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നഗരാസൂത്രകനന്റെ നടപടി്രമംന

(്റെ ്റെ ഹാജ്്റെ ജിമിമ്റെ ച്ച്റെ ംാത്്റെ ്റെ ,്റെ ്റെ ്റെ നഗരാസൂത്രകച്ച്റെ ്റെ )്റെ ്റെ 
          
വിഷനന:കുടനത്തൂ്്റെ ്റെ ഗാംപഞാനത്്റെ – St.്റെ Augustines്റെ Church,്റെ Kudayathoor്റെ 
്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ -Church്റെ building,്റെ Sunday്റെ school,്റെ Presbytery്റെ എനിവയനട്റെ നി്റെ മാണന-്റെ 
്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ സലയം്റെ വിനിഫനാഗതിതന്റെ ന്രക കകിടടിനട്റെ ഫലയം്റെ ലേ കകിതന്റെ അനഗീ്രകാരന്റെ ്റെ 
്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ന്റെ ൽ്രകി്റെ ഉതരവാകുന.്റെ 
പരാം ് ശന:്റെ Fr.്റെ Vicar,്റെ St.്റെ Augustines്റെ Church,്റെ Kudayathoor-നന്റെ 3/1/2020്റെ -്റെ നലയം്റെ 
്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ അഫപക
 
         ഉതരവ്്റെ നമ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ TCPIDK/773/2019-D1്റെ ്റെ  ്റെ ്റെ തീനതി്റെ ്റെ 23/01/2020്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ ്റെ 

കുടനത്തൂ്്റെ ഗാംപഞാനതിൽ്റെ കുടനത്തൂ്്റെ വിഫജജ്്റെ ീീർവവ്റെ ഫത്റെ നമ്റെ ്റെ 249/17്റെ ൽ Fr.
Vicar, ്റെ St. ്റെ Augustines ്റെ Church, ്റെ Kudayathoor-നന്റെ ഉടംസതനി്ള്റെ 6360.00 ്റെ ച.ംീ.

വിസ്തീ്ണ്ണമുള്റെ സലയംത് ്റെ ്റെ Church ്റെ ്റെ building, Presbytery, Toilet ്റെ Block ്റെ എനിവ

നി്മിക്കുനതിന് ്റെ സലയംവിനിഫനാഗതിതന ്റെ ന്രക കകിടടിനട്റെ  ഫലയം്റെ ലേ കകിതന
അനഗീ്രകാരതിനാനി്റെ ്റെ ഫംൽപരാം്ശിത്റെ അഫപക്റെ ലയം ിമിരിക്കുന.

          പ്രർവവ്്റെ തത്റെ അഫപക്റെ പരിഗണിമ,്്റെ ടി്റെ സലയംഥ്റെ നിലയംവി്ള ന്രക കകിടടളിൽ Church,

Sunday്റെ school്റെ (part), Presbytery എനിവ്റെ നപാളിമ്്റെ നീക്കി്റെ പതിനതാനി ്റെ Church building

(Lower്റെ G.്റെ F.- Sunday്റെ School,്റെ built്റെ up്റെ area്റെ 807.60്റെ ച.ംീ.; Upper്റെ G.്റെ F.-്റെ church,്റെ built്റെ up്റെ area

982.96്റെ ച.ംീ.), Toilet്റെ Block (built്റെ up്റെ area്റെ 46.98 ച.ംീ.), Presbytery (G+1,്റെ built്റെ up്റെ area്റെ 617.68
ച.ംീ) ്റെ എനിവ, ്റെ ഫപ്ലാ കകിൽ്റെ നിലയം്റെ നി്ഥനതാന്റെ ന്രക കകിടടങ്റെ ഉങനപ്പനട്റെ ആന്രക്റെ built ്റെ up
area്റെ 2954.81 ച.ംീ.്റെ വരുന്റെ വിത്തതിൽ,്റെ നി്മിക്കുനതിന്്റെ ്റെ ന്രക.പി.ബി.ആ്റെ .2019്റെ ച കകന്റെ 6-നലയം
പരാം്ശടങ ്റെ പ്ര്രകാരമുള്റെ വിലയംനിരുതൽ ്റെ നടതി ്റെ ഇഫതാനടാപ്പമുള്റെ പ്ലാത്രകങ
പ്ര്രകാരന ്റെ സലയം ്റെ വിനിഫനാഗതിതന ്റെ ന്രക കകിടടിനട്റെ ഫലയം്റെ ലേ കകിതന ്റെ ചുവവനട്റെ ഫച്ക്കുന
്റെ നിബന്ധന്രക്റെ ങക്ക്്റെ വിഫത്തനംാനി്റെ അനഗീ്രകാരന്റെ ന്റെ ൽ്രകി്റെ ഉതരവാകുന.

നിബന്ധന്രകങ്റെ 

1. ന്രക.പി.ബി.ആ്റെ ്റെ 2019 ്റെ ച കകന ്റെ 9 ്റെ പ്ര്രകാരന്റെ സലയംതിനന്റെ ഉടംസത,്റെ ർവവ്റെ ഫത്റെ നമ്റെ ,
വിസ്തൃതി്റെ അതിരു്രക്റെ ങ, ്റെ അളവ്രക്റെ ങ, ്റെ നി്മാണാവ്രകാശന്റെ എനിവയന്റെ ടി്റെ സലയംത്
പീനഫപാക്ക് ്റെ ഭൂംി്റെ ്റെ ഉ്റെ ങനപ്പടുനിജാനനനന്റെ പഞാനത് ്റെ നർവവ്രമ കകീി ്റെ പരിഫശാത്തിമ്

ഉീപ്പ്്റെ വരുഫതണ്ടതാണ്. 
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2. നി്മാണന്റെ ന്രക.പി.ബി.ആ്്റെ 2019-തന്റെ അതബന്ധ്റെ ഫ ദഗഗതി്രക്റെ ങക്കുന്റെ 

വിഫത്തനംാനിരിക്കണന. 

3. നിനംാതസൃതന്റെ ംറ്്റെ ഏജച്ചർവവി്രകങ/വകുപ്പു്രകങ്റെ എനിവനിൽ്റെ നിനന്റെ 

ഫനഫടണ്ടതാന്റെ അതംതി/എ്റെ ച്ച.ഒ.ർവവി്റെ എനിവ്റെ ലയം ്ംാഫക്കണ്ടതാണ്. 

4. ന്രക കകിടതിനന height്റെ of്റെ room്റെ ർവവനബന്ധിമ ് ന്രക.പി.ബി.ആ്റെ .്റെ 2019്റെ ച കകന 44്റെ (1)്റെ 

പാലയംിഫക്കണ്ടതാണ്.                               

 

ഉളടക്കന:്റെ അനഗീ്രകാരന്റെ ഫരഖനപ്പടുതിന്റെ പ്ലാച്ച.

 

 

 

                   JIMMICHEN്റെ MATHEW,്റെ TP്റെ TPIDK,്റെ O/o്റെ TP്റെ TPIDK

 

To്റെ 
Fr.്റെ Vicar,്റെ St.്റെ Augustines്റെ Church,്റെ Kudayathoor്റെ P.O.
പ്രക്പ്പ്
1.നർവവ്രമ കകീി,്റെ കുടനത്തൂ്്റെ ഗാംപഞാനത്.
2.്രകരുതൽ
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