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കകരള സർക്ർ
തകദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്ല്നിംഗ് ,ടടൌൺ പ്ല്നാടട ക്ര്യ്ലയം,കണ്ണൂർ
ജില്ല് നഗര്ത്കടന നടടടിരമം
(ഹ്ജർ: ശ്രീ.നിധീഷ് .ടക.ടി. ഡപ്പ്യുട്ടി ടടൌൺ പ്ല്നർ)
സംഗ്രഹം :-തകദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്ല്നിംഗ് –ടടൌൺ പ്ല്നാടട ക്ര്യ്ലയം,കണ്ണൂർ - ടചെറുത്ഴം
ഗ്ര്മടഞ്ച്യത്ത് ടരിധിയിൽ ടചെറുത്ഴം വികല്ലജ്, റി.സ. നമ്പ൪ 197/545 ൽ
ഉൾടപ്പടുന്ന 18380.ചെ.മീ .വിസതിയുള കപ്ല്ട്ടിൽ നിലവിലുള്ുള ടകട്ടിടകത്ത്ട് കചെർന്ന്
2136.33 ചെ.മീ. അധിക നിർമ്ണം ഉൾടപ്പടട ടടക 4591.87. ചെ.മീ. വിസ്തീർണമുള
ഗ്രൂപ്പ് (ബി)യിൽ ഉൾടപ്പടുന്ന സ്കൂൾ ടകട്ടിടം നിർമികന്നതിന് ഭൂഉടകയ്ഗത്തിിം
കല ഔട്ടിിം അംഗീക്രം നൽകി ഉത്തരവ്കന്നത് സംബനിധിച്
ടര്മർശം:-1. ടക.ടി.ബി.ടർ-2019 ചെട്ടം 30
2. മ്കനജർ .ഫ്ദർ. കജ്യ് ട യ് ന്ടത്ത് കമരി മ്ത് ംംഗീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ,
ടില്ത്തറ, കണ്ണൂർ എന്നവാടട അകടക
ഉത്തരവ് നമ്പർ TCPKNR/824/2020-സി തീയ്യതി.03/11/2020
ടചെറുത്ഴം ഗ്ര്മടഞ്ച്യത്ത് ടരിധിയിൽ ടചെറുത്ഴം വികല്ലജ്, റി.സ. നമ്പ൪ 197/545 ൽ
ഉൾടപ്പടുന്ന 18380. ചെ.മീ .വിസതിയുള കപ്ല്ട്ടിൽ ഗ്രൂപ്പ് (ബി)യിൽ ഉൾടപ്പടുന്ന നിലവിലുള്ുള 2455.54 ചെ.മീ
സ്കൂൾ ടകട്ടിടകത്ത്ട് കചെർന്ന് 2136.33 ചെ.മീ അധിക നിർമ്ണം ( ടടക 4591.87. ചെ.മീ. ) നടത്തുന്നതിന്
മ്കനജർ ഫ്ദർ.കജ്യ് ടയ്ന്ടത്ത്, കമരി മ്ത് ംംഗീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, ടില്ത്തറ കണ്ണൂർ
എന്നവർക് ത്ടഴ ടറയന്ന ഉട്ധികൾക് വികധയമ്യി കകരള് ടഞ്ച്യത്ത് ടകട്ടിട നിർമ്ണ
ചെട്ടം 2019 ടല ചെട്ടം 30 അിസരിധിച് ഭൂഉടകയ്ഗത്തിിം കല ഔട്ടിിം അംഗീക്രം നൽകി
. ഉത്തരവ്കവ
ഉട്ധികൾ
1. ത്ടഴടറയന്ന നിബനനകൾ
ട്ലിധിചിിടടണവം
നിയമ്ിുതം
ടവശ്യമ്യ
ഏജൻസികളടട എൻ .ഒ.സി. / അിമതി ലഭ്യമ്കിയിിടടണവം ഉറ് വാത്തിയ കശഷം
മ്്കമ ടസരട്ടറി നിർമ്ണ്ിമതി നൽകവ്ൻ ട്ടുുള.
2. നിർമ്ണ സലത്തിടന ഉടമസത , സർകവ നമ്പർ , അളവുകൾ, അതിാകൾ, വിസതി,

അകടകകൻടറ നിർമ്ണ്വക്ശം , എന്നിവയം നിർദിട  സലം പറകമ്പ്ക് ഭൂമിയിൽ
ഉൾടപ്പടുന്നില്ല എവം കരഖകൾ ടരികശ്ധിധിച് ടസരട്ടറി ഉറപ്പ്കകണത്ണ് . കൂട്ടത
നിലവിലുള്ുളത്യി ക്ണിധിചിിടുള ടകട്ടിടഭ്ഗം അംഗീകതമ്ടണവം ടയതിടന വിസ്തീർണം
ടഞ്ച്യത്ത് കരഖകൾ പക്രം ശരിയ്ടണവം ടസരട്ടറി ഉറപ്പ്കണം.

3. നിർമ്ണം KPBR 20119 ിം അിബന കഭദഗതികം ബ്ധകമ്യ മ് നിയമ്ങൾകം

അിുതമ്യിരികണം.

4. ഉടരിതല ദവ-ദവ്യ മ്ലിന്യ നിർമ്ർ്നത്തിന് ശ്ത്ീയവും ടര്യ്തവുമ്യ സംവിധ്നം

ഒാകിയിരികണം.

5. ടകട്ടിടത്തിന് ടറ ഗ്രൌണ് കഫ്്റികലക് ക്ണിധിചിിടുള റ്്ം , അഗ്നിസുരക കക്ണിപ്പടിയടട

ഒാ വശത്ത് ക്ണിധിചിിടുള ടബ്് ഓപ്പൺ ഗ്ലാസം നിർബനമ്യം ലഭ്യമ്കകണത്ണ് .

6. ടട്ളിച്ചു മ്റ്ൻ ഉകദ്ദേശികന്നത്യി ക്ണിധിചിിടുള ഷീറ് റഫ് ടചെെ ഭ്ഗം ടട്ളിച്ചു

മ്റിയിിടടണന്ന് ടസരട്ടറി ഉറപ്പ്കണം.

7. നിർമ്ണം പർത്തീകരിധിചതിന്ൽ അിവദിധിചതിൽ കവിഞ നിർമ്ണം ടക .ടി.ബി.ടർ-
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2019 ചെട്ടം 92 പക്രം കക്മ്പൌണിംഗ്
രമവത്കരികകണത്ണ് .

ഫീസിന്

തുലല്യമ്യ തുലക ഈുകട്കിടക്ണ്

8. ടക.ടി.ബി.ടർ--2019 ചെട്ടം 76(3) പക്രം 450 ചെ.മീ. സലവിസ്തീർണത്തിന് ഒാ മരം എന്ന

കത്തിൽ ടടക 41 മര്ങൾ (നിലവിലുള്ുളത് ഉൾടപ്പടട) ഒകപ്പൻസി ലഭിധിച് ഒാ
വർഷത്തിിുളിൽ നിടവളർകത്തണത്ണ് . ടയത് ടസരട്ടറി ഉറപ്പ്കകണത്ണ് .

9. ടക.ടി.ബി.ടർ.-2019, ചെട്ടം 76(1) പക്രമുള ഭൂഗർഭ ജല കട്ഷണ സംവിധ്നം , 76(2)

പക്രമുള മഴടവുള സംഭരണി (1,34,000 ലിറർ കശഷി ) എന്നിവ ലഭ്യമ്കകണത്ണ് .

10.ശ്രീരിക അവശതകൾ അിഭവികന്നവർകുള വികശഷ്ൽ കട്യ്ടലറിന് 2.20 മീ. ഉയരം

ലഭികന്ന തരത്തിൽ മ്റം വാത്തുകകയ് മ്റി സ്ടികകകയകയ് ടചെകയ്യണത്ണ്
എൽ .എ.37/2020 പക്രം ജില്ല് നഗര്ത്കൻ അംഗീകരിധിച ഒാ കൂട്ടം ടകട്ടിട വിന്യ്സ
വര്കൾ ംകത്ടട്പ്പം അയകവ

ംത് നിർമ്ണത്തിിുള അിമതി ട്മല്ല ടയതുല ഗ്ര്മ ടഞ്ച്യത്തിൽ നിവം
നിയമ്ിുതം ലഭ്യമ്കിയിരികകണത്ണ് .
ഡട്യൂട്ടി ടടൌൺ പ്ല്നർ
ംൻ ചെ്ർജ് ഓഫ് ടടൌൺ പ്ല്നർ, കണ്ണൂർ
(പർണ അധിക ചുമതല)
ടകർപ്പ് :- ടസരട്ടറി
ടചെറുത്ഴം ഗ്ര്മ ടഞ്ച്യത്ത്

