
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വി ാപനം 

 

 

2016-െല േകരള നഗര- ഗാമാസൂ തണ ആ ് (2016-െല 9-◌ാ◌ം  
നിയമം 36-◌ാ◌ം വകു ിെ  4-◌ാ◌ം ഉപവകു ്) പകാരം 
കര മാ ർ  ാൻ         പസി ീകരി  സംബ ി  േനാ ീ  

 

താെഴ പറയു  അതിരുകേളാടുകൂടിയ തേ ശാസൂ തണ 

പേദശ ി െറ കര മാ ർ  ാൻ  െച ൂർ മുനിസി ൽ  കൗൺസിൽ  
സ ീകരി  െച ൂർ മുനിസി ൽ  കൗൺസിലിെ  ഔേദ ാഗിക 
െവ ൈസ ായ www.chengannurmunicipality.lsgkerala.gov.in -ൽ  2016-െല 
േകരള നഗര- ഗാമാസൂതണ ആ ിെ  (2016-െല  9-◌ാ◌ം  

10-06-2021 ഇ2- 1071/2021      
െച ൂർ  

െച ൂർ നഗരസഭ 
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നിയമം 36-◌ാ◌ം വകു ിെ  4-◌ാ◌ം ഉപവകു ് പകാരം 
പസി ീകരി ി െ ് ഇതിനാൽ  വി ാപനം െച ു. 

 
വട ് :  തിരുവൻവ ൂർ ഗാമപ ായ ് , കു ർ ,  ഇരവിേപരൂർ  

   ഗാമപ ായ ുകൾ  (പ നംതി ജില) 

 

കിഴ ് :  മുള ുഴ ഗാമപ ായ ്, േകായിപം,  ആറ ുള   

   ഗാമപ ായ ുകൾ- (പ നംതി ജില) 
 

െത ്  : മുള ുഴ, പുലിയൂർ, ആല  ഗാമപ ായ ുകൾ 

 

പടി ാ  : പുലിയൂർ, പാ നാ , തിരുവൻവ ൂർ ഗാമപ ായ ുകൾ 

 

കര മാ ർ  ാനിെ  പകർ ് പവൃ ി സമയ ് െപാതുജന ൾ ് 
പരിേശാധന ായി  െച ൂർ  മുനിസി ൽ  കൗൺസിലിെ  ഓഫീസിലും 

ലഭ മാ . 

ാനിൽ  താ പര മു  ഏെതാരാൾ ും ഇതുസംബ ി  

ആേ പ ള ം അഭിപായ ള ം പസി ീകരണം സംബ ി  േനാ ീ  

ഔേദ ാഗിക ഗസ ിൽ  വ  തീയതി മുതൽ  അറുപ  ദിവസ ിനകം 
െച ൂർ മുനിസി ൽ  െസക റി ് േരഖാമൂലം എഴുതി 
നൽകാവു താ . 

2016-െല േകരള നഗര- ഗാമാസൂതണ ആ ് (2016-െല 9) 61-◌ാ◌ം 
വകു ് പകാരം ബാധകമായ നിയ ണ ൾ നുസൃതമലാെത യാെതാരാള ം 
ഏെത ിലും ഭൂമി വിനിേയാഗി ുകേയാ വിനിേയാഗി ുവാൻ  
ഇടയാ ുകേയാ ഏെത ിലും ഭൂവികസനം നട ാ ുകേയാ 
ഭൂവിനിേയാഗ ി  മാ ം വരു ുകേയാ െച വാൻ  പാടു തല. 

 

 
െസക റി                െചയർേപ സൺ     
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വിശദീകരണകുറി ് 
 

(ഇ  വി ാപന ിെ  ഭാഗമാകു തല എ ാൽ അതിെ  െപാതു 

ഉേ ശ ം വ മാ ുവാൻ  ഉേ ശി െകാ ു താ ) 

2016-െല േകരള നഗര- ഗാമാസൂതണ ആ ിെല  വ വ കൾ 

പകാരം സർ ാരിൽ നി ും പസ ീകരണാനുമതി ലഭി േശഷം 

െച ൂർ നഗര ിനായു   കര  മാ ർ ാൻ  നഗരസഭയുെട 

െവ ൈസ ിൽ പസ ീകരി ി ്.  തുടർ ് 

പസ ീകരണം  സംബ ി   േനാ ീ   ആ ിെല 36-◌ാ◌ം വകു ് (4)-◌ാ◌ം 

ഉപ വകു ിൽ നി കർഷി ു  വിധം ഔേദ ാഗിക ഗസ ിലുൾ െട 

പസ ീകരിേ തു ് .  

േമൽപറ  ല ം നിറേവ തി  ഉേ ശി െകാ ു താ  ഈ 

വി ാപനം 
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