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വിഷയം: കരുണാപരം  ഗാമപഞായത്ത് - ഹഹസ്കൂൾ നകട്ടിിട (Group B) നിർമാണം-    
         സലവിനിഫയാഗതിനം  നകട്ടിിടിടനട ഫല -ഔട്ടിിനം  അംഗാകാരം  ന ികി  
             ഉതരവാകുന.
പരാമ ർശം:  1. കരുണാപരം ഗാമപഞായത്ത് നസെക്രട്ടിറെിടനട 28/04/2020-നല 

          A3-1870/2020 നമ്പർ കത്ത്.     
2. റെവ. ഫാദർ വികാർ റിന ഫതാമസെ്ത്, കിഴഫക്കവിളക്കകത്ത്, 
 ഫസെക്രട്ടി്ത് ഹാർട്ടി്ത് ചർർമ്ത്, രാമക്കിഫമടിനന്റെ  01/10/2020-നല 
 അഫപക്ഷടം അനുബന ഫരഖകടം.      

                ഉതരവ്ത് നമ്പ ർ   TCPIDK/72/2020-D1           തായതി   13/10/2020  

    കരുണാപരം  ഗാമപഞായതിി  കരുണാപരം  വിഫ്ജ്ത്  സെ ർഫ്വ നമ്പ ർ  54/5-ി

ഫസെക്രട്ടി്ത് ഹാർട്ടി്ത് ചർർമ്ത്,  ുാലൻപിള്ള സെിറി പി.ഓ.,  രാമക്കിഫമട്ത്-ന്റെ്ത്നറെ ഉടമസതയിി

ഉള്ള 18898.00 ചർ.മി. വിസ്താർണ്ണമുള്ളതും  താനഴ വിവരി്ം പകാരം നിർമാണിൾ നില

നിി്്തുമായ  സലത്ത്  863.38  ചർ.  മാ.  ുിിട്ടി്ത്  അപ്ത്  ഏരിയ  ഉള്ള നിർദ്ദിഷ

ഹഹസ്കൂൾ  നകട്ടിിട  നിർമാണതിന്ത്  നക.പി.ുി.ആർ.2019  ചർട്ടിം5(6)(1)  അനസെരിച്ചുള്ള

വിലയിരുതി  നാടതിയതിനന്റെ അടിസാനതിി   ഇഫതാനടാപമുള്ള പാനകൾ

പകാരം ചുവനട ഫചർർ്്  നിുബനനക ൾക്ക്ത് വിഫധയമായി സല വിനിഫയാഗതിനം

നകട്ടിിടിടനട ഫല-ഔട്ടിിനം അംഗാകാരം ന ികി ഉതരവാകുന. 

നിുബനനകൾ 

1. നക.പി.ുി.ആ ർ 2019 ചർട്ടിം 11 പകാരം സലതിനന്റെ ഉടമസത, സെ ർഫ്വ നമ്പ ർ, 

വിസ്തൃതി അതിരുക ൾ, അളവക ൾ, നിർമാണാവകാശം എ്ിവടം ടി സലത്ത് 

പറെംഫപാക്ക്ത് ഭൂമി  ഉ ൾനപടു്ി്ാനയനം പഞായത്ത് നസെക്രട്ടിറെി പരിഫശാധിമ്ത് 

ഉറെപ്ത് വരുഫതണ്ടതാണ്ത്. 

2. നിർമാണം നക.പി.ുി.ആർ 2019–നം അനുബന ഫഭഭേദഗതിക ൾ്ം 

വിഫധയമായിരിക്കണം. 

3. Sectional Drawings-ി main road level അടിസാനനപടുതിടള്ള  നകട്ടിിടതിനന്റെ

Reduced Levels കാണിഫക്കണ്ടതാണ്ത്. 
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4. നിയമാനസൃതം മറ്ത് ഏജൻസെികൾ/വകുപ്പുകൾ എ്ിവയിി നിനം 

ഫനഫടണ്ടതായ അനമതി/എ ൻ.ഒ.സെി എ്ിവ ലഭഭേ്യമാഫക്കണ്ടതാണ്ത്. 
 

നകട്ടിിടിടനട വിവരണം നിലകൾ ുിിട്ടി്ത് അപ്ത് ഏരിയ ഉപഫയാഗം
I.നിലവിലുള്ളത്ത് –    
Church G. F. 371.06 ചർ.മി. Group D
Presbytery G. F. 166.79 ചർ.മി. Group A2
Toilet block 3 nos G. F. 105.71 ചർ.മി.  
Urinal block G. F. 10.33 ചർ.മി.  
School building G. F. 507.55 ചർ.മി. Group B
School building G. F. 304.64 ചർ.മി. Group B
School building G. F. 348.30 ചർ.മി. Group B
School building G. F. 134.75 ചർ.മി. Group B
Cooking and stock G. F. 101.00 ചർ.മി.  

ആനക2050.13 ചർ.മി.  
IV.നിർദ്ദിഷമായത്ത്     

School

G.F Existing 94.17 ചർ. മാ.

Group B

Proposed 313.20 ചർ. മാ.
F.F  407.37 ചർ.മി.
Head Room
(Stair Cabin)

 48.61 ചർ.മി.
ആനക 863.35 ചർ. മാ.

           ഫപാട്ടിിി  ആനക   2913.48 ചർ.മി.  
         
ഫമി  പരാമർശിത  വ്യവസകൾ  അനസെരിമ്ത്  പാനിി  വരുഫതണ്ടതായ
മാറിൾ  വരുതി  പാൻ  തയാറൊക്കി  നിർമാണ  അനമതി  നികു്ത്ത്
സെംുബനിമ്ത് തുടർ നടപടികൾ സെ്ാകരിഫക്കണ്ടതാണ്ത്.
 

 
ഉള്ളടക്കം  അംഗാകതപാനകടനടപകർപ്ത്         

JIMMICHEN MATHEW, TP TPIDK, O/o TP TPIDK
To
റെവ.ഫാദർ വികാർ ടിന ഫതാമസെ്ത്, ഫസെക്രട്ടി്ത് ഹാർട്ടി്ത് ചർർമ്ത്, ുാലൻപിള്ള സെിറി പി.ഓ. 
 
പകർപ്ത്
1.നസെക്രട്ടിറെി, കരുണാപരം ഗാമ പഞായത്ത്
2.കരുതി
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