
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  കകേരള സർകക്കാർ

     നനനോടട്ടീസസ

   ഫഫാററ-VI

   [ചടറ 22(2)  കഫാണുക]
2016-  ലലെ കകരള നഗര  -  ഗഫാമഫാസൂത്രണ ആകക്റ്റ്   (2016-  ലലെ   9) 36-  ാ   വകുപക്റ്റ്   8  –ഫാറ ഉപവകുപക്റ്റ് പ്രകഫാരറ

മഫാസ്റ്റർ പഫാനനിനക്റ്റ് സർകഫാർ അനുമതനി നൽകനിയ വസ്തുത അറനിയനിക്കുന്ന കനഫാടട്ടീസക്റ്റ്

             തട്ടീയതനി, തനിരുവനന്തപുരറ, 2022 ഏപ്രനിൽ 29.
                    

തഫാലഴെ പറയുന്ന അതനിരുകകളഫാടക്റ്റ് കൂടനിയ തകദ്ദേശഫാസൂത്രണ പ്രകദേശതനിനഫായനി ലനടുമങഫാടക്റ്റ് മുനനിസനിപൽ

കകൗണ്സനിൽ പരനിഷ്ക്കരണങകളഫാടു  കൂടനി  തയഫാറഫാകനിയ മഫാസ്റ്റർ പഫാന്  2016-ലലെ കകരള നഗര-ഗഫാമഫാസൂത്രണ

തകദ്ദേശ സസ്വയറഭരണ (ആർ.ഡനി) വകുപക്റ്റ്

 റഫ. നറ തസസ്വഭവ-ആർ.ഡനി2/35/2022-തസസ്വഭവ. 
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ആകനിലലെ  (2016-ലലെ 9)  36-ാ വകുപക്റ്റ് 8–ഫാറ ഉപവകുപക്റ്റ് പ്രകഫാരറ സർകഫാർ ഉതരവക്റ്റ് നമ്പർ 91/2022/തസസ്വഭവ

തട്ടീയതനി 23-04-2022 പ്രകഫാരറ സർകഫാർ അറഗട്ടീകരനിച്ചതഫായനി ഇതനിനഫാൽ വനിജഫാപനറ ലചയ്യുന.

വടകക്റ്റ് : ആനഫാടക്റ്റ് പഞഫായതക്റ്റ്.

കനിഴെകക്റ്റ് : അരുവനികര, ലതഫാളനികകഫാടക്റ്റ്, ലവള്ളനഫാടക്റ്റ്, ഉഴെമലെയ്ക്കൽ പഞഫായത്തുകള.

ലതകക്റ്റ് :  അരുവനികര, കരകുളറ പഞഫായത്തുകള.

പടനിഞഫാറക്റ്റ് : ലവമ്പഫായറ പഞഫായതക്റ്റ്.

 മഫാസ്റ്റർപഫാന്  പ്രകദേശതക്റ്റ്  നനിലെവനിലുള്ള  വനിശദേനഗരഫാസൂത്രണ  പദ്ധതനികള  സറബനനിച്ച

വനിശദേഫാറശങള

        എ)  അറഗട്ടീകരനിച്ച വനിശദേ നഗരഫാസൂത്രണ പദ്ധതനികള- ഇല്ല 

ബനി)  പ്രസനിദ്ധട്ടീകരനിച്ച  വനിശദേ  നഗരഫാസൂത്രണ പദ്ധതനികള-  05-07-1994-ൽ പ്രസനിദ്ധട്ടീകരനിച്ച  'ലസന്ട്രൽ

ഏരനിയ, ലനടുമങഫാടക്റ്റ്' വനിശദേ നഗരഫാസൂത്രണ പദ്ധതനി.

സനി)  മഫാസ്റ്റർ പഫാനനിൽ ഉളലപടുതനി റദ്ദേഫാകനിയ വനിശദേ നഗരഫാസൂത്രണ പദ്ധതനികള,  കഫാരണ സഹനിതറ

വനിശദേട്ടീകരനിക്കുക – ഇല്ല 

ഡനി)  നനിലെനനിർത്തുന്ന വനിശദേ നഗരഫാസൂത്രണ പദ്ധതനികള - ഇല്ല 

(മഫാസ്റ്റർ പഫാന് അറഗട്ടീകൃതമഫാകുന്നകതഫാലട 2016-ലലെ കകരള നഗര-ഗഫാമഫാസൂത്രണ ആകനിലലെ

62(3)  വകുപക്റ്റ് പ്രകഫാരറ,  നനിലെവനിലലെ പ്രസനിദ്ധട്ടീകൃത വനിശദേ നഗരഫാസൂത്രണ പദ്ധതനിയനിലലെ വവ്യവസ്ഥകളകക്റ്റ്

കമൽ അറഗട്ടീകൃത മഫാസ്റ്റർ പഫാനനിലലെ വവ്യവസ്ഥകള നനിലെനനിൽക്കുന്നതഫാണക്റ്റ്.)

 2016  ലലെ  കകരള  നഗര-ഗഫാമഫാസൂത്രണ  ആകനിലലെ  36-ാവകുപക്റ്റ്  (10)-ാ ഉപവകുപനിൽ  വവ്യവസ്ഥ

ലചയനിരനിക്കുന്നതു കപഫാലലെ, ലനടുമങഫാടക്റ്റ് മുനനിസനിപൽ കകൗണ്സനിൽ മഫാസ്റ്റർപഫാന് പ്രസനിദ്ധട്ടീകരനികകണ്ടതഫാണക്റ്റ്.

ഈ  പഫാനനിനക്റ്റ്  അനുസൃതമഫായല്ലഫാലത  യഫാലതഫാരഫാളറ  ഏലതഫാരു  ഭൂമനിയുറ,  വനിനനികയഫാഗനിക്കുകകയഫാ,

വനിനനികയഫാഗനികഫാന് ഇടയഫാക്കുകകയഫാ ഏലതങനിലുറ ഭൂമനിയുലട വനികസനറ നടപഫാക്കുകകയഫാ,  ഭൂവനിനനികയഫാഗതനിനു

മഫാററ വരുത്തുകകയഫാ ലചയഫാന് പഫാടുള്ളതല്ല.

               ശഫാരദേ മുരളട്ടീധരന്,
                                                                                                        അഡട്ടീഷണൽ ചട്ടീഫക്റ്റ് ലസക്രടറനി.
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