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നഗരാസൂത്രകനന്റെ കാര്യാലയം,
ഇടുക്കി 685602, ഫഫാൺ നമ്പർ 0486-2235224,
Email- tcpdidk@gmail.com.

നഗരാസൂത്രകനന്റെ നടപടിക്രമം
(ഹാജർ ജിമ്മിച്ചൻ മാത്, നഗരാസൂത്രകൻ

വിഷയം: കാഞ്ചിയാർ ഗാമപഞ്ചായത്ത്- കകോകളേജ(GroupB,) നിർമ്മാണം -സ്ഥല
വിനിഫയാഗതിതം നകകെിടടിടനട ഫല േ കെിതം ും ംഗീകാരം നൽകി
ഉതരവാകുന
പരാമർശം: 1.ഫാ.ഫജാർജ്ജ്ത് ഫജക്കക്ക്ത്, പൂതക്കിയിൽ, നജ. പി. എം. ആർകെ്ത്സ്ത്
ആൻഡ്ത് സയൻസ്ത് ഫകാഫളജ്ത്, കാഞ്ചിയാർ പി.ഒ. ലബ്ബക്കട
യനട02-03-2020 നല ും ഫപക്ഷ
2. കാഞ്ചിയാർ ഗാമപഞ്ചായത്ത് നസക്രകെട്ടിയനട 10/01/ 2020 നല
എ 3-5689/19 നമ്പർ കത്ത്
ഉതരവ്ത് നമ്പർ TCPIDK/14 /2020-D1 തീയതി 10/03/2020
കാഞ്ചിയാർ ഗാമപഞ്ചായതിൽ കാഞ്ചിയാർ വിഫിജ്ത് സർഫവ നമ്പർ 264/10, 264/19,
264/9 എനിവയിൽ ഉൾപപനപകെ, നജ. പി. എം. ആർട്ത്സ്ത് ആൻഡ്ത് സയൻസ്ത് ഫകാഫളജ്ത്
വക 19600 ച.മി. വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സ്ഥലത്ത് താനക വിവരിക്ം പകാരമുള്ള പതിയ
ഫകാഫളജ്ത് നകകെിടം നിർമ്മിക്നതിന്ത് പരാമർശം1 മുഫഖേന ലിിച്ച ും ഫപക്ഷയതസരിച്ച്ത്
ഇഫതാനടാപമുള്ള പാതകൾപപ പകാരം സ്ഥല വിനിഫയാഗതിതം നകകെിടടിടനട ഫല
േ കെിതം ചവനട ഫചർക്ന നിക്കനനകൾപപക്ക്ത് വിഫധയമായി ും ംഗീകാരം നൽകി
ഉതരവാകുന.
നകകെിടടിടനട വിവരണം
I.നിലവിലുള്ളത്ത് –
B.Ed College (Group B )10/473
Driving School 10/474
II.നിർദ്ദിഷ്ടമായത്ത്

College building

ആനക

നിലകൾപപ

ക്കിൽറ്റ്ത് ും പ്ത് ഏരിയ

ഉപഫയാഗം

-

3333.26 ച.മി
51.84 ച.മി

Group B
-

G.F
F.F
S.F
Porch
Terrace Floor

1106.34 ച.മി
1195.58 ച.മി
1195.58 ച.മി
89.16 ച.മി
53.94 ച.മി

Group B

7025.78 ച.മി

നിക്കനനകൾപപ:1. നക.പി.ക്കി.ആർ.

2019 ചകെം9 പകാരം സ്ഥലതിനന്റെ ഉടമസ്ഥത, സർഫവ നമ്പർ,
വിസ്തൃതി ും തികൾപപ, ും ളവകൾപപ, നിർമ്മാണാവകാശം എനിവയം ടി സ്ഥലത്ത്
പട്ടംഫപാക്ക്ത് ഭൂമി ഉൾപപനപടുനിിാനയനം പഞ്ചായത്ത് നസക്രകെട്ടി പരിഫശാധിച്ച്ത്
ഉട്ടപ്ത് വഫതണ്ടതാണ്ത് .
2. നിർമ്മാണം
നക.പി.ക്കി.ആർ
2019–തം
ും തക്കന ഫിദഗതികൾപപക്ം
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വിഫധയമായിരിക്കണം.
3. നിയമാതസൃതം മറ്റ്ത് ഏജൻസികൾപപ/വകുപ്പുകൾപപ എനിവയിൽ നിനം
ഫനഫടണ്ടതായ ും തമതി/എൻ.ഒ.സി എനിവ ലി്യമാഫക്കണ്ടതാണ്ത് .
4. നക.പി.ക്കി.ആർ 2019
ചകെം
6(4)(V)
പകാരം
നിലവിലുള്ള
നകകെിടടിടഫടതുൾപപനപനടയള്ള നിർദ്ദിഷ്ട നിർമ്മാണടിടനട നില തിരിച്ചള്ള
Built up area, ഉപഫയാഗം, Covered area എനിവ ഉൾപപനപടുന consolidated area
statement സസറ്റ്ത് പാനിൽ നൽഫകണ്ടതാണ്ത്.
5. നിലവിലുള്ള B.Ed College ഫനാട്ത് ഫചർന്ത് ഫപാകെിനന്റെ ും തിർതിയം ഫട്ടാഡിൻനട്ട
ും തിർതിയം രണ്ടായി കാണിച്ചിരിക്ന. ഇവയനട ഇടയിൽ പട്ടഫമ്പാക് സ്ഥലം
ഉനണ്ടങ്കിൽ ആയത്ത് site plan ൽ കാണിഫക്കണ്ടതാണ്ത്.
6. ഫപാകെിൽ നിലവിലുള്ള നകകെിടടിടനട വശടളിലുള്ള തുട്ട്ായ സ്ഥലം
കാണിഫക്കണ്ടതാണ്ത് .
നകകെിട നപർമിറ്റിനായി ഫമൽ സൂചിപിച്ച ന്നതകൾപപ പരിഹരിച്ച പാതകൾപപ
പഞ്ചായതിൽ സമർപിഫക്കണ്ടതാണ്ത്.
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JIMMICHEN MATHEW, TP TPIDK, O/o TP TPIDK
ഉള്ളടക്കം: ും ംഗീകാരം ഫരഖേനപടുതിയ പാതകൾപപ.
To
ഫാ.ഫജാർജ്ജ്ത് ഫജക്കക്ക്ത്, പൂതക്കിയിൽ നജ.പി. എം. ആർട്ത്സ്ത് ആൻഡ്ത് സയൻസ്ത്
ഫകാഫളജ്ത് കാഞ്ചിയാർ പി.ഒ. ലബ്ബക്കട.
പകർപ്ത്
1.നസക്രകെട്ടി, കാഞ്ചിയാർ ഗാമ പഞ്ചായത്ത്
2.കതൽ

