
മുഖ്യനഗരാസൂത്രകനന്റെ നടപടിക്രമം  
തിരുവനന്തപുരം

 
വിഷയം:-   തദദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പാനിംഗ്- മുഖ്യ നഗരാസൂത്രകനന്റെ കാര്യാലയം    

                തിരുവനന്തപുരം   സാദങ്തിക വിഭാഗം   റണണാകുപ്ംം ജില്  –മൂവാ്പുു 

                നഗരസഭ- മാണാടി വിദല്ജ്, നകട്ടിട നിർമ്മാണം - ദല-ഔട്ട്                 

                അംഗീകാരം നൽകി ഉതരവാകുപ്ാ.
പരാമർശം:-   1. –മൂവാ്പുു നഗരസഭ നസക്രട്ടണിയനട 20/10/2014 നല BA/467/09-10 നമ്പർ
                      കത്  

                   2. –മൂവാ്പുു നഗരസഭ നസക്രട്ടണിയനട  02/02/2021 നല PW4/B4/467/09/10 

                     നമ്പർ കത്

                  3. റണണാകുപ്ംം സീനിയർ ടൺ  പാനനനട 19/05/2015 നല D/810/15/Kdis,  

                      05/03/2021 നല  TCPEKM/202/2021/D നമ്പർ കത്തുകൾ.

                  4. ചീഫ് ടൺ പാനനനട 03/08/2011 നല C1/1010/2011 നമ്പർ ഉതരവ്.

                  5. അഡ്വദക്കേറ്റ് ജനണലിനന്റെ 15/02/2021 നല WP(c)29214/2015/2021007400 നമ്പർ 

                    കത്തുവുി ലഭി  02/02/21 നല വിധിന്യായം.

  -------------------------------------------------------------------------------
നകട്ടിട നിർമ്മാണ അദപഷ വിഭാഗം

ഉതരവ്. നം. TCPCTP/629/2021/C3                              തീയതി:16/04/2021 
--------------------------------------------------------------------------------

          റണണാകുപ്ംം  ജില്യിനല –മൂവാറ്റപുു നഗരസഭ  പരിധിയിലുള്ള  മാണാടി വിദല്ജിൽ ണീ
സർദവ്വേ നമ്പർ  365/8/1,  370/1/11,  364/7A,  364/7/B,  364/6B 364/9,  364/10A,  364/8,  364/4A,

364/4AC, 364/2A  റനിവയിൽനപട്ട  11935.28m2 വിസ്തീർണ്ണം വരുന സലത് പരാമർശം
(4)  പ്രകാരം  ദല ഔട്ട് അംഗീകാരം നൽകിയിുള്ള B2+B1+G+5  നിലകളുള്ള നകട്ടിടതിതനണ
3rd  floor  നല commercial  ഉപദയാഗതിന്  പകരം  Theatre  complex  നകട്ടിടം
നിർമ്മിക്കുനതിനും  (use  change),  B2+B1+G+4  floors+Terrace  floor  (ആനക built  up area

15093.83sqm,  floor  area  12369.53sqm,Carpet  area  9850.11  m2)  നിർമ്മിക്കുനതിനുമുള്ള

അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുവാനായി പരാമർശിത കത്തുകൾ മുദഖന ലഭ്യമാക്കേിയ   ശ്രീ.  പ്യാസ്
ദതാമസ്, -നന്റെ അദപഷ പരിദശാധി തിനന്റെയം, പരാമർശതിനല വിധിന്യായതിതണയം 
അടിസാനതിൽ  നക.റം.ബി.ആർ  1999  -നും  താനു പണയന നിബ്നകൾക്കും ,
വിദധയമായി  നകട്ടിടിളുനട ദല -ഔട്ടിനും  സലതിനന്റെ ഉപദയാഗതിനും  അംഗീകാരം
നൽകി  ഉതരവാകുപ്ാ.
നിബ്നകൾ 

1.താനു പണയന നിബ്നകൾ പർണ്ണമായം  പാലി ിുന്ാം   നിയമാനുുതം 
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ആവശ്യമായ  ഏജതസികളുനട അനുമതി /റത.ഒ.സി  റനിവ
ലഭ്യമാക്കേിയിുന്ാം  ഉണപ് വരുതിയ  ദശഷം  മാത്രദമ നസക്രട്ടണി  നകട്ടിട
നിർമ്മാണാനുമതി/ഒക്കുപതസി നൽകുപ്വാത പാടുളുവാൻ. 

2. നക.റം.ബി.ആർ. 1999 നല ചട്ടം 11 പ്രകാരം   സലതിനന്റെ ഉടമസത സംബ്ി 
ദരഖകൾ,  സർനവ്വേ നമ്പർ ,   വിസ്തൃതി,  അംവുകൾ,  അതിരുകൾ,  അദപഷകനന്റെ
നിർമ്മാണാവകാശം റനിവയം  നിർദ്ദേിഷ്ട നിർമ്മാണ സലം  പുണദമ്പാക്കേ് ഭൂമിയിൽ
ഉൾനപടുളുനതല്ാനയാം  ദരഖകൾ  പരിദശാധി ്   നസക്രട്ടണി
ഉണപ്വരുദത്താണ്.. 

3. നിർമ്മാണം  നക.റം.ബി.ആർ  1999  നും  അനുബ് ദഭദഗതികൾക്കും  നിലവിലുള്ള
ബാധകമായ മ് നിയമിൾക്കും അനുുതമായിരിക്കേണം. 

4. ഖര ദവ മാലിന്യ സം്രണതിനുള്ള സംവിധാനം ഏർനപടുളുതിയിരിക്കേണം. 
5.കട്ടിംഗ്  &  ഫില്ിംഗ്  ആവശ്യനമങ്ിൽ  ബ്നപട്ട വകുപ്പിനന്റെ റത .ഒ.സി
ദനടിയിരിക്കേണം. 

6. നിർദ്ദേിഷ്ട നിർമ്മാണ  സലത്  ഉദദ്ദേശിക്കുന വികസന /നിർമ്മാണ
പ്രവർതനിൾക്കേ് 2008 നല ദകരം നനൽവയൽ തണ്ണീർതട സംരഷണ നിയമം,
അനുബ് ഗവ നമന്റെ് സർക്കുലനകൾ, 1967-നല ദകരം ഭൂവിനിദയാഗ ഉതരവ്
ബാധകമാകുപ്ന  പഷം  ആയവക്  അനുുതമാനണന്  നസക്രട്ടണി  പരിദശാധി ്
ഉണപ്വരുദത്താണ്. 

          ഈ ഉതരവ്  നിർമ്മാണ  പ്ര്തികൾ  ആരംഭിക്കുനതിനുള്ള  അനുമതി  അല്.
നകട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടിൾക്കേനുുതമായ നിർമ്മാണ/വികസന അനുമതി അതത് തദദ്ദേശ
സ്വയം  ഭരണ  സാപനതിൽ  നിാം  ലഭി തിനുദശഷം  മാത്രദമ നിർമ്മാണം
ആരംഭിക്കുവാത  പാടുളുള.

അംഗീകരി  സസറ്റ് പാത നമ്പർ   : 05/2021   ഇദതാനടാപം ഉള്ളടക്കേം നചയ്യുാ   

ചീഫ് ടൺ പാനനനട ഉതരവിത പ്രകാരം

 

 ജയശ്രീ.പി.ആർ
ടൺ  പാനർ

ഉള്ളടക്കേം- ഒരു നസറ്റ് പാത                                           

നസക്രട്ടണി,
–മൂവാ്പുു നഗരസഭ,റണണാകുപ്ംം
പകർപ്:-

1.ശ്രീ.പ്യാസ് ദതാമസ്, കാദരാട്ട് പുതതപുരയിൽ സൺസ്, പാലക്കുു.(പി.ഒ) 
റണണാകുപ്ംം.

2.  സീനിയർ ടൺ പാനർ, റണണാകുപ്ംം 
3. നവബ് സസറ്റ് 
4.കരുതൽ ഫയൽ, 5. അധികം.
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