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കകരള സർകാർ

ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ

തകദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് , പ്ലാനിംഗ്, നഗരാസൂതകനന കാര്യാലവയം, കണർ
ജില്ലാ നഗരാസൂതകനന നടപടിക്രമം
വിഷവയം:- തകദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്ലാനിംഗ് –നഗരാസൂതകനന കാര്യാലവയം,
കണർ- പരിവയാരം ഗാമപമാവയ്ചാ് പരിധിവയിൽചാ പരിവയാരം വികല്ലജ് ,
റീ.സർനവ. നമർ. 8/103 –ൽചാ ഉൾനുപ്പ്പ കപ്ലാലിൽചാ അപാവയ സാധ്യത
ഗണ്ചാിൽചാനുപ്പ്പ 2578.26. ച.മീ.വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഒര മരമിൽചാ
നിർമ്മിക്കുപതിന് കല-ഔല്അംഗീകാരം നൽചാകി ഉ്ചാരവാകപത് സംബന്ധിച്
പരാമർ്ദേശം: 1. KPBR-2019 ചലം 30
2. ഷബീർ.നക.പി. നപാന്നുരകിുപ്പാറ, സി നപാവയിൽചാ, പി. ഒ. പരിവയാരം-670502
എപവർ സമർുപ്പിച അകപപ.
-----------------------------------------------------------------------------ഉ്ചാരവ് നമർ TCPKNR/1146/2020/സി
തീവയതി 25/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------കണർ ജില്ലവയി ൽചാ പരിവയാരം ഗാമ പമാവയ്ചാ് പരിധിവയിൽചാ പരിവയാരം വികല്ലജ്,
റി. സ.നമർ. 8/103 - ൽചാ ഉൾനുപ്പ്പ 16188.ച.മീ. വിസ്തൃതിയുള്ള കപ്ലാലിൽചാ
അപാവയസാധ്യതാഗണ്ചാിൽചാനുപ്പ്പ 2578.26.ച.മീ. വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഒര മരമിൽചാ
നിർമ്മികാണ്ചാിന് കല- ഔല് അനുമതികാവയി ശീ. ഷബീർ.നക.പി, നപാന്നുരികിുപ്പാറ,
സിനപാവയിൽചാ, പി.ഒ. പരിവയാരം - എപവർ സമർുപ്പിചിരപ പ്ലാ ൻ പകാരം KPBR 2019 ചലം. 30 അനുസരിച് താനഴെ പറയുപ ഉപാധികൾക് വികധവയമാവയി
ഭൂഉപകവയാഗ്ചാിനും കല ഔല്
അനുമതിക്കും അംഗീകാരം നൽചാകി ഇതിനാൽചാ
ഉ്ചാരവാകന്നു.
ഉപാധികൾ
1. താനഴെ പറയുപ നിബന്ധനകൾ പർണമായും പാലിചിിനടുണന്നും
(കഫാനറെ്
ഡിുപ്പാർല്നമൻറ്റ്ഉൾനുപ്പനട)നിവയമാനുുതം
ആവ്ദേശ്യമാവയ
എജൻസികുടനട
NOC /അനുമതി എപിവ ലഭ്യമാകിവയിിനടുണന്നും ഉറ് വര്ചാിവയ ക്ദേശഷം മാൂതകമ
നസക്രലറി നകലിട നിർമാണ അനുമതി/ഒക്കുപൻസി നൽചാകവാൻ പാ്v.
2. നക.പി .ബി.ആ൪ 2019 ചലം 9 പകാരം സ്രല്ചാിനന ഉടമസ്രത ,സർകവ നമർ
അതിരകൾ,വിസ്തൃതി,അളവകൾ ,അകപപകനന നിർമ്മാണ അവകാ്ദേശം
എപിവയും നിർഷി സ്രലം പറകമാക് ഭൂമി ഉൾനുപ്പ്പതല്ല എന്നും കരഖ കൾ
പരിക്ദേശാധിച് നസക്രലറി കബാധ്യനുപ്പലിരികണം.
3. നിർമ്മാണം നക.പി
.ബി.ആ൪ 2019
നും
അനുബന്ധ കഭഷഗതികൾക്കും
,ബാധകമാവയ മറ്റു നിവയമങ്ങൾക്കും അനുുതമാവയിരികണം.
4. ചലം
76
(1)
പകാരമുള്ള ഭൂഗർഭ
ജല
കപാഷണ
സംവിധാനം
ഏർനുപ്പ്ക്ചാടുണതാണ്.
5. നക.പി.ബി.ആർ. 2019 ചലം 76 (3) പകാരം 450. ച.മീ. സ്രല വിസ്തീർണ്ണ്ചാിന് ഒര
മരം എപ കതാതിൽചാ ആനക 36 മരങ്ങൾ (നിലവിലുള്ളത് ഉൾനുപ്പനട)
ഒക്കുനപൻസി ലഭിച് ഒര വർഷ്ചാിനുള്ളിൽചാ നി വളർക്ചാടുണതാണ് . ആവയത്
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നസക്രലറി ഉറ്വരക്ചാടുണതാണ്.
79 (7) പകാരം ദ്രവ മാലിന്യ സംകരണ സംവിധാലം , മലിന ജല
പന:ചക്രമണ്ചാിനും പന:രപകവയാഗ്ചാിനും ഉള്ള സംവിധാനം എപിവ
ഏർനുപ്പ്ക്ചാടുണാതാണ്.
7. നിർമ്മാണം പർ്ചാീകരിചതിനാൽചാ കകാമ്ടുണിംഗ് ഫീസ് ഈടാകിനകാടുണ്
ക്രമവല്ക്കരികകടുണതാണ് .
എ ൽചാ .എ നമർ. 13/2021 പകാരം ജില്ലാ നഗരാസൂതക ൻ അംഗീകരിച നകലിട
വിന്യാസ വര്കൾ ഇകതാനടാുപ്പം അവയയന്നു.
6. ചലം

ഇത് നിർമ്മാണ്ചാിനുള്ള അനുമതിപൂതമല്ല . ആവയത് ഗാമപമാവയ്ചാിൽചാ
നിന്നും നിവയമാനുുതം ലഭ്യമാകിവയിരികകടുണതാണ് .
Signature Not Verified

രഞ്ജി്ചാ്.നക.വി.
ട്ൺ പ്ലാനർ
കണർ
----------------------------------------------------------------------------പകർുപ്പ്നസക്രലറി, പരിവയാരം ഗാമ പമാവയ്ചാ്.
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