
 
തദദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്ലാനിംഗ്
ജില്ലാ കാര്യാലയം  ,   ആലപ്പുഴ  
ജില്ലാ ടൗ    ൺ പ്ലാനറുടട ഉത്തരവ്  

      (ഹാജ ർ : ശീമതി. ഇന്ദു വിജയനാഥ്)
  

വിഷയം    -തദദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്ലാനിംഗ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ - ടചെട്ടികുളങ്ങര
                 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -കണ്ണമംഗലം വിദല്ലജ് - സ്കൂൾ ടകട്ടിടനിർമ്മാണം -
                 ദല-ഔട്ട് / യദസജ് ഓഫജ് ദപ്ലാട്ട് എന്ിവയടട  ംഗീകാരം നല്കി 
                 ഉത്തരവാകുന.
 
പരാമർ ശം -1. ടചെട്ടികുളങ്ങരഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസ്ട്ടടിയടട 11/05/2020-ടല 
                    സി-1661/2020 നമ്പർ കത്ത്
                 2. എ.എൻ.പി നായർ ടമദമ്മാടിയൽ എജ്ദൂകകഷൻ ട്് ടചെയർമാടന 
                     07/07/2020, 12/08/2020-എന്ീ തീയതികളിടല ക്കൾ
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               ആലപ്പുഴ  ജില്ലയിടല ടചെട്ടികുളങ്ങര  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  പരിിിയിയത്ത
കണ്ണമംഗലം  വിദല്ലജിൽ  ടീ-സർദവ്വേ നമ്പർ  426/7,422/16/1,422/15,422/17/1,
426/14,426/27,426/31,426/18  എന്ിവയിൽ  ഉൾടപട്ട 121.61  ആർസ്  വിസീർണ്ണർത
സലത്ത് നിലവിൽ  3209.23  ചെ.മീ.  വിസീർണ്ണർത ടകട്ടിടത്തിദനാട്  ദചെർന്് പതതായി
നിർമ്മിക്കുന് 3  നിലകളിയത്ത 911.65  ചെതരശ മീ്ർ  വിസീർണ്ണണം  ഉൾടപടട ആടക
4120.88  ചെതരശ മീ്ർ  വിസീർണ്ണണം ,  എഫജ്.  എസ്.  ഐ.  0.34,  കവദടജ്  22.13
ശതമാനണർത വിദ്യാഭ്യാസ  ഗണം  ( ബി)യിൽടപടുന്  സ്കൂൾ  ടകട്ടിട
നിർമ്മിക്കുന്തിനുത  ംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുന്തിനായി പരാമർശിത ക്കൾ ർദഖന
ലഭ്യമാൂകകിയ എ.എൻ.പി  നായർ  ടമദമ്മാടിയൽ  എജ്ദൂകകഷൻ  ട്്  ടചെയർമാടന
 ദപക്ഷ പരിദശാിിതതിടന  ടിസാനത്തിൽ K.P.B.R-2019  ചെട്ടം  30  പ്രകാരം  താടഴ
പടയന് നിബ്ധനനകൾൂകക്  വിദിയമായി  ദല -ഔട്ടിനും,  സലത്തിടന
ഉപദയാഗത്തിനും  ംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവാകുന. 

 നിബ്ധനനകൾ
 

1.യദസജ് ഓഫജ് ദപ്ലാട്ട് /ദല-ഔട്ട്   ംഗീകാരം മാത്രമാണ് ഈ ഓഫജീസിൽ നിനം 
നൽകുന്ത്. ഇത് ഒര  ടകട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതിയല്ല. ആയത് ബ്ധനടപട്ട 
തദദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സാപനത്തിൽ നിനം നിയമാനുസതം വാദങ്ങങതാണ്. 

2. KPBR 2019 ചെട്ടം 5(4) ്മ നമ്പർ (13) പ്രകാരം  ദപക്ഷകനും ആർൂകകിടടക്റ്റും ഫജയർ
ആൻഡ് ദസഫി ദനാംസ് പ്രകാരർത സ്വയം സാക്ഷ്യടപടുത്തിയ സർട്ടിഫജിൂകക്് 
 ടു്ത ഫജയർ ദ്ഷനിൽ ഹാജരാൂകകിയിരിൂകകണം. 

3. ദപക്ഷകടന സലത്തിടന ഉടമസാവകാശം , നിർമ്മാണാവകാശം,സർദവ്വേ 
നമ്പറുകൾ,  ളണകൾ, വിസീർണ്ണം എന്ിവ സംബ്ധനിച്ച ബ്ധനടപട്ട ദരഖകൾ  
ഒനം തടന് ഈ ഓഫജീസിൽ പരിദശാിനാ വിദിയമാൂകകിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ 
KPBR 2019 ചെട്ടം 9(2) പ്രകാരം ആയത് ബ്ധനടപട്ട ദരഖകൾ പരിദശാിിച്ചം 
സലപരിദശാിന നടത്തിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ടസ്ട്ടടി  
ഉടപ്പുവരത്തിയിരിയ്ക്കണം. 

4. KPBR 2019 ചെട്ടം 28(1) പ്രകാരം ആവശ്യമായ പ്രദവശന മാർഗത്തിടന വീതി ഉങ് 
എന്് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടസ്ട്ടടി ഉടപ്പുവരത്തിയിരിയ്ക്കണം. 
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5. 2008-ടല ദകരളാ ടനൽവയൽ / തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം, 2018 ടല 
ദകരളാ ടനൽവയൽ / തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ (ദഭദഗതി) നിയമം എന്ിവയടട 
പരിിിയിൽ പ്ര്ത ദപ്ലാട്ട്  വരന്ില്ല  എന്് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ടസ്ട്ടടി 
ഉടപ്പുവരത്തിയിരിയ്ക്കണം. 

6.പ്ര്ത സല് നിർമ്മാണ നിയണണങ്ങൾ ഒനം ഇല്ല എന്് ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് ടസ്ട്ടടി ഉടപ്പുവരത്തിയിരിയ്ക്കണം. 

7. പടദമ്പാൂകക് ൂമിയടട കദണ്മില്ല   എന്് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ടസ്ട്ടടി 
ഉടപ്പുവരത്തിയിരിയ്ക്കണം. 

8.സ്വാഭാവിക ജല നിർഗമന മാർഗങ്ങൾ  ട്ദപാകരത്. 
9.സസ്് പ്ലാനിൽ ടപാളിച്ചനീക്കുവാടനന്് കാണിതിരിയന് ടകട്ടിടങ്ങൾ ടപാളിച്ച 
മാ്ിയിരിയ്ക്കണം. 

10.പ്ര്ത നിർമ്മാണം KPBR 20119 ടല ചെട്ടങ്ങൾക്കും  നുബ്ധന ദഭദഗതികൾക്കും, 
ബാികമായ മ്് നീയമങ്ങൾക്കും  നുസതമായിരിയ്ക്കണം. 

 
 
 
 ംഗീകരിത ദല  -  ഔട്ട് നമ്പ    ർ   -   എൽ  .  എ   16/2020  

                           
 
 
 

                                                                                              ഇന്ദു വിജയനാഥ്
                                                                                                ടൗ  ൺ പ്ലാന ർ
                                                                                                  ആലപ്പുഴ
 
 
സ്വീകർത്താവ് :
 ടസ്ട്ടടി, ടചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്( സാക്ഷ്യടപടുത്തിയ പ്ലാനുക ൾ സഹിതം)
 
 
പകർപ് - 
           1. ടചെയർമാൻ, എ.എൻ.പി നായർ ടമദമ്മാടിയൽ എജ്ദൂകകഷൻ ട്്, 
              ടചെട്ടികുളങ്ങര പി.ഒ, മാദവലിൂകകര
           2. ഓഫജീസ് ദകാപി
           3. കരതൽ ഫജയൽ     
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