
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കേരള സർക്കാർ 

 

വിജ്ഞാപനം 

 

 

 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ (2016-ലെ 9) 112-ാാം വകുപ്പ്, 
(1)-ാാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരാം നല്േലപ്പട്ട അധിോരങ്ങള് വിനിക ാഗിച്ചുലോണ്ട്, 
കേരള സര്ക്കാര്ക്, താലെപ്പറയുന്ന ചട്ടങ്ങള് നിര്ക്മിക്കുന്നു, അതാ ത്:- 

 ചട്ടങ്ങള്  

 1.  ചുരുകകപ്പരുാം പ്രാരാംഭവാം.-(1) ഈ ചട്ടങ്ങള്ക് 2021-ലെ കേരള നഗര-
ഗ്രാമാസൂത്രണ (വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീേരണവാം അനുമതി 
നല്േലാം) ചട്ടങ്ങള് എന്ന് കപര് പറ ാാം. 

തിരുവനന്തപുരം,       2021  ജൂലൈ 26 
1196 കർക്കടകം 10 

1943 ശ്രാവണം 4. 

സ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ 43/2021/തസവഭവ. 

തദ്ദേരസവയംഭരണ (ആർ. ഡി.) വകുപ്പ ്
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      (2)   ഇത് ഉടന് പ്രാബെയത്തില് വരുന്നതാണ്. 

  2.   നിര്ക്വചനങ്ങള്.-(1)   ഈ ചട്ടങ്ങളില്, സന്ദര്ക്ഭാം മറ്റു വിധത്തില് 
ആവശയലപ്പടാത്ത പക്ഷാം,- 

   (എ)  “ആക്റ്റ് ” എന്നാല് 2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് 
(2016-ലെ 9) എന്നര്ക്ഥമാകുന്നു.    

   (ബി) “ലെഷ്യല് േമിറ്റി” എന്നാല് 2016-ലെ കേരള നഗര-
ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ (2016-ലെ 9) 32-ാാം വകുപ്പ് (1)-ാാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരാം 
രൂപീേരിക്കുന്ന േമിറ്റി എന്നര്ക്ഥമാകുന്നു;      

     (2) ഈ ചട്ടങ്ങളില് ഉപക ാഗിച്ചിട്ടുള്ളതാം പലക്ഷ നിര്ക്വചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാം 
എന്നാല് 2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് (2016-ലെ 9)-ല് 
നിര്ക്വചിച്ചിട്ടുള്ളതമാ  എല്ലാ വാക്കുേള്ക്കുാം പ്രക ാഗങ്ങള്ക്കുാം ആക്റ്റില്  
 ഥാക്രമാം അവയ്ക്ക് നല്േി ിട്ടുള്ള അകത അര്ക്ഥാം ഉണ്ടാ ിരിക്കുന്നതാണ്. 

  3. പ്രകമ ാം വെി വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടി ക്രമാം.-(1) മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ ടൗണ് 
പഞ്ചാ കത്താ ഗ്രാമ പഞ്ചാ കത്താ, പ്രകമ ാം വെി, പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ 
അല്ലാലതക ാ സവീേരിക്കുന്നകതാ തയ്യാറാക്കുന്നകതാ തയ്യാറാകിക്കുന്നകതാ  
ആ  വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി ില് താലെപ്പറയുന്നവ 
ഉള്ലപ്പടുത്തി ിരികകണ്ടതാണ്, അതാ ത്:- 

    (i) ആസൂത്രണ പ്രകദശത്തിലെ അതിരുേള്; 

 (ii) റവനൂ സര്ക്ലവ അലല്ലങ്കില് റീ സര്ക്ലവ നമ്പര്ക് 
എന്നിവക ാലടാപ്പാം കലാക്കു നമ്പര്ക് (ബാധേമാ ിടത്ത്), 
ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള റവനൂ വാര്ക്ഡ് നമ്പര്ക്/കദശാം; 

    (iii) ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള റവനൂ വികല്ലജുേളുലട കപര്; 

    (iv) ആസൂത്രണ പ്രകദശത്തിലെ ഏേകദശ വിസ്തീര്ക്ണാം; 

    (v) പ്ലാന് തയ്യാറാകാന് ഉകേശിക്കുന്നത് ഏത്    
   ആവശയത്തിനാലണന്നുള്ള പ്രസ്താവന. 

      (2) പദ്ധതിക ാലടാപ്പാം സമര്ക്പ്പിക്കുന്ന മാപ്പിലെ ലെ ില് 1:1000-ല് 
കുറ ാന് പാടില്ലാത്തതാം ഈ മാപ്പിന് ‘ഡിഎസ്എന്/01’ എന്ന് കപര് നല്കുേയുാം, 
അതില് താലെപ്പറയുന്നവ ഉള്ലപ്പടുത്തുേയുാം ലചകയ്യണ്ടതാണ്, അതാ ത്:- 

    (i) ആസൂത്രണ പ്രകദശത്തിലെ അതിരുേള്;  

 (ii) ആസൂത്രണ പ്രകദശലത്ത റവനൂ സര്ക്ലവ അലല്ലങ്കില് റീ 
സര്ക്ലവ നമ്പരുേള്, കലാക് നമ്പരുേള് (ബാധേമാ ിടത്ത്), 
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റവനൂ വാര്ക്ഡ്    നമ്പരുേള്/കദശാം, ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള റവനൂ 
വികല്ലജ്; അവയുലട അതിരുേകളാടു കൂടി; 

    (iii) മാപ്പിലെ ലെ ിലാം ലെജണ്ടാം വടക്കു ദിശയുാം; കൂടാലത 

    (iv) ആവശയലമങ്കില്, ആസൂത്രണ പ്രകദശലത്ത മലറ്റലെങ്കിലാം 
   തിരിച്ചറി ാവന്ന സവികശഷ്തേള്. 

 4. വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ 
തയ്യാറാകിക്കുന്നതികനാ പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ അല്ലാലതക ാ 
സവീേരിക്കുന്നതികനാ ഉള്ള ഉകേശയാം ോണിച്ചുലോണ്ടള്ള വിജ്ഞാപനാം 
പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ട രീതി.- 

     (1)മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, ടൗണ് 
പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ ഒരു വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ തയ്യാറാകിക്കുന്നതികനാ പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ 
അല്ലാലതക ാ സവീേരിക്കുന്നതികനാ ഉള്ള ഉകേശയാം, ഈ പദ്ധതിയുലട 
െക്ഷയങ്ങള്, ആസൂത്രണ പ്രകദശത്തിലെ അതിരുേള് എന്നിവ 
വയക്തമാകിലകാണ്ട് ഫാറാം-I ല്, താലെപ്പറയുന്നവ ില് വിജ്ഞാപനാം 
ലചകയ്യണ്ടതാണ്, അതാ ത്:- 

   (i) ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റ്; 

   (ii) തകേശ ഭരണ പ്രകദശത്ത് പ്രചുര പ്രചാരമുള്ള ഏറ്റവാം കുറഞ്ഞത്  
      ഒരു വര്ക്ത്തമാന പത്രാം; 

   (iii) കനാട്ടീസ് കബാര്ക്ഡ്; കൂടാലത 

   (iv) ഔകദയാഗിേ ലവബ് സസറ്റ്; 

   (2)ആക്റ്റിലെ 49-ാാം വകുപ്പ് പ്രോരാം സര്ക്കാര്ക് വിജ്ഞാപനാം 
പുറലപ്പടുവിക്കുന്ന സാഹചരയത്തില്, അതിലന ഈ ചട്ടത്തിലെ 
അടിസ്ഥാനത്തില് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള ഉകേശയാം വയക്തമാക്കുന്ന 
വിജ്ഞാപനമാ ി േരുതലപ്പകടണ്ടതാണ്.  ഈ സാഹചരയത്തില്, ഇകാരയാം 
മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, ടൗണ് 
പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമ പഞ്ചാ കത്താ, േെിയുന്നതാം കനരകത്ത, അവരുലട 
ഔകദയാഗിേ ലവബ് സസറ്റിലാം കനാട്ടീസ് കബാര്ക്ഡിലാം തകേശ പ്രകദശത്ത് 
പ്രചുര പ്രചാരമുള്ള ഏറ്റവാം കുറഞ്ഞത് ഒരു വര്ക്ത്തമാന പത്രത്തിലാം 
പ്രസിദ്ധലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. 

     (3) മുനിസിപ്പല് കോര്ക്കപ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, ടൗണ് 
പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ വിജ്ഞാപനത്തിലെ ഒരു പേര്ക്പ്പ് ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ േമിറ്റിക്കുാം കമകരാകപാളിറ്റന് ആസൂത്രണ േമിറ്റി ഏലതങ്കിലാം 
ഉലണ്ടങ്കില് അതിനുാം അ ച്ചു ലോടുകകണ്ടതാണ്. 
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 5.ലെഷ്യല് േമിറ്റി.- ലെഷ്യല് േമിറ്റി, താലെപ്പറയുന്ന ചുമതെേളുാം 
േര്ക്ത്തവയങ്ങളുാം നിര്ക്വഹിക്കുന്നതിന് ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്കനക ാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനക ാ ടൗണ് 
പഞ്ചാ ത്തികനക ാ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനക ാ സഹാ ികകണ്ടതാണ്, 
അതാ ത്:- 

(i) ഏകോപനാം, നടപടി സവീേരികല്, പുകരാഗതി വിെ ിരുത്തല് 
ഉള്ലപ്പലടയുള്ള  േരട് വിശദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കുേക ാ തയ്യാറാകിക്കുേക ാ ലചയ്യുന്ന പ്രക്രി യ്ക്ക്; 
അലല്ലങ്കില് 

  പ്രസിദ്ധീേരിച്ച ഒരു േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 
പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ അല്ലാലതക ാ സവീേരികണലമന്നാണ് 
പ്രകമ ലമങ്കില്, ആ ത് പരികശാധിച്ച് ആവശയമാ  ശിപാര്ക്ശ 
നല്കുന്നതിന്; 

(ii) അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം ആകക്ഷപങ്ങളുാം പരികശാധിച്ച് കനരില് 
കേള്കാനുള്ള  അവസരാം കരഖാമൂൊം ആവശയലപ്പട്ട  ആളുേലള 
കേള്ക്കുന്നതിന് നയാ മാ   അവസരാം അനുവദിച്ച കശഷ്ാം, ഫാറാം 
VIII-ല് റികപ്പാര്ക്ട്ട് സമര്ക്പ്പിക്കുന്നതിന്; 

   (iii) ആവശയലമങ്കില് േരട് പദ്ധതി പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിന്;    

   (iv) വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി പുനരവകൊേനാം ലചയ്യുന്നതിന്;  
  കൂടാലത 

(v)വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതമാക ാ 
തയ്യാറാകിക്കുന്നതമാക ാ പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ 
അല്ലാലതക ാ സവീേരിക്കുന്നതമാക ാ   ബന്ധലപ്പട്ട്   മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, ടൗണ് 
പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ ഏല്പിക്കുന്ന മലറ്റലെങ്കിലാം 
 പ്രവൃത്തിേള്ക്. 

 6.േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി തയ്യാറാകല്.-(1)വിശദ നഗരാ-
സൂത്രണ പദ്ധതി തയ്യാറാകാകനാ, തയ്യാറാകികാകനാ പ്രകമ ാം വെി തീരുമാനിച്ച 
സാംഗതി ില്,- 

    (എ) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ ലെഷ്യല് 
േമിറ്റിയുലട സഹാ കത്താലട േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കുേക ാ അലല്ലങ്കില് േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കുന്നതിനാ ി ആസൂത്രണവമാ ി ബന്ധലപ്പട്ട ചീഫ് ടൗണ് 
പ്ലാനലറ ചുമതെലപ്പടുത്തുേക ാ ലചയ്യാവന്നതാണ്. 
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    (ബി) ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് ഫാറാം-I പ്രസിദ്ധീേരിച്ച തീ തി 
മുതല് രണ്ട് വര്ക്ഷ്ത്തിനോം, േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 
തയ്യാറാകകണ്ടതാം, അങ്ങലന തയ്യാറാക്കുകമ്പാള്, തകേശ സവ ാംഭരണ 
വകുപ്പ് പ്ലാനിാംഗുമായുാം,  ബന്ധലപ്പട്ട മറ്റ് സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേള്, ഏജന്സിേള് 
എന്നിവരുമായുാം കൂടി ആകൊചികകണ്ടതമാണ്. 

  (2) േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ 
അല്ലാലതക ാ സവീേരികാലമന്ന് പ്രകമ ാം വെി തീരുമാനിച്ച സാംഗതി ില്,- 

    (എ) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ, ഒരു േരട് വിശദ 
നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ അല്ലാലതക ാ  
സവീേരികാനുള്ള ഉകേശയാം പ്രസിദ്ധീേരിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കില്, ആ വിശദ 
നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതില  പ്രകമ ാം വെി സവീേരികകണ്ടതാം, ആക്റ്റിലെ 
46-ാാം വകുപ്പില് വയക്തമാകി  പ്രോരമുള്ള നടപടിേള് 
സവീേരികകണ്ടതമാണ്. 

    (ബി) േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണപദ്ധതി 
പരിഷ്ക്കരണങ്ങളില്ലാലതക ാ പരിഷ്ക്കരിച്ച കശഷ്കമാ സവീേരികകണ്ടതാം, 46-ാാം 
വകുപ്പ് (2)-ാാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരാം ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് ഫാറാം-I 
പ്രസിദ്ധീേരിച്ച തീ തി മുതല് രണ്ട വര്ക്ഷ്ത്തിനോം 
പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതമാണ്.  ഇങ്ങലനയുള്ള പദ്ധതി സാംബന്ധിച്ച് തകേശ 
സവ ാംഭരണ വകുപ്പ് പ്ലാനിാംഗുമായുാം, ബന്ധലപ്പട്ട മറ്റ് സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേള്, 
ഏജന്സിേള് എന്നിവരുമായുാം കൂടി ആകൊചികകണ്ടതമാണ്. 

 7.വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി ില് ഉള്ലപ്പടുകത്തണ്ട വിഷ് ങ്ങള്.- 
ആക്റ്റിലെ 45-ാാം വകുപ്പില് വയക്തമാകി ിട്ടുള്ള വിശദാാംശങ്ങള്ക് പുറലമ വിശദ 
നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി ില് താലെപ്പറയുന്ന ോരയങ്ങള് ബാധേമാ ിടകത്താളാം 
സേോരയാം ലചകയ്യണ്ടതാം, അതില്  താലെപ്പറയുന്നവ ഉള്ലപ്പടുത്തി ിരികകണ്ട-
തമാണ്, അതാ ത്:- 

   (എ) താലെപ്പറയുന്നവ ഉള്ലപ്പടുന്ന റികപ്പാര്ക്ട്ട്; 

 (i) ആസൂത്രണ പ്രകദശലത്ത സാംബന്ധിച്ച സാംക്ഷിപ്ത വിശദീേരണാം; 

 (ii) വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി നടപ്പിൊകകണ്ടത് ഏത്   
     ഭൂപ്രകദശത്തിൊലണന്നത് ഫാറാം II-ല്; 

 (iii) നിെവില് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് ഉലണ്ടങ്കില്, പ്രസ്തുത മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന്   
   പ്രോരാം ആസൂത്രണ പ്രകദശത്ത് ബാധേമാ  ോരയങ്ങളുലട  
   സാംക്ഷിപ്ത വിശദീേരണാം; 

 (iv) വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയുലട ഉകേശയാം; 

 (v) പദ്ധതി നിര്ക്കേശങ്ങളുലട വിശദീേരണാം; 

5

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



 (vi) വിേസന നി ന്ത്രണ വയവസ്ഥേള്; അപേടസാധയത 
കുറയ്ക്കുന്നതിനുാം െഘൂേരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്ലാനുേള്; 

 (vii) താലെപ്പറയുന്നവ ോണിക്കുന്ന ഫാറാം III-ലെ കസ്റ്ററ്റ്ലമെ്; 

  - പുതതാ ി നിര്ക്കേശിച്ചിരിക്കുന്ന നിരത്തുേള്, കൂടാലത 

  -നിെവിലെ നിരത്തുേള് വീതി കൂട്ടുന്നതിനായുള്ള 
നിര്ക്കേശങ്ങള് 

 (viii) ഏലറ്റടുകെിനാ ി ഉകേശിക്കുന്ന ഭൂമിയുലട വിവരങ്ങള്   
    ോണിക്കുന്ന ഫാറാം IV ലള്ള കസ്റ്ററ്റ്ലമെ്; 

 (ix) ആക്റ്റിലെ 45-ാാം വകുപ്പു പ്രോരാം നീകിവയ്ക്കാന് ഉകേശിക്കുന്ന  
     ഭൂമിയുലട വിവരങ്ങള് ോണിക്കുന്ന ഫാറാം V; 

 (x) ആക്റ്റിലെ 45-ാാം വകുപ്പ് (2)-ാാം ഉപവകുപ്പ് (സി) ഖണ്ഡ പ്രോരാം  
 ആവശയമാ  ആലേ മതിപ്പു ലചെവ് ോണിക്കുന്ന ഫാറാം VI; 

 (xi)  ആക്റ്റിലെ 45-ാാം വകുപ്പ് (2)-ാാം ഉപവകുപ്പ് (സി) ഖണ്ഡ പ്രോരാം 
  ആവശയമാ  ഫണ്ടിലെ കരാതസ്സാം ലചെവ് വസൂൊകല്  
  കസ്റ്ററ്റ്ലമന്റാം; 

 (xii)ആസ്തിേള് സേല ാെിക്കുന്നതിലെ രീതി, നടത്തിപ്പിനുാം  
  പരിപാെനത്തിനുമുള്ള സാംവിധാനാം, ഏലതങ്കിലാം ഉലണ്ടങ്കില്  
       അത്; 

 (xiii) ആസൂത്രിത വിേസനാം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശയമാലണന്ന്  
  പരിഗണികാവന്ന മകറ്റലതങ്കിലാം ോരയാം. 

   (ബി) പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്ന മുഴുവന് പ്രകദശത്തിനാ ി 1:2000-ല് 
കുറ ാത്ത അനുക ാജയമാ  ലെ ിെില് തയ്യാറാകി  േരട് വിശദ 
നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി മാപ്പില്  (‘ഡിഎസ്എന്/02’ എന്ന് വിളികലപ്പടുാം) 
താലെ പറയുന്ന ോരയങ്ങള് ോണികകണ്ടതാണ്, അതാ ത്:- 

(i) ആസൂത്രണ പ്രകദശത്തിലെ അതിരുേള്; 

(ii) ആസൂത്രണ പ്രകദശലത്ത റവനൂ സര്ക്കവ അലല്ലങ്കില് റീസര്ക്കവ   
നമ്പരുേള്, കലാക് നമ്പരുേള് (ബാധേമാ ിടത്ത്), കൂടാലത 
റവനൂ വാര്ക്ഡ് നമ്പരുേള്, കദശത്തിലെ കപര് ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള 
റവനൂ വികല്ലജിലെ കപര്; അതിരുേകളാടു കൂടി; 

(iii) മാപ്പിലെ ലെ ിലാം ലെജണ്ടാം വടക്കു ദിശയുാം; കൂടാലത 
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(iv) ആക്റ്റിലെ 45-ാാം വകുപ്പിലെ 1-ാാം ഉപവകുപ്പില് പരാമര്ക്ശിക്കുന്ന 
 ആസൂത്രണ പ്രകദശലത്ത സാംബന്ധിച്ചുള്ള നിര്ക്കേശങ്ങള് 
 േെിയുന്നിടകത്താളാം ബാധേമാ വ, അതാ ത്:- 

-വിേസനാം കപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുേക ാ നി ന്ത്രിക്കുേക ാ 
പരിമിതലപ്പടുത്തുേക ാ നികരാധിക്കുേക ാ ലചയ്യുന്നതിനാ ി 
വിവിധ ഉപക ാഗ കമഖെേളാ ി നീകിലവച്ചിട്ടുള്ള 
പ്രകദശങ്ങള്; 

-ഏലതങ്കിലാം പ്രകദശത്തികനാ പ്രകദശങ്ങള്കകാ 
പ്രകതയേമാക ാ അധിേമാക ാ നല്കേണ്ട വിേസന 
നി ന്ത്രണങ്ങള്, ഏലതങ്കിലമുലണ്ടങ്കില് അത്; 

-നിരത്തുേളുലട വിനയാസാം; 

-ദുരെസാധയതാ പ്രകദശങ്ങള് ഏലതങ്കിലാം ഉലണ്ടങ്കില് 
അവയുലട അവകൊേനവാം അത സാംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുാം; 

-കപ്ലാട്ടുേളുലട വിഭജനാം, ഏലതങ്കിലാം പ്രകതയേ 
പദ്ധതിേള്കായുള്ള പ്രകദശങ്ങള് അലല്ലങ്കില് സ്ഥാനങ്ങള്, 
ഏലതങ്കിലമുലണ്ടങ്കില് അത്; 

-ആസൂത്രണ പ്രകദശലത്ത സാംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റു പ്രകതയേ 
നിര്ക്കേശങ്ങള്, ആവശയമുലണ്ടങ്കില് അത്. 

 8. േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയുലട പ്രസിദ്ധീേരണാം.-(1) 
മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, 
ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ, പ്രകമ ാം വെി, േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 
അാംഗീേരിക്കുേയുാം അപ്രോരമുള്ള േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 
അവരുലട ലവബ് സസറ്റില് പ്രസിദ്ധീേരിക്കുേയുാം ലചകയ്യണ്ടതാണ്. 

    (2) മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, ടൗണ് 
പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ, ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് കനാട്ടീസ് 
പ്രസിദ്ധലപ്പടുത്തുന്ന തീ തി മുതല് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളില് േരട് വിശദ 
നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി സാംബന്ധിച്ച് സമര്ക്പ്പികകണ്ട ആകക്ഷപങ്ങളുാം 
അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം ക്ഷണിച്ചുലോണ്ടള്ള പ്രസിദ്ധീേരണാം സാംബന്ധിച്ച കനാട്ടീസ്, 
ഫാറാം VII-ല് താലെ പറയുന്നവ ില് പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്. 

(i) ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റ്; 

(ii) തകേശാസൂത്രണ പ്രകദശത്ത് പ്രചുര പ്രചാരമുള്ള ഏറ്റവാം 
 കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വര്ക്ത്തമാന  പത്രങ്ങള്, അതില് ഒന്ന് 
 പ്രാകദശിേ ഭാഷ് ിലള്ളതാ ിരികണാം; 

  (iii) കനാട്ടീസ് കബാര്ക്ഡ്; കൂടാലത 
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  (iv) ഔകദയാഗിേ ലവബ് സസറ്റ്. 

 9. വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിക്  അനുമതി നല്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടിക്രമാം.-(1) ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം ഫ ല് ലചയ്യുന്നതിന് 
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ോൊവധി േെിഞ്ഞതിനു കശഷ്ാം ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, 
ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ, ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം സവീേരിക്കുന്നതിന് 
നിശ്ച ിച്ചിട്ടുള്ള സമ  പരിധി മുതല് അറുപത് ദിവസ ോെ ളവിനുള്ളില് താലെ 
പറയുന്ന നടപടിക്രമാം പാെിച്ചതിനു കശഷ്ാം വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 
സര്ക്കാരികെക് അനുമതികാ ി ചീഫ് ടൗണ് പ്ലാനര്ക് മുകഖന അ കയ്ക്കണ്ടതാണ്, 
അതാ ത്:- 

(i) പ്രസിദ്ധീേരിച്ച േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി സാംബന്ധിച്ച് 
െഭിച്ച ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം പരിഗണിക്കുേ, 
അതിനനുസരിച്ച് നടപടിേള് സവീേരിക്കുേ; 

(ii) കേള്കാനുള്ള അവസരത്തിനാ ി കരഖാമൂൊം ആവശയലപ്പടുേയുാം, 
ഇതിനാ ി േൗണ്സില്/പഞ്ചാ ത്ത് േമിറ്റി മുമ്പാലേ ഹാജരാ   
ആളുേലള കേള്ക്കുേ; 

(iii) ഫാറാം VIII-ല് റികപ്പാര്ക്ട്ട് തയ്യാറാക്കുേ; 

(iv) േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയുലട മാപ്പിലാം റികപ്പാര്ക്ട്ടിലാം 
പരിഷ്ക്കരണാം ഏലതങ്കിലമുലണ്ടങ്കില് അത് വരുത്തുേ; ഇത്തരത്തില് 
പരിഷ്ക്കരണാം വരുത്തി  മാപ്പ് ‘ഡിഎസ്എന്/02 പരിഷ്ക്കരിച്ചത് ’ എന്ന് 
വിളികലപ്പടുാം. 

(v) േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി (പരിഷ്ക്കരണാം വരുത്തി കതാ 
വരുത്താത്തകതാ) പ്രകമ ാം വെി അാംഗീേരിക്കുേ; ഇത്തരത്തില് 
അാംഗീേരിച്ച മാപ്പ് ‘ഡിഎസ്എന്/03’ എന്ന് വിളികപ്പടുാം, കൂടാലത 

 (vi) മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, 
ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ കമല്പ്പറഞ്ഞ (i) മുതല് (iv) 
വലരയുള്ള ചുമതെേള് നിര്ക്വഹിക്കുന്നതില് സഹാ ിക്കുന്നതിനാ ി 
ലെഷ്യല് േമിറ്റില  ചുമതെലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

 ചീഫ് ടൗണ് പ്ലാനര്ക്, അങ്ങലനയുള്ള േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ 
പദ്ധതി െഭിച്ച് േെിവതാം അറുപത് ദിവസങ്ങള്കോം, 
പദ്ധതി ിന്കമലള്ള അഭിപ്രാ ാം സഹിതാം സര്ക്കാരികെയ്ക്ക് 
അ കയ്ക്കണ്ടതാണ്. 

    (2) വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയുലട അാംഗീോരത്തിനാ ി താലെ 
പറയുന്ന വിശദാാംശങ്ങള് ഫാറാം IX-ല് സര്ക്കാരില് സമര്ക്പ്പികകണ്ടതാണ്: 
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(i) വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ 
തയ്യാറാകിക്കുേക ാ പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ 
അല്ലാലതക ാ സവീേരിക്കുന്നതികനാ ഉള്ള പ്രകമ ത്തിലെ 
പേര്ക്പ്പുേള്,   ഥാവിധി ഒപ്പിട്ടത് കുറഞ്ഞത് 2 എണാം;  

(ii) വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുേക ാ 
 തയ്യാറാകിക്കുേക ാ പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ 
 അല്ലാലതക ാ സവീേരിക്കുേക ാ ലചയ്യുന്നതിനുള്ള ഉകേശയാം 
 ഫാറാം-I ല്  വിജ്ഞാപനാം ലചയ്തത്; 

 ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചത്  -കുറഞ്ഞത് 2 എണാം; 

 വര്ക്ത്തമാന പത്രത്തില് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചത്-കുറ ഞ്ഞത് 2 എണാം 

(iii) ആസൂത്രണ പ്രകദശത്തിലെ അതിരുേള് ോണിക്കുന്ന 
 ഡിഎസ്എന്/01 മാപ്പുാം വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയുലട  
 ഡിഎസ്എന്/03 െീാം മാപ്പുാം റികപ്പാര്ക്ട്ടുാം അടങ്ങുന്ന വിശദ 
 നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി കരഖ, എല്ലാാം  ഥാവിധി ഒപ്പിട്ടത് 
 കുറഞ്ഞത് 5 ലസറ്റുേള്;  

(iv) ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം ക്ഷണിച്ചുലോണ്ട് വിശദ 
 നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രസിദ്ധീേരിച്ച ഫാറാം VII-ലള്ള 
 കനാട്ടീസ്; 

 ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചത്  -കുറഞ്ഞത് 2 എണാം;  

 വര്ക്ത്തമാന പത്രത്തില് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചത്-കുറ ഞ്ഞത് 2 എണാം; 

(v)  ആകക്ഷപങ്ങളുലടയുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുലടയുാം അസ്സല്; 

(vi) മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ലെക ാ,  േൗണ്സിെിലെക ാ, 
ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തിലെക ാ,  ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിലെക ാ 
ശിപാര്ക്ശ അടങ്ങി   ഥാവിധി ഒപ്പിട്ട ഫാറാം VIII; 

(vii) േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി അാംഗീേരിച്ച 
 പ്രകമ ത്തിലെ പേര്ക്പ്പുേള്  ഥാവിധി ഒപ്പിട്ടത് - കുറഞ്ഞത് 2 
 എണാം. 

 10. വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുമതി നല്േല്.-(1) സര്ക്കാര്ക് 
അനുമതി നല്േി  വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി മാപ്പ് 
‘ഡിഎസ്എന്/04’എന്നറി ലപ്പടുാം. 

(2)സര്ക്കാര്ക് നിര്ക്കേശിച്ചിട്ടുള്ള പരിഷ്ക്കരണങ്ങള് ഏലതങ്കിലാം ഉലണ്ടങ്കില് 
അവ ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതിനാ ി വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 
തിരിച്ച യ്ക്കുേ ാലണങ്കില്, സര്ക്കാരില് നിന്നുാം പരിഷ്ക്കരണത്തിനാ ി 
െഭിച്ച  തീ തി മുതല് ലതാണ്ണൂറു ദിവസത്തിനുള്ളില് ഈ ചട്ടങ്ങളില് 
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നിഷ്ക്കര്ക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോരാം പരിഷ്ക്കരിച്ച വിശദ നഗരാസൂത്രണ 
പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുമതി കനടുന്നതിനാ ി സര്ക്കാരില് 
സമര്ക്പ്പികകണ്ടതാണ്.  അപ്രോരാം പരിഷ്ക്കരിച്ച വിശദ നഗരാസൂത്രണ 
പദ്ധതി മാപ്പ്  ‘ഡിഎസ്എന്/03 (പരിഷ്ക്കരിച്ചത്)’ എന്നറി ലപ്പടുാം. 

11. വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയുലട അനുമതി സാംബന്ധിച്ച് മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില് മുതൊ വ കനാട്ടീസ് 
പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്ന രീതി.-(1) മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ, വിശദ നഗരാസൂത്രണ 
പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുമതി െഭിച്ച വസ്തുത ഫാറാം X-ല് ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപനാം 
ലചകയ്യണ്ടതാണ്. 

    (2) മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, ടൗണ് 
പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ, വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയ്ക്ക് സര്ക്കാര്ക് 
അനുമതി നല്േി  വസ്തുത സാംബന്ധിച്ച ഫാറാം XI-ലള്ള കനാട്ടീസ്, വിശദ 
നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയുലട പേര്ക്പ്പ് റഫറന്സികനാ വില്പ്പനകയ്ക്കാ 
ലപാതജനങ്ങള്ക് െഭയമാകുന്ന സ്ഥെകമാ സ്ഥെങ്ങകളാ പരാമര്ക്ശിച്ചു 
ലോണ്ടള്ളത്, താലെ പറയുന്നവ ില് കൂടി പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്. 

(i) പ്രചുര പ്രചാരമുള്ള ഏറ്റവാം കുറഞ്ഞത് ഒരു തകേശ വര്ക്ത്തമാന 
പത്രാം. 

(ii) കനാട്ടീസ് കബാര്ക്ഡ്; കൂടാലത 

(iii) ഔകദയാഗിേ ലവബ് സസറ്റ്. 

    (3) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ സര്ക്കാര്ക് അനുമതി 
നല്േി  വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി അവരുലട ഔകദയാഗിേ ലവബ് 
സസറ്റില് പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്. 

 12.  ഇടകാെ വിേസന ഉത്തരവേളുലട പ്രസിദ്ധീേരണാം.-(1) ഇടകാെ 
വിേസന ഉത്തരവിന് സര്ക്കാര്ക് അനുമതി നല്േി  വസ്തുത സര്ക്കാര്ക് 
ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപനാം ലചകയ്യണ്ടതാണ്; 

     (2) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ,  ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ, ആ തിലെ 
പേര്ക്പ്പ് താലെ പറയുന്നവ ിലാം  പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്. 

(i) കനാട്ടീസ് കബാര്ക്ഡ്; 

(ii) പ്രചുര പ്രചാരമുള്ള ഏറ്റവാം കുറഞ്ഞത് ഒരു   തകേശ 

 വര്ക്ത്തമാനപത്രാം; 

(iii) ഔകദയാഗിേ ലവബ് സസറ്റ്. 
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     (3)  ആക്റ്റിലെ 63-ാാം വകുപ്പിലെ 2-ാാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരാം അനുമതി െഭിച്ച 
ഇടകാെ വിേസന ഉത്തരവ് മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമ പഞ്ചാ കത്താ ഔകദയാഗിേ ലവബ് 
സസറ്റില് പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്.  

13. മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില് മുതൊ വ 
വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിേളുലട പുനരവകൊേനവാം, പുതകലാം വയതി ാനാം 
വരുത്തലാം, റോകലാം ലചയ്യുന്നത്:-(1) വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുമതി 
െഭിച്ച തീ തി മുതല് പത്തു വര്ക്ഷ്ാം േെിഞ്ഞാലടകനക ാ അലല്ലങ്കില് 
സര്ക്കാരിലെ സമതകത്താടു കൂടി അതിനു മുന്പുള്ള ഒരു തീ തി ികൊ അതത് 
സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, 
ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 
പുനരവകൊേനാം ലചയ്യുേക ാ പരിഷ്ക്കരിക്കുേക ാ മലറ്റാരു പ്ലാന് മുകഖന 
റോക്കുേക ാ, കഭദഗതിേലളാന്നുമില്ലാലത തടരുേക ാ ലചയ്യുന്നത് സാംബന്ധിച്ച് 
ശിപാര്ക്ശേള് നല്കുന്നതികെകാ ി പ്രകമ ാം വെി ആക്റ്റിലെ 32-ാാം വകുപ്പ് (1)-ാാം 
ഉപവകുപ്പ് പ്രോരാം ഒരു ലെഷ്യല് േമിറ്റി രൂപീേരികകണ്ടതാണ്. 

    (2) (1)-ാാം ഉപചട്ട പ്രോരമുള്ള ലെഷ്യല് േമിറ്റി, അവരുലട 
നിര്ക്കേശങ്ങള് അതത് സാംഗതികപാലെ മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ 
മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ 
നല്കേണ്ടതാണ്. 

    (3)  അതത, സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ അപ്രോരമുള്ള 
ശിപാര്ക്ശേള് അറുപത ദിവസത്തിനുള്ളില് പരിഗണിച്ച് വിശദ നഗരാസൂത്രണ 
പദ്ധതി പരിഷ്ക്കരിക്കുേക ാ, വയതി ാനാം വരുത്തുേക ാ, മലറ്റാരു വിശദ 
നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി മുകഖന റോക്കുേക ാ അലല്ലങ്കില് കഭദഗതിേളില്ലാലത 
വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി തടരുേക ാ ലചയ്യുന്നതിന് തീരുമാനാം 
എ ടുകകണ്ടതാം ആക്റ്റിലെ 46-ാാം വകുപ്പ് (4)-ാാം ഉപവകുപ്പിന് അനുസൃതമാ ി 
അനുമതികാ ി സര്ക്കാരികെയ്ക്ക് സമര്ക്പ്പികകണ്ടതമാണ്.  

  (4) കഭദഗതിേളില്ലാലത വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി തടരാന് 
തീരുമാനിക്കുന്ന പക്ഷാം തടര്ക്ന്നുള്ള പത്ത് വര്ക്ഷ്ാം േെിഞ്ഞാലടലനക ാ 
അപ്രോരാം തീരുമാനിച്ചത പ്രോരാം അതിന് മുന്പുള്ള ഒരു ോെ ളവിനുള്ളികൊ 
പ്ലാന് പുനരവകൊേനാം ലചകയ്യണ്ടതാണ്. 

    (5) വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി പുതകാകനാ, വയതി ാനാം 
വരുത്താകനാ റോകാകനാ തീരുമാനിക്കുന്ന പക്ഷാം അപ്രോരാം തയ്യാറാക്കുന്ന 
പ്ലാന് ആക്റ്റിലെയുാം ഈ ചട്ടങ്ങളുലടയുാം വയവസ്ഥേള്ക് അനുസൃതമാ ി 
തയ്യാറാകകണ്ടതാം അനുമതി കനകടണ്ടതമാണ്. 

 14.  സര്ക്കാര്ക് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി ില് വയതി ാനാം വരുത്തുന്ന 
ആവശയത്തികെയ്ക്കാ ി വിജ്ഞാപനാം പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്ന രീതി.-(1) സര്ക്കാര്ക് 50-ാാം 
വകുപ്പ് (3)-ാാം ഉപവകുപ്പിന് േീെില് പുറലപ്പടുവികാനാ ി ഉകേശിക്കുന്ന 
വിജ്ഞാപനത്തിലെ േരട്, ഫാറാം XII-ല്, ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് 
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പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാം, ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം ക്ഷണികകണ്ടതാം 
ആ തികെയ്ക്ക് ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം സമര്ക്പ്പികകണ്ട തീ തി, 
അങ്ങലനയുള്ള ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം സവീേരിക്കുന്ന ഉകദയാഗസ്ഥന് 
അലല്ലങ്കില് അധിോരലപ്പടുത്തി ിട്ടുള്ള അധിോര സ്ഥാനാം എന്നിവ 
വയക്തമാകകണ്ടതമാണ്. 

    (2) സര്ക്കാര്ക്, അങ്ങലനയുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിലെ േരട് 
പ്രസിദ്ധീേരിച്ചതിനു കശഷ്ാം ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, 
മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ 
ജില്ലാ ആസൂത്രണ േമിറ്റിക്കുാം ലമകരാലപാളിറ്റന് ആസൂത്രണ േമിറ്റി ഉലണ്ടങ്കില് 
അതിനുാം, അങ്ങലനയുള്ള േരടികേല് ആകക്ഷപകമാ, അഭിപ്രാ കമാ, 
ഏലതങ്കിലമുലണ്ടങ്കില്, േരടില് വയക്തമാകി ിട്ടുള്ള ോൊവധിക്കുള്ളില് 
സര്ക്കാരികെയ്ക്ക് സമര്ക്പ്പിക്കുന്നതിനാ ി, പ്രസ്തുത േരടിലെ പേര്ക്പ്പുേള് 
നല്കേണ്ടതാണ്. 

    (3) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ േരടിലെ പേര്ക്പ്പ് 
കനാട്ടീസ് കബാര്ക്ഡില് പ്രദര്ക്ശിപ്പിക്കുേയുാം അവരുലട ലവബ് സസറ്റില് 
നല്കുേയുാം വെി പുനഃപ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്. 

    (4) കമല് (1), (2) എന്നീ ഉപചട്ടങ്ങള്ക്കു േീെില് ഏലതങ്കിലാം ആകക്ഷപകമാ 
അഭിപ്രാ കമാ െഭിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കില് അത് സര്ക്കാര്ക് പരിഗണികകണ്ടതാം (1)-ാാം 
ഉപചട്ടാം പ്രോരാം ഫാറാം XIII-ല് വിജ്ഞാപനാം പുറലപ്പടുവിക്കുന്നതിനു മുന്പാ ി, 
സര്ക്കാരിന് യുക്തലമന്നു േരുതന്ന പരിഷ്ക്കരണങ്ങള് വരുത്താവന്നതമാണ്. 

 15. സാംശ ങ്ങളുാം മറ്റുാം ദൂരീേരികല്:-ഏലതങ്കിലാം വയവസ്ഥയുലട 
വയാഖയാനാം സാംബന്ധിച്ച് സാംശ ങ്ങള് ഉണ്ടാകുകമ്പാകൊ അലല്ലങ്കില് ഏലതങ്കിലാം 
വയവസ്ഥയുലട നടത്തിപ്പ് സാംബന്ധിച്ച് പ്രതിബന്ധാം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷകമാ, 
സാംശ ാം വിശദീേരിക്കുന്നതികനാ അലല്ലങ്കില് പ്രതിബന്ധാം നീക്കുന്നതികനാ ആ ി 
സര്ക്കാരിന് നിര്ക്കേശാം പുറലപ്പടുവികാനുള്ള അധിോരമുണ്ടാ ിരിക്കുന്നതാണ്. 
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ഫാറം-I 
2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീേരണവം അനുമതി 

നല്േലം) ചട്ടങ്ങള് 
[ചട്ടം 4(1) ോണുേ] 

………………………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

 
2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ (2016-ലെ 9) 46-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് 

പ്രോരം  ………………………………….കവണ്ടിയുള്ള വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ 
തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതികനാ പരിഷ്കരണങ്ങകളാടുകൂടി സവീേരിക്കുന്നതികനാ പരിഷ്കരണങ്ങളില്ലാലത  

സവീേരിക്കുന്നതികനാ ഉള്ള ഉകേശയത്തിലെ വിജ്ഞാപനം 
 

(വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതികനാ പരിഷ്കരണങ്ങകളാടുകൂടി 
സവീേരിക്കുന്നതികനാ പരിഷ്കരണങ്ങളില്ലാലത  സവീേരിക്കുന്നതികനാ ഉള്ള ഉകേശയം ഇവിലട 

വിശദമാക്കുേ) 
 
2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ 46-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് 
പ്രോരം, ……………………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് 
പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് താലെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഉകേശയങ്ങകളാടും െക്ഷ്യങ്ങകളാടും കൂടി 
ആസൂത്രണ പ്രകദശത്തിന് കവണ്ടി ഒരു വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കാന്/തയ്യാറാക്കിക്കാന്/പരിഷ്കരണങ്ങകളാടുകൂടി സവീേരിക്കാന്/പരിഷ്കരണങ്ങളില്ലാലത 
സവീേരിക്കാന് …… തീയതിയില് നടന്ന കയാഗത്തിലെ ……. നമ്പര്പ് പ്രകമയം പ്രോരം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 

(എ.) പദ്ധതിയുലട ഉകേശയം. 

(ബി.) പദ്ധതിയുലട െക്ഷ്യങ്ങള്. 

(സി.) അതിരുേള്: 

 വടക്ക് ………………………………………… 

 േിെക്ക് ………………………………………… 

 ലതക്ക് ………………………………………… 

 പടിഞ്ഞാറ് ……………………………………… 

(ഡി.) റവനൂ സര്പ്ലെ അലല്ലങ്കില് റീ സര്പ്ലെ നമ്പരുേള്, ബാധേമാകുന്ന പക്ഷ്ം കലാക്ക് നമ്പരുേളം 
റവനൂ വാര്പ്ഡ് നമ്പരുേളം/ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള കദശത്തിലെ കപര്, അകതാലടാപ്പം അതാത് റവനൂ 
വികല്ലജുേളലട കപര് 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

(ഇ.) ആസൂത്രണ പ്രകദശത്തിലെ ഏേകദശ വിസ്തൃതി 

 …………………………………………………………………. ലെക്ടര്പ്" 

 ആസൂത്രണ പ്രകദശത്തിലെ മാപ്പ് (ഡിഎസ്എന്/01)………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/ 
മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില് ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി 
സമയത്ത് പരികശാധനയ്ക്കായി സൂക്ഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ 46-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരം ടി വിവരം 
ഇതിനാല് വിജ്ഞാപനം ലചയ്യുന്നു. 
 
     ലസക്രട്ടറി          കമയര്പ്/ലചയര്പ്കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെ് 
 
സ്ഥെം : …………………… 
തീയതി :……………………    
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ഫാറം-II 
2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീേരണവം അനുമതി 

നല്േലം) ചട്ടങ്ങള് 
 

[ചട്ടം 7(എ) (ii) ോണുേ] 

.…………………………………………………….. വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 

…………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് 

പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  

 
വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി നടപ്പിൊകക്കണ്ട ഭൂമി സംബന്ധിച്ച്:  

 
…………………………………… വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി നടപ്പിൊകക്കണ്ടത് ഏത് ഭൂമിയിൊലണന്ന് താലെ 
വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 
 

(എ.) ആസൂത്രണ പ്രകദശത്തിലെ അതിരുേള്: 

 വടക്ക് ………………………………………… 

 േിെക്ക് ………………………………………… 

 ലതക്ക് ………………………………………… 

 പടിഞ്ഞാറ് ……………………………………… 

 
(ബി.) റവനൂ സര്പ്ലെ അലല്ലങ്കില് റീ സര്പ്ലെ നമ്പരുേളം, ബാധേമാകുന്ന പക്ഷ്ം കലാക്ക് നമ്പരുേളം 

റവനൂ വാര്പ്ഡ് നമ്പരുേളം/ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള കദശത്തിലെ കപര്, അകതാലടാപ്പം അതാത് റവനൂ 

വികല്ലജുേളലട കപരും 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
    ലസക്രട്ടറി  കമയര്പ്/ലചയര്പ്കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെ് 
സ്ഥെം :  …………………… 
തീയതി : ……………………    
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ഫാറം-III 
2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീേരണവം അനുമതി 

നല്േലം) ചട്ടങ്ങള് 
[ചട്ടം (7)(എ) (vii) ോണുേ] 

 …………………………………………………….. വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി  

………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് 

പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  

നിര്പ്കേശിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ നിരത്തുേളം വീതി കൂട്ടുവാന് നിര്പ്കേശിച്ചിരിക്കുന്ന നിെവിലെ നിരത്തുേളം: 
  

വിശദ നഗരാസൂത്രണ 
പദ്ധതി പ്രോരം 

നിരത്തിനു 
നല്േിയിരിക്കുന്ന കപര് 
(ഡിഎസ്എന്/      …..) 

നിരത്തിലെ 
വിശദീേരണം 

പുതിയ 
നിരകത്താ 
നിെവിലെ 

നിരത്തിലെ 
വീതി കൂട്ടകൊ 

എന്നത് 

നിരത്തിലെ 
നീളം മീറ്ററില് 

നിര്പ്കേശിച്ചിരിക്കുന്ന 
നിരത്തിലെ വീതി 

നിരത്തിലെ 
അതിരില് നിന്ന് 

ബില്ഡിംഗ് 
ലെനികെക്കുള്ള 

ദൂരം 

കുറിപ്പ് 
 
 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 
 
 

     ലസക്രട്ടറി  കമയര്പ്/ലചയര്പ്കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെ് 
 
സ്ഥെം : …………………… 
തീയതി :……………………    
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ഫാറം-IV 
2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീേരണവം അനുമതി 

നല്േലം) ചട്ടങ്ങള് 
[ചട്ടം 7 (എ) (viii) ോണുേ] 

…………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/ മുനിസിപ്പാെിറ്റി/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 

കവണ്ടിയുള്ള വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 

വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിക്കു കവണ്ടി ഏലറ്റടുക്കുന്നതിനായി നിര്പ്കേശിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമി:   

 

ഭൂമി 
ഏലറ്റടുക്കു
ന്നതിലെ 
ഉകേശയം 

 
വിശദ 

നഗരാസൂത്രണ 
പദ്ധതി മാപ്പില് 
കരഖലപ്പടുത്തി
യിട്ടുള്ളതിലെ 

സൂചന 

തീരുമാനിക്ക
ലപ്പട്ട/ 

നിര്പ്കേശിക്ക
ലപ്പട്ട 

ഭൂമിയുലട 
ഏലറ്റടുക്കല് 

രീതി 

ഉള്ലപ്പടുത്തലപ്പട്ട ഭൂമിയുലട 
വിശദാംശങ്ങള് 

ഏലറ്റടുക്കുന്ന 
ഭൂമിയുലട 

വിസ്തീര്പ്ണം 
(ലെക്ടര്പ്/ 
ച.മീറ്റര്പ്) 

ഭൂമിയില് 
നിെവിലള്ള 
ലേട്ടിടങ്ങള്, 
പണിപ്പാടുേള് 
ആദിയായവയു
ലട വിവരണം 

കുറിപ്പ് വികല്ലജുേളലട/ 
വികല്ലജിലെ 

കപര് 

കലാക്ക് നമ്പരും 
റവനൂ വാര്പ്ഡ് 
നമ്പരുേളം/ 
ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള 

കദശത്തിലെ കപര് 
(ബാധേമായിടത്ത്) 

സര്പ്ലെ/ 
റീ സര്പ്ലെ 
നമ്പരുേള് 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         

 

      
   ലസക്രട്ടറി  കമയര്പ്/ലചയര്പ്കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെ് 

 
സ്ഥെം : …………………… 
തീയതി : ……………………    
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ഫാറം-V 
 2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീേരണവം അനുമതി 

നല്േലം) ചട്ടങ്ങള് 

[ചട്ടം 7 (എ) (ix) ോണുേ] 

…………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/ മുനിസിപ്പാെിറ്റി/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 

കവണ്ടിയുള്ള വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 

വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിക്കു കവണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കുന്നതിനായി നിര്പ്കേശിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമി:  

 

ക്രമ 
നമ്പര്പ് 

പ്രകദശം 

വിശദ 
നഗരാസൂത്രണ 
പദ്ധതി മാപ്പില് 

കരഖലപ്പടുത്തിയിട്ടു
ള്ളതിലെ സൂചന 

സ്ഥെം നീക്കി 
ലവയ്ക്കലപ്പട്ടതി
ലെ ഉകേശയം 

ലെക്ടറില്/ച.മീറ്റ
റില് ഉള്ള 
ഏേകദശ 
വിസ്തീര്പ്ണം 

കുറിപ്പ് 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  
 
 
 
 
 

    

  
 
 
 
 
 

    

  
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
    ലസക്രട്ടറി  കമയര്പ്/ലചയര്പ്കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെ് 

സ്ഥെം : …………………… 
തീയതി :……………………    
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ഫാറം-VI 
2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീേരണവം അനുമതി 

നല്േലം) ചട്ടങ്ങള് 

[ചട്ടം 7 (എ) (x) ോണുേ] 

…………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പാെിറ്റി/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 

കവണ്ടിയുള്ള വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 

വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയുലട മതിപ്പ് ലചെവ്  

  
ലചെവ് മതിപ്പ് 

 

ക്രമ 
നമ്പര്പ് 

ഇനം ഏേകദശ വിെ 
(രൂപയില്) 

ക്രമ നമ്പര്പ് ഇനം പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നത് 
(രൂപയില്) 

1 ഭൂമി, ലേട്ടിടങ്ങള് ആദിയായവയുലട 
ഏലറ്റടുക്കല്  
 
(i) 
 
 
(ii) 
 
………………………….. 

 1 ഗ്രാന്റുേള്, തനതു ഫണ്ട്, 
സംഭാവനേള് എന്നിവ 
(i) 
 
 
(ii) 
 
 
…………………….. 

 

2 കെ ഔട്ട് പ്ലാനുേള്, ലേട്ടിട നിര്പ്മാണ 
പ്ലാനുേളം പ്രസക്തമായ മറ്റ് 
കരായിംഗുേള്, വിവരണങ്ങള്, 
വിശദമായ സര്പ്കെേള് ആദിയായവ 
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ലചെവ് 

 2 സ്ഥെത്തികെയും 
ലേട്ടിടങ്ങളകടയും 
വില്പ്പനത്തുേ 

 

3 നിര്പ്കേശങ്ങള് പ്രോരമുള്ള 
ലമച്ചലപ്പടുത്തല്/പണിേള് നടത്തല് 
(i) 
 
(ii) 
 
…………………………….. 

 3 തുേ ലചെവ് 
ലോള്ളികക്കണ്ടത് 
(i) 
 
(ii) 
 
………………….. 

 

4 മറ്റ് ഇനങ്ങള് 
 
(i) 
 
(ii) 
 
………………………………. 

 4 മറ്റ് ഇനങ്ങള് 
 
(i) 
 
(ii) 
 
…………………… 

 

 ആലേ   ആലേ  

 

     ലസക്രട്ടറി  കമയര്പ്/ലചയര്പ്കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെ് 
സ്ഥെം : ………………… 

തീയതി :……………………    
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ഫാറം-VII 

2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീേരണവം അനുമതി 

നല്േലം) ചട്ടങ്ങള് 

[ചട്ടം 8(2) ോണുേ] 

………………………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് 

പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

 
2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ (2016-ലെ 9-ാം ആക്റ്റ്) 46-ാം വകുപ്പിലെ 2-ാം 

ഉപവകുപ്പ് പ്രോരം ………………………………….നു കവണ്ടിയുള്ള വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 

പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്നതിനുള്ള കനാട്ടീസ് 

 
…………………………........ മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താലെ പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങകളാട് കൂടിയ ആസൂത്രണ  പ്രകദശലത്ത വിശദ 

നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി ……………………………………………….  മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് 

േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഔകദയാഗിേ ലവബ് ലസറ്റായ 

www. ………………………………………. (ലവബ് ലസറ്റ് വിൊസം സൂചിപ്പിക്കുേ)-ല് 2016-ലെ കേരള നഗര-

ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ (2016-ലെ 9) 46-ാം വകുപ്പിലെ (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരം 

പ്രസിദ്ധീേരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

(എ.) അതിരുേള്: 

 വടക്ക് ………………………………………… 

 േിെക്ക് ………………………………………… 

 ലതക്ക് ………………………………………… 

 പടിഞ്ഞാറ് ……………………………………… 

(ബി.) റവനൂ സര്പ്ലെ അലല്ലങ്കില് റീ സര്പ്ലെ നമ്പരുേള്, ബാധേമാകുന്ന പക്ഷ്ം കലാക്ക് നമ്പരുേളം 

റവനൂ വാര്പ്ഡ് നമ്പരുേളം/ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള കദശത്തിലെ കപര്, അകതാലടാപ്പം അതാത് റവനൂ 

വികല്ലജുേളലട കപര് 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലപാതുജനങ്ങളലട പരികശാധനയ്ക്കായി വിശദ നഗരാസൂത്രണ 
പദ്ധതിയുലട ഒരു േരട്, …………………………………  മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/ മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓഫീസിലം സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് കനാട്ടീസ് പ്രസിദ്ധീേരിച്ച് 60 ദിവസത്തിനുള്ളില് താല്പരയമുള്ള ആര്പ്ക്കും, 

വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിലയ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളം നിര്പ്കേശങ്ങളം …………………………..   
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മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ലസക്രട്ടറിലയ കരഖാമൂെം അറിയിക്കാവന്നതാണ്. 

 കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് 2016-ലെ (2016-ലെ 9   ) 61-ാം വകുപ്പ് പ്രോരം ബാധേമായ 

നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കനുസൃതമല്ലാലത യാലതാരാളം ഭൂമി വിനികയാഗിക്കുേകയാ വിനികയാഗിക്കാന് 

ഇടയാക്കുേകയാ ഏലതങ്കിലം ഭൂവിേസനം നടപ്പാക്കുേകയാ ഭൂവിനികയാഗത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുേകയാ 

ലചയ്യുവാന് പാടുള്ളതല്ല. 

 
       ലസക്രട്ടറി  കമയര്പ്/ലചയര്പ്കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെ് 
സ്ഥെം : …………………… 
തീയതി : ……………………    
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 ഫാറം - VIII 
2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീേരണവം അനുമതി നല്േലം) ചട്ടങ്ങള് 

[ചട്ടം 5(ii), 9(1) (iii) ോണുേ] 

………………………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ (2016-ലെ 9) 46-ാം വകുപ്പിലെ (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരം ലവബ് സസറ്റില് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചതം ഇത് 
സംബന്ധിച്ച കനാട്ടീസ് …………………… തീയതിയിലെ ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് പ്രസിദ്ധീേരിക്കുേയം ലചയ്ത …………………………….. കവണ്ടിയള്ള േരട് വിശദ 

നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് െഭ്യമായ ആകേപങ്ങളം നിര്പ്കേശങ്ങളം സംബന്ധിച്ച റികപ്പാര്പ്ട്ട്  

ക്രമ 
നമ്പര്പ് 

ആകേപങ്ങളം 
നിര്പ്കേശങ്ങളം െഭ്ിച്ച 

തീയതി 

ആകേപങ്ങളം 
നിര്പ്കേശങ്ങളം സമര്പ്പ്പിച്ച 

ആളിലെ കപരം 
വിൊസവം 

ആകേപങ്ങളലടയം 
നിര്പ്കേശങ്ങളലടയം 

സവഭ്ാവം/വിശദാംശങ്ങള് 

കനരിട്ട് കേള്ക്കുന്നതിനായി 
അകപേിച്ചിട്ടുകണ്ടാ?  
ഉലണ്ടങ്കില് കനരിട്ട് 

കേട്ടതിലെ വിശദാംശങ്ങള് 

 ലെഷയല് േമ്മിറ്റിയലട 
അഭ്ിപ്രായം 

(രൂപീേരിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കില്) 

മുനിസിപ്പല് 
കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് 

േൗണ്സില്/ടൗണ് 
പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 

ശിപാര്പ്ശ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

 

 

 

 

 

      

     ലസക്രട്ടറി           കമയര്പ്/ലചയര്പ്കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെ് 

സ്ഥെം : …………………… 

തീയതി :……………………   

സര്പ്കാര്പ് ആവശയത്തിന് മാത്രം 

46-ാം വകുപ്പ് (3)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരമുള്ള ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി/ലമകരാലപാളിറ്റന് ആസൂത്രണ സമിതിയലട പരാമര്പ്ശം ഏലതങ്കിലമുലണ്ടങ്കില് 
അത് …………………………………………………………………………………………….. 

46-ാം വകുപ്പ് (5)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരമുള്ള ആസൂത്രണവമായി ബന്ധലപ്പട്ട മുഖ്യനഗരാസൂത്രേലെ സാകങ്കതിേ അഭ്ിപ്രായം ഏലതങ്കിലമുലണ്ടങ്കില് 
അത് …………………………………………………………………………………………….. 

46-ാം വകുപ്പ് (5)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരമുള്ള  സര്പ്കാരിലെ തീരമാനം …………………………………………………………. 
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ഫാറം-IX 

2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീേരണവം അനുമതി 

നല്േലം) ചട്ടങ്ങള് 

[ചട്ടം 9(2) ോണുേ] 

………………………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് 

പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ (2016-ലെ 9) 46-ാം വകുപ്പ് (4)-ാം ഉപവകുപ്പ് 

പ്രോരം ………………………………….നു കവണ്ടിയുള്ള േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി സര്പ്ക്കാര്പ് 

അംഗീോരത്തിനായി അയയ്ക്കുന്നത് 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ  46-ാം വകുപ്പ് (4)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരം…………………………. 

മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, താലെ 

പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങകളാട് കൂടിയ ആസൂത്രണ  പ്രകദശത്തിനായി ഒരു വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 

അംഗീേരിക്കാന്/പരിഷ്കരണങ്ങകളാടുകൂടി സവീേരിക്കാന്/പരിഷ്കരണങ്ങളില്ലാലത സവീേരിക്കാന് 

തീരുമാനിച്ചു.  

(എ.) അതിരുേള്: 

 വടക്ക് ………………………………………… 

 േിെക്ക് ………………………………………… 

 ലതക്ക് ………………………………………… 

 പടിഞ്ഞാറ് ……………………………………… 

(ബി.) റവനൂ സര്പ്ലെ അലല്ലങ്കില് റീ സര്പ്ലെ നമ്പരുേള്, ബാധേമാകുന്ന പക്ഷ്ം കലാക്ക് നമ്പരുേളം 

റവനൂ വാര്പ്ഡ് നമ്പരുേളം/ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള കദശത്തിലെ കപര്, അകതാലടാപ്പം അതാത് റവനൂ 

വികല്ലജുേളലട കപര് 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………..  

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ 46-ാം വകുപ്പ് (4)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരം 

അംഗീേരിച്ച/പരിഷ്കരണങ്ങകളാടുകൂടിസവീേരിച്ച/പരിഷ്കരണങ്ങളില്ലാലത സവീേരിച്ച …………….. 

തീയതിയിലെ ………………… പ്രകമയം വെി അംഗീേരിച്ച ……………………….. 

മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 

േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി, താലെപ്പറയുന്നവ ഉള്ലപ്പടുത്തി സര്പ്ക്കാരികെയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. 

(i) റികപ്പാര്പ്ട്ട്, ആസൂത്രണ പ്രകദശത്തിലെ അതിരുേള് ോണിക്കുന്ന മാപ്പ് - ഡിഎസ്എന്/01, 

വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയുലട മാപ്പ് - ഡി എസ് എന്/03 അലല്ലങ്കില് ഡിഎസ്എന്/03 

പരിഷ്ക്കരിച്ചത് എന്നിവ ഉള്ലപ്പടുന്ന വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി കരഖ, എല്ലാം യഥാവിധി ഒപ്പിട്ടത് 

(……………… എണം) 

(ii) ആകക്ഷ്പങ്ങളലടയും അഭിപ്രായങ്ങളലടയും അസ്സല് 
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(iii) മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഫാറം VIII -യിലള്ള ശിപാര്പ്ശ, യഥാവിധി ഒപ്പിട്ടത് 

(iv) വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി/ തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതിനായി/ 

പരിഷ്കരണങ്ങകളാടുകൂടി സവീേരിക്കുന്നതിനായി/പരിഷ്കരണങ്ങളില്ലാലത സവീേരിക്കുന്നതിനായി 

എടുത്ത തീരുമാനത്തിലെ പേര്പ്ുേള്, യഥാവിധി ഒപ്പിട്ടത് (……………… എണം) 

(v) വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുേകയാ/തയ്യാറാക്കിക്കുേകയാ/ 

പരിഷ്കരണങ്ങകളാടുകൂടി സവീേരിക്കുേകയാ പരിഷ്കരണങ്ങളില്ലാലത സവീേരിക്കുേകയാ 

ലചയ്യുന്നതിനുള്ള ഉകേശയം ഫാറം-I-ല് വിജ്ഞാപനം ലചയ്തതിലെ പേര്പ്ുേള് 

  (i)  ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചത് (…………………… എണം) 

  (ii)  വര്പ്ത്തമാന പത്രങ്ങളില് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചത് (……………………. എണം) 

(vi) ആകക്ഷ്പങ്ങളം അഭിപ്രായങ്ങളം ക്ഷ്ണിച്ചുലോണ്ട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി 

പ്രസിദ്ധീേരിച്ച ഫാറം VII-ല് ഉള്ള കനാട്ടീസിലെ പേര്പ്ുേള് 

  (i)  ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചത് (…………………………. എണം) 

  (ii)  വര്പ്ത്തമാന പത്രങ്ങളില് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചത് (………………………. എണം) 

(vii)  േരട് വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി അംഗീേരിച്ചുലോണ്ടുള്ള തീരുമാനത്തിലെ 

പേര്പ്ുേള് യഥാവിധി ഒപ്പിട്ടത് (…………………… എണം) 

 

       ലസക്രട്ടറി  കമയര്പ്/ലചയര്പ്കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെ് 

സ്ഥെം : …………………… 

തീയതി :……………………    
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ഫാറം-X 

2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീേരണവം അനുമതി 

നല്േലം) ചട്ടങ്ങള് 

[ചട്ടം 11(1) ോണുേ] 

………………………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് 

പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

 2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് (2016-ലെ 9) 46-ാം വകുപ്പ് (6)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരം  

വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുമതി നല്േലപ്പട്ട വസ്തുത അറിയിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം 

…………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ/സവീേരിച്ച താലെ പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങകളാട് കൂടിയ ആസൂത്രണ  

പ്രകദശത്തിനായുള്ള വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയ്ക്ക് കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് 2016  

(2016-ലെ 9) 46-ാം വകുപ്പ് (6)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരം സര്പ്ക്കാര്പ് ഉത്തരവ് നമ്പര്പ്…………………… 
തീയതി ……………………. പ്രോരം അംഗീോരം നല്േലപ്പട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുത ഇതിനാല് വിജ്ഞാപനം ലചയ്യുന്നു. 

 

(എ.) അതിരുേള്: 

 വടക്ക് ………………………………………… 

 േിെക്ക് ………………………………………… 

 ലതക്ക് ………………………………………… 

 പടിഞ്ഞാറ് ……………………………………… 

 

(ബി.) റവനൂ സര്പ്ലെ അഥവാ റീ സര്പ്ലെ നമ്പരുേള്, ബാധേമാകുന്ന പക്ഷ്ം, കലാക്ക് നമ്പരുേളം 

റവനൂ വികല്ലജുേളം/ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള കദശത്തിലെ കപര് അകതാലടാപ്പം അതാത് റവനൂ 

വികല്ലജുേളലട കപരും 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ഈ വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുസൃതമല്ലാലതകയാ ഭംഗം വരുത്തുന്ന വിധത്തികൊ 

ഏലതങ്കിലം ഭൂമി വിനികയാഗിക്കുേകയാ വിനികയാഗിക്കുവാന് ഇടയാക്കുേകയാ ഏലതങ്കിലം 

ഭൂവിേസനം നടപ്പാക്കുേകയാ ഭൂവിനികയാഗത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുേകയാ ലചയ്യുവാന് പാടുള്ളതല്ല. 

 

 

       ലസക്രട്ടറി  കമയര്പ്/ലചയര്പ്കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെ് 

സ്ഥെം : …………………… 

തീയതി :…………………   
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ഫാറം-XI 

2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീേരണവം അനുമതി 
നല്േലം) ചട്ടങ്ങള് 
[ചട്ടം 11(2) ോണുേ] 

………………………….മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് 

 2016 -ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് (2016-ലെ 9) 46-ാം വകുപ്പ് (6)-ാം ഉപവകുപ്പ് 
പ്രോരം  …………………………………………………….. വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുമതി െഭിച്ചത് 

സംബന്ധിച്ച കനാട്ടീസ് 

…………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ/സവീേരിച്ച താലെ പറയുന്ന വിശദീേരണങ്ങകളാടു കൂടിയ ആസൂത്രണ 
പ്രകദശത്തിനായുള്ള വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി സര്പ്ക്കാര്പ് ഉത്തരവ് നമ്പര്പ് …………………….. 
തീയതി ……………. പ്രോരം സര്പ്ക്കാര്പ് അംഗീേരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ വസ്തുത കേരള ഗസറ്റ് നമ്പര്പ് ……………… 
തീയതി ………….. എസ്സ്.ആര്പ്.ഒ. നമ്പര്പ് ………………….. ആയി 2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് 
(2016-ലെ 9) 46-ാം വകുപ്പ് (6)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരം വിജ്ഞാപനം ലചയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. 
 
(എ.) അതിരുേള്: 
 വടക്ക് ………………………………………… 
 േിെക്ക് ………………………………………… 
 ലതക്ക് ………………………………………… 
 പടിഞ്ഞാറ് ……………………………………… 
 
(ബി.) റവനൂ സര്പ്ലെ അലല്ലങ്കില് റീ സര്പ്ലെ നമ്പര്പ്, ബാധേമാകുന്ന പക്ഷ്ം കലാക്ക് നമ്പരുേളം 

റവനൂ വാര്പ്ഡ് നമ്പരുേളം/ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള കദശത്തിലെ കപര്, അകതാലടാപ്പം അതാത് റവനൂ 
വികല്ലജുേളലട കപരും 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 സര്പ്ക്കാര്പ് അംഗീോരം നല്േിയ വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി …………………………  മുനിസിപ്പല് 
കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലവബ് ലസറ്റില് 
പ്രസിദ്ധീേരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സര്പ്ക്കാര്പ് അംഗീോരം െഭിച്ച വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയുലട പേര്പ്പ്പ് 
പരികശാധനയ്ക്കാകയാ വില്പ്പനയ്ക്കാകയാ …………………………  മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓഫീസ്സില് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് െഭയമാണ്.  

 ഈ വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുകയാജയമല്ലാലതകയാ ഭംഗം വരുത്തുന്ന വിധത്തികൊ 
ഏലതങ്കിലം ഭൂമി വിനികയാഗിക്കുേകയാ വിനികയാഗിക്കുവാന് ഇടയാക്കുേകയാ ഏലതങ്കിലം ഭൂവിേസനം 
നടപ്പാക്കുേകയാ ഭൂവിനികയാഗത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുേകയാ ലചയ്യുവാന് പാടുള്ളതല്ല. 
 

       ലസക്രട്ടറി  കമയര്പ്/ലചയര്പ്കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെ് 
സ്ഥെം : …………………… 
തീയതി :……………………    
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ഫാറം-XII 

2021 -ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീേരണവം അനുമതി 

നല്േലം) ചട്ടങ്ങള് 

[ചട്ടം 14(1) ോണുേ] 

……………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ (2016-ലെ 9-ാം ആക്റ്റ്) 50-ാം വകുപ്പിലെ 3-ാം 

ഉപവകുപ്പ് പ്രോരം ………………………………….നു കവണ്ടിയുള്ള വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി സര്പ്ക്കാര്പ് 

വയതിയാനം വരുത്തി പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്നതിനുള്ള കനാട്ടീസ് 

…………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താലെ പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങകളാട് കൂടിയ ആസൂത്രണ പ്രകദശലത്ത വിശദ 
നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയുലട േരട് വയതിയാനം 2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ   
(2016-ലെ 9) 50-ാം വകുപ്പിലെ  3-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരം പ്രസിദ്ധീേരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

(എ.) അതിരുേള്: 
 വടക്ക് ………………………………………… 
 േിെക്ക് ………………………………………… 
 ലതക്ക് ………………………………………… 
 പടിഞ്ഞാറ് ……………………………………… 

(ബി.) റവനൂ സര്പ്ലെ അലല്ലങ്കില് റീ സര്പ്ലെ നമ്പരുേള്, ബാധേമാകുന്ന പക്ഷ്ം കലാക്ക് നമ്പരുേളം 
റവനൂ വാര്പ്ഡ് നമ്പരുേളം/ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള കദശത്തിലെ കപര്, അകതാലടാപ്പം അതാത് റവനൂ 
വികല്ലജുേളലട കപര് 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലപാതുജനങ്ങളലട പരികശാധനയ്ക്കായി വിശദ നഗരാസൂത്രണ 
പദ്ധതിയുലട ഒരു േരട്, …………………………………  മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓഫീസില് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് കനാട്ടീസ് പ്രസിദ്ധീേരിച്ച് 60 ദിവസത്തിനുള്ളില് താല്പരയമുള്ള ആര്പ്ക്കും, 
വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിലയ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളം നിര്പ്കേശങ്ങളം 
സര്പ്ക്കാരിലന/ ……………………… (സര്പ്ക്കാര്പ് നികയാഗിച്ച അധിോരി) കരഖാമൂെം അറിയിക്കാവന്നതാണ്. 

 കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് 2016-ലെ (2016-ലെ 9) 61-ാം വകുപ്പ് പ്രോരം ബാധേമായ 
നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കനുസൃതമല്ലാലത യാലതാരാളം ഭൂമി വിനികയാഗിക്കുേകയാ വിനികയാഗിക്കാന് 
ഇടയാക്കുേകയാ ഏലതങ്കിലം ഭൂവിേസനം നടപ്പാക്കുേകയാ ഭൂവിനികയാഗത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുേകയാ 
ലചയ്യുവാന് പാടുള്ളതല്ല. 

 

 

                                                                          ഗവണ്ലമെ് ലസക്രട്ടറി 

സ്ഥെം : …………………… 

തീയതി :……………………    
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ഫാറം-XIII 
2021 -ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി രൂപീേരണവം അനുമതി 

നല്േലം) ചട്ടങ്ങള് 
[ചട്ടം 14(4) ോണുേ] 

………………… മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

 2016 -ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് (2016-ലെ 9) 50-ാം വകുപ്പിലെ (3)-ാം ഉപവകുപ്പ് 
പ്രോരം  …………………………………………………….. വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി വയതിയാനം വരുത്തിയത് 

സംബന്ധിച്ച കനാട്ടീസ് 
 

…………………………. മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷനിലെ/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെിലെ/ടൗണ് പഞ്ചായത്തിലെ/ 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ താലെ പറയുന്ന വിശദീേരണങ്ങകളാടു കൂടിയ ആസൂത്രണ പ്രകദശത്തിനായുള്ള 
വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി സര്പ്ക്കാര്പ് ഉത്തരവ് നമ്പര്പ് …………………….. തീയതി ……………. പ്രോരം 
സര്പ്ക്കാര്പ് വയതിയാനം വരുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഈ വസ്തുത കേരള ഗസറ്റ് നമ്പര്പ് ……………… തീയതി ………….. 
എസ്സ്.ആര്പ്.ഒ. നമ്പര്പ് ………………….. ആയി 2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് (2016-ലെ 9) 50-ാം 
വകുപ്പിലെ (3)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരം വിജ്ഞാപനം ലചയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. 
 
(എ.) അതിരുേള്: 
 വടക്ക് ………………………………………… 
 േിെക്ക് ………………………………………… 
 ലതക്ക് ………………………………………… 
 പടിഞ്ഞാറ് ……………………………………… 
 
(ബി.) റവനൂ സര്പ്ലെ അലല്ലങ്കില് റീ സര്പ്ലെ നമ്പര്പ്, ബാധേമാകുന്ന പക്ഷ്ം കലാക്ക് നമ്പരുേളം 

റവനൂ വാര്പ്ഡ് നമ്പരുേളം/ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള കദശത്തിലെ കപര്, അകതാലടാപ്പം അതാത് റവനൂ 
വികല്ലജുേളലട കപരും 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 സര്പ്ക്കാര്പ് വയതിയാനം വരുത്തിയ വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി …………………………  മുനിസിപ്പല് 
കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലവബ് ലസറ്റില് 
പ്രസിദ്ധീേരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പ്രസ്തുത വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയുലട പേര്പ്പ്പ് പരികശാധനയ്ക്കാകയാ 
വില്പ്പനയ്ക്കാകയാ …………………………  മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് 
പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓഫീസ്സില് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് െഭയമാണ്.  
 
 ഈ വിശദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയ്ക്ക് അനുകയാജയമല്ലാലതകയാ ഭംഗം വരുത്തുന്ന വിധത്തികൊ 
ഏലതങ്കിലം ഭൂമി വിനികയാഗിക്കുേകയാ വിനികയാഗിക്കുവാന് ഇടയാക്കുേകയാ ഏലതങ്കിലം ഭൂവിേസനം 
നടപ്പാക്കുേകയാ ഭൂവിനികയാഗത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുേകയാ ലചയ്യുവാന് പാടുള്ളതല്ല.   
  

 ഗവണ്ലമെ് ലസക്രട്ടറി 
സ്ഥെം : …………………… 

തീയതി :……………………    

 ഗവര്പ്ണറുലട ഉത്തരവിന് പ്രോരം, 

 ശാരദ മുരളീധരന്, 
 അഡീഷണല് ചീഫ് ലസക്രട്ടറി.  

27

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



വിശദീേരണ കുറിപ്പ് 
 

 (ഇത് വിജ്ഞാപനത്തിലെ ഭാഗമാകുന്നതല്ല.  എന്നാല് അതിലെ ലപാത 

ഉകേശയാം ലവളിലപ്പടുത്തുന്നതിന് ഉകേശിച്ചു ലോണ്ടള്ളതാണ്.) 

 2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ 112-ാാം വകുപ്പ് സര്ക്കാരിന്, 

ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനാം മുകഖന ചട്ടങ്ങള് നിര്ക്മികാവന്നതാണ് എന്ന് 

വയവസ്ഥ ലചയ്യുന്നു.  പ്രസ്തുത ആക്റ്റിലെ 112-ാാം വകുപ്പ് (1)-ാാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരാം 

ആക്റ്റിലെ വയവസ്ഥേള് നടപ്പിൊക്കുന്നതിനാ ി ഔകദയാഗിേ വിജ്ഞാപനാം വെി 

ചട്ടങ്ങള് നിര്ക്മിക്കുവാന് സര്ക്കാരിന് അധിോരാം നല്കുന്നു.  കമല്പ്പറഞ്ഞ 

വയവസ്ഥേളനുസരിച്ച് ചട്ടങ്ങള് നിര്ക്മിക്കുവാന് സര്ക്കാര്ക് 

തീരുമാനിക്കുേയുണ്ടാ ി. 

 കമല്പ്പറഞ്ഞ െക്ഷയാം നിറകവറ്റുവാന് ഉകേശിച്ചുലോണ്ടള്ളതാണ് ഈ 

വിജ്ഞാപനാം.  
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