിൽ നിലവിലുള 9808.553 ച.്ീ വിസ്തീർണമുള വിദ്യാഭ്യാസ
രകനകേട്ടിെ നങ്ങൾക്ക് പുറക് 303.ച.്ീ വിസ്തീർണമുള ്ള ംസി ഗ്ലണതിൽ ഉൾരകനപ്പ്പെടുന ഒരു
രകനകേട്ടിെ നം നിർിി്ുനതിന് ഭൂഉടകയാഗ്ലതിനുംം രകനല ഔട്ട് ്ംഗ്ലീകോരവം നൽകേി
ഉതരവാകുുനത് സം്ധിചു്
ടരാ്ർശം:-1. രകനകേ.എം .്ി.ആർ -2019 ചട്ടം 30
2.്ട്ടന്നൂർ നഗ്ലരസഭാ രകനസകട്ടറിയരകനെ ന 13/11/2020 രകനല ഇ 1-3516/2020 നമ്പർ
കേത്
3. ശ്രീ.ജി.സുകു്ാരമ നായർ .ജനറൽ രകനസകട്ടറി .എമ എസ് എസ് രകനടരുുന
എുനവരുരകനെ ന ്കടക
ഉതരവ് നമ്പർ TCPKNR/1000/2020-സി തീയ്യതി.07/12/2020
്ട്ടന്നൂർ നഗ്ലര സഭ ടരിധിയിൽ , കകോളാരി വികല്ലജ് ,റി സ നമ്പർ 60/164 ,60/93 ൽ
ഉൾരകനപ്പ്പെടുന 176400 ച.്ീ. വിസതിയുള കപ്ലാട്ടിൽ നിലവിലുള 9808.553 ച.്ീ വിസ്തീർണമുള
വിദ്യാഭ്യാസ രകനകേട്ടിെ നങ്ങൾക്ക് പുറക് 303.ച.്ീ വിസ്തീർണമുള ്ള ംസി ഗ്ലണതിൽ ഉൾരകനപ്പ്പെടുന ഒരു
രകനകേട്ടിെ നം നിർിി്ുനതിന് ശ്രീ.ജി.സുകു്ാരമ നായർ .ജനറൽ രകനസകട്ടറി .എമ എസ് എസ് രകനടരുുന
എുനവർക്ക് താരകന ടറയുന ഉടാധികേൾക്ക് വികധയ്ായി
ഭൂഉടകയാഗ്ലതിനുംം രകനല ഔട്ട്
്ംഗ്ലീകോരവം നൽകേി ഉതരവാകുു .
ഉടാധികേൾ
1. താരകന ടറയുന നി്ധനകേൾ പർണ്ായം ടാലിചുി്രകനുണണും നിയ്ാനുംതതം ആവശ്യ്ായ

എജമസികേളരകനെ ന NOC /്നും്തി എുനിവ ലഭ്യ്ാക്കിയി്രകനുണണും ഉറപ്പു വരുതിയ കശഷം
്ാൂക് രകനസകട്ടറി രകനകേട്ടിെ ന നിർ്ാണ ്നും്തി/ഒ്ടമസി നൽകുവാമ ടാ്പെടി.
2. രകനകേ.എം .്ി.ആ൪ 2019 ചട്ടം 9 പ്രകോരം സ്ഥലതിരകനന ഉെ ന്സ്ഥത ,സർകവ നമ്പർ ,്തിരുകേൾ
,വിസതി,്ളവകേൾ ,്കടകകേരകനന നിർിാണ ്വകോശം എുനിവയം നിർദിഷ സ്ഥലം
പുറകമ്പാക്ക് ഭൂ്ി ഉൾരകനപ്പ്പെടുനതല്ല എും കരഖകേൾ
ടരികശാധിചു് രകനസകട്ടറി
ക്ാധ്യരകനപ്പട്ടിരിക്കണം.
3. നിർിാണം രകനകേ.എം .്ി.ആ൪ 2019 നുംം ്നും്ധ കഭദഗ്ലതികേൾ്ം ,്ാധകേ്ായ ്റ
നിയ്ങ്ങൾ്ം ്നുംതത്ായിരിക്കണം .
4. ചട്ടം 76(1) പ്രകോരമുള ഭൂഗ്ലർഭ ജല കടാഷണ സംവിധാനം , 76(2) പ്രകോരം ആവശ്യ്ായ
സംഭരണ കശഷിയുള ് രകനവുള സംഭരണി ഏർരകനപ്പ്പെടകതുണണതാണ് .
5. നിർിാണസ്ഥലത് നിലവിലുള മുവമ രകനകേട്ടിെ നങ്ങളം ്ംഗ്ലീകത്ാരകനണും ആയവയരകനെ ന

വിസ്തീർണം പ്ലാനിൽ കരഖരകനപ്പ്പെടതിയത് മനിസിപ്പൽ കരഖകേൾ പ്രകോരം ശരിയാരകനണും
രകനസകട്ടറി ഉറപ്പാക്കണം.

6. രകനകേട്ടിെ നതിൽ ആരകനകേ ഒരു കെ നായ്ലറ്് ്ാൂക് ലഭ്യ്ാക്കിയി്ി . ക്ൽ സാചചര്യതിൽ

പ്രകത്യകേം ലഭ്യ്ാക്കിയി്ുള കെ നായ്ലറ്് സരകേര്യം മുവമ രകനകേട്ടിെ നങ്ങൾ്ം ടര്യാപ്ത്ാരകനണുന്
ഉറപ്പാക്കണം.

7. നിർിാണസ്ഥലത് ആരകനകേ 108 കോർ ടാർക്കിംിം 405 ച.്ീ. ടൂ വീലർ ടാർക്കിംിം

ആവശ്യ്ാരകനണങ്കിലം ടാർക്കിംഗ്ല് പ്ലാമ പ്രകോരം ആയത് ലഭി്ുനില്ല. ആയതിനാൽ
നിർ്ാണാനും്തി നൽകുുനതിന് മകുനാെ നിയായി നഗ്ലരസഭയിൽ ടാർക്കിംഗ്ല് പ്ലാമ പുുക്കി
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സ്ർപ്പികക്കുണണതാണ് .
എൽ.എ.45/2020 പ്രകോരം ജില്ലാ നഗ്ലരാസൂകേമ ്ംഗ്ലീകേരിചു ഒരു കട്ടം രകനകേട്ടിെ ന വിന്യാസ
.വരപ്പുകേൾ ഇകതാരകനെ നാപ്പം ്യ്ു
ഇത് നിർിാണതിനുംുള ്നും്തി
നിയ്ാനുംതതം ലഭ്യ്ാക്കിയിരികക്കുണണതാണ് .

ടൂ്ല്ല

Signature Not Verified
രകനെ നരൺ പ്ലാനർ
Digitally signed by Ranjith K V
Date: 2020.12.08 11:53:02 IST
കേണ്ണൂർ
Reason: Approved
കകോപ്പി:- രകനസകട്ടറി
്ട്ടന്നൂർ നഗ്ലര സഭ

ആയു

നഗ്ലരസഭയിൽ

നിും

