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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 (മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിലെ രൂപീേരണവാം അനുമതി നല്േലാം) ചട്ടങ്ങള് എന്ന് 
കപര് പറ ാാം. 

തിരുവനന്തപുരം,   2021  ആഗസ്റ്റ് 17 
1197 ചിങ്ങം 1 

1943 ശ്രാവണം 26. 

സ. ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ 44/2021/തസവഭവ. 

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

  2. നിര്ക്വചനങ്ങള്.-(1) ഈ ചട്ടങ്ങളില്, സന്ദര്ക്ഭാം മറ്റു വിധത്തില് 
ആവശ്യലപ്പടാത്ത 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 പ്രോരമുള്ള  
േമിറ്റി എന്നര്ക്ഥമാകുന്നു;      

    (2) ഈ ചട്ടങ്ങളില് ഉപക ാഗിച്ചിട്ടുള്ളതാം പലക്ഷ നിര്ക്വചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാം 
എന്നാല് ആക്റ്റില് നിര്ക്വചിച്ചിട്ടുള്ളതമാ  എല്ലാ വാക്കുേള്ക്കുാം പദപ്രക ാഗങ്ങള്ക്കുാം  
ആക്റ്റില്   ഥാക്രമാം അവയ്ക്ക് നല്േി ിട്ടുള്ള അകത അര്ക്ഥാം ഉണ്ടാ ിരിക്കുന്നതാണ്. 

 3. ലെഷ്യല് േമിറ്റിേള്.-(1)ആക്റ്റിലെ 32-ാാം വകുപ്പ് (1)-ാാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരാം, 
അതാത സാംഗതി കപാലെ ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ താലെപ്പറയുന്ന 
ആവശ്യങ്ങള്കാ ി ലെഷ്യല് േമിറ്റിേള് രൂപീേരികകണ്ടതാണ്, അതാ ത്:- 

(i)   തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തികനാ, അതിലെ ഭാഗത്തികനാ കവണ്ടി േരട് 
മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുേക ാ തയ്യാറാകിക്കുേക ാ ലചയ്യുേയുാം, 
അതിലെ പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങളുലട ഏകോപനവാം, പരികശ്ാധനയുാം, 
പുകരാഗതി വിെ ിരുത്തലാം നടത്തുേയുാം ഇടകാെ വിേസന 
ഉത്തരവേള് തയ്യാറാക്കുേയുാം ലചയ്യുേ; 

അലല്ലങ്കില് 

 ഒരു േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് പരിഷ്ക്കരണങ്ങകളാടുകൂടിക ാ അല്ലാലതക ാ 
സവീേരിക്കുവാനുള്ള പ്രകമ ത്തിലെ സാംഗതി ില് േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് 
പരികശ്ാധിയ്ക്കുേയുാം ശ്ിപാര്ക്ശ് നല്കുേയുാം ലചയ്യുേ; 

 കുറിപ്പ്.- പ്രസ്തുത േമിറ്റിയ്ക്ക് കെഷ്യല് ഇെകഗ്രഷ്ന് േമിറ്റി എന്ന് കപര് 
പറ ാവന്നതാണ്; 

(ii) ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം പരികശ്ാധിച്ചതിനു കശ്ഷ്ാം 
കേള്കലപ്പടാനുള്ള അവസരാം കരഖാമൂൊം ആവശ്യലപ്പട്ട എല്ലാ 
ആളുേലളയുാം കേട്ടതിനു കശ്ഷ്ാം ആക്റ്റിലെ 36-ാാാാം വകുപ്പിലെ (6)-ാാാാം 
ഉപവകുപ്പ് പ്രോരാം ഫാറാം I-ല് റികപ്പാര്ക്ട്ട് തയ്യാറാക്കുേയുാം 
സമര്ക്പ്പിക്കുേയുാം ലചയ്യുേ; 

 കുറിപ്പ്.- പ്രസ്തുത േമിറ്റിയ്ക്ക് ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം 
പരികശ്ാധിക്കുന്നതിനുള്ള േമിറ്റി എന്ന് കപര് പറ ാവന്നതാണ്; 

(iii)  ആവശ്യലമന്നു കതാന്നുന്ന പ്രോരമുള്ള, പരിഷ്ക്കരണങ്ങള് േരട് മാസ്റ്റര്ക് 
പ്ലാനില്  വരുത്തുേ; 

2

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



 കുറിപ്പ്.- പ്രസ്തുത േമിറ്റിയ്ക്ക് പ്ലാന് പരിഷ്ക്കരണ േമിറ്റി എന്ന് കപര് 
നല്കേണ്ടതാണ്;   

(iv)  മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതമാ ി ബന്ധലപ്പട്ട മറ്റു ഏലതങ്കിലാം 
ചുമതെേള്; 

 എന്നാല് കമല് പറഞ്ഞ എല്ലാ ചുമതെേളുാം നിര്ക്വഹിക്കുന്നതിനാ ി ഒരു 
ലെഷ്യല് േമിറ്റില  ചുമതെലപ്പടുത്താവന്നതാം പ്രസ്തുത േമിറ്റിക് 
മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് േമിറ്റി എന്ന് കപര് പറ ാവന്നതമാണ്; 

(2) ലെഷ്യല് േമിറ്റിക് ചുമതെേള് ഏല്പ്പിച്ചുലോടുകല്.-ബന്ധലപ്പട്ട 
മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ ടൗണ് 
പഞ്ചാ ത്തികനാ അലല്ലങ്കില് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ ആക്റ്റില് വയവസ്ഥ 
ലചയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോരമുള്ള അധിോരങ്ങള് ആക്റ്റിലെ വയവസ്ഥേള്ക് 
വികധ മാ ി, ഒരു പ്രകമ ാം വെി, ലെഷ്യല് േമിറ്റിയ്ക്ക് ഏല്പിച്ചു 
ലോടുകാവന്നതാണ്. 

4. ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട രൂപീേരണാം.-(1) മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, 
മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ, 
ആക്റ്റിലെ 32-ാാം വകുപ്പ് 1-ാാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരാം അതിലെ അധിോരങ്ങള് 
വിനിക ാഗിക്കുന്നതിനുാം, ചുമതെേള് നിര്ക്വഹിക്കുന്നതിനുാം സഹാ ിക്കുന്നതിനാ ി 
ഒകന്നാ അതിെധിേകമാ ലെഷ്യല് േമിറ്റിേള് രൂപീേരികാവന്നതാണ്. 

 (2) ഒരു ലെഷ്യല് േമിറ്റി ില് ആക്റ്റിലെ 32-ാാം വകുപ്പില് വയവസ്ഥ ലചയ്ത 
പ്രോരമുള്ള അാംഗങ്ങള് ഉണ്ടാ ിരികകണ്ടതാണ്.  

5.ലെഷ്യല് േമിറ്റി അാംഗങ്ങളുലട ഔകദയാഗിേ ോൊവധി.-(1) ലെഷ്യല് 
േമിറ്റി ില് നാമനിര്ക്കേശ്ാം ലചയ്യലപ്പട്ട മുനിസിപ്പാെിറ്റി ിലെ/ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിലെ 
ഏലതാരു അാംഗത്തിനുാം അകേഹാം രാജിവയ്ക്കാത്തപക്ഷകമാ, േൗണ്സിെര്ക്/അാംഗാം എന്ന 
നിെ ിലള്ള ഔകദയാഗിേ ോൊവധി േെിയുന്നതവലരക ാ ലെഷ്യല് േമിറ്റി 
അാംഗമാ ി തടരാവന്നതാണ്. 

  (2) ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട കോ-ഓപ്റ്റ് ലചയ്യലപ്പട്ട ഒരു അാംഗാം, 
അകേഹത്തിലെ നി മന തീ തി മുതല് മൂന്നു വര്ക്ഷ് ോെ ളവികെക്  ഔകദയാഗിേ 
സ്ഥാനാം വഹികകണ്ടതാണ്: 

 എന്നാല്, അതത് സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സിെികനാ ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സിെിലെ/പഞ്ചാ ത്ത് േമിറ്റിയുലട പകുതി ില് കുറ ാത്ത അാംഗങ്ങളുലട 
പിന്തുണക ാലടയുള്ള പ്രകമ ാം വെി, പ്രസ്തുത ോൊവധി സമ ാസമ ങ്ങളില് 
ദീര്ക്ഘിപ്പികാവന്നതാണ്. 

6. ഒെിവേള് നിേത്തല്.-ലെഷ്യല് േമിറ്റി ില് ഒരു ഒെിവ് ഉണ്ടാകുകപാള്, 
അതത് സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ 
ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ ആക്റ്റില് വയവസ്ഥ ലചയ്ത പ്രോരാം ഒരു 
അാംഗലത്ത നി മിച്ചുലോണ്ട് േെിവതാം കവഗാം ഈ ഒെിവ് നിേകത്തണ്ടതാണ്. 
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7. ലെഷ്യല് േമിറ്റില  അധിോരാം ഏല്പിച്ചു ലോടുകല്.-അതത 
സാംഗതികപാലെ, ഒരു മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ, 
ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ, സ്ഥെപര ആസൂത്രണാം സാംബന്ധിച്ച്, 
ആക്റ്റ് പ്രോരമുള്ള അതിലെ താലെ പറയുന്ന അധിോരങ്ങളുാം ചുമതെേളുാം 
നിര്ക്കേശ്ങ്ങളുാം ലെഷ്യല് േമിറ്റില  പ്രകമ ാം വെി, ഏല്പ്പികാവന്നതാണ്, 
അതാ ത്:- 

(i) േരട് മാസ്റ്റര്ക്പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതാം, അപ്രോരാം തയ്യാറാക്കുന്നതമാ ി 
ബന്ധലപ്പട്ട  എല്ലാ ോരയങ്ങളുാം; 

(ii) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിന് കമലള്ള റികപ്പാര്ക്ട്ടുേള് തയ്യാറാകല്; 

(iii) െഭിച്ച ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം പരികശ്ാധിക്കുേയുാം കേള്ക്കുേയുാം 
അവ തീര്ക്പ്പാക്കുേയുാം അത് സാംബന്ധിച്ച റികപ്പാര്ക്ട്ട് തയ്യാറാക്കുേയുാം 
ലചയ്യുേ; 

(iv) പ്രസിദ്ധീേരിച്ച മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനില് ആവശ്യമാ  കഭദഗതി വരുത്തുേ; 

(v) മാസ്റ്റര്ക്പ്ലാന് പുനരവകൊേനാം ലചയ്യുേയുാം മാസ്റ്റര്ക്പ്ലാന് പുതക്കുേക ാ 
 വയതി ാനാം വരുത്തുേക ാ റോക്കുേക ാ കഭദഗതി ില്ലാലത തടരുേക ാ 
 ലചയ്യുേ എന്നിവ ികേല് ശ്ിപാര്ക്ശ് നല്കുേ; 

(vi) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനുമാ ി ബന്ധലപ്പട്ട ക ാഗങ്ങള് സാംഘടിപ്പിയ്ക്കുേ; 

(vii) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വിവിധ ഏജന്സിേലള ഏകോപിപ്പിക്കുേ; 

(viii) ലപാതജന അവകബാധാം ഉണ്ടാക്കുേയുാം ലപാതജന പങ്കാളിത്താം 
ഉറപ്പാക്കുേയുാം ലചയ്യുേ; 

(ix) േരട് ഇടകാെ വിേസന ഉത്തരവ് തയ്യാറാക്കുേ; 

(x) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാകനാ മറ്റു പ്ലാനുേകളാ ഏലതങ്കിലാം ഉലണ്ടങ്കില് അവ 
േണകിലെടുത്ത് മുന്ഗണനാ പ്രവര്ക്ത്തന  പ്ലാനുേള് തയ്യാറാകി 
ഉള്ലപ്പടുത്തുേ; 

(xi) പദ്ധതിേള്, ൊെ് പൂളിാംഗ് സ്കീമുേള്, വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിേള് 
 അലല്ലങ്കില് മറ്റു വിധത്തിലള്ള പദ്ധതിേള് രൂപീേരിക്കുേയുാം 
പ്രാബെയത്തില്  വരുത്തുേയുാം ലചയ്യുേ വെി ആക്റ്റ് പ്രോരമുള്ള 
പ്ലാനുേളില് അടങ്ങി ിട്ടുള്ള വയവസ്ഥേള്  എല്ലാകമാ അലല്ലങ്കില് 
ഏലതങ്കിലകമാ നടപ്പിൊക്കുന്നത് സുഗമമാക്കുേ; 

(xii) അതത് സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ ആക്റ്റികെയുാം 
അതിന്  േീെില് ഉണ്ടാകലപ്പട്ട ചട്ടങ്ങളിലെയുാം വയവസ്ഥേള് പ്രോരാം 
അതിലന ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏലതങ്കിലാം  ചുമതെേള്ക് അനുബന്ധ-
മാ കതാ ആനുഷ്ാംഗിേമാ കതാ തടര്ക്ന്നു  വരുന്നകതാ ആ  
അങ്ങലനയുള്ള മറ്റു ചുമതെേള് നിര്ക്വഹിക്കുേ. 
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8. ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട നടപടിക്രമങ്ങള്.-  ലെഷ്യല് േമിറ്റി താലെ 
പറയുന്ന നടപടിക്രമങ്ങള് പാെികകണ്ടതാണ്, അതാ ത്:   

        (i) മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കെക ാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികെക ാ, 
ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികെക ാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികെക ാ ോരയാെ ത്തില്, 
ആവശ്യാനുസൃതാം, ലെഷ്യല് േമിറ്റി ോൊോെങ്ങളില് തീരുമാനിക്കുന്ന 
ദിവസത്തിലാം സമ ത്തുാം ക ാഗാം കചകരണ്ടതാണ്; 

        (ii) ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട ലച ര്ക്കപഴ്സണിന് ഏത് സമ ത്തുാം ലെഷ്യല് 
േമിറ്റിയുലട ഒരു ക ാഗാം വിളിച്ചു കചര്ക്കാവന്നതാണ്: 

 എന്നാല്, ക ാഗ നടപടിക്രമങ്ങള് നടത്തുന്നത് സാംബന്ധിച്ച് 
ലെഷ്യല്  േമിറ്റി ിലെ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് അാംഗങ്ങള് ഒപ്പു ലവച്ച അഭയര്ക്ഥന 
െഭിച്ചാല് േെിയുന്നതാം കവഗത്തില് ക ാഗാം കൂകടണ്ടതാണ്. 

    (iii) കുറ ഞ്ഞത് നാെ് അാംഗങ്ങലളങ്കിലാം ഹാജരില്ലാത്ത പക്ഷാം 
ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട  ക ാഗത്തില്  ാലതാരു നടപടിക്രമങ്ങളുാം 
ോരയനിര്ക്വഹണവാം നടത്തുവാന്  പാടില്ലാത്തതാണ്; 

      (iv) ഹാജരാ താം കവാട്ട് ലചയ്തതമാ  അാംഗങ്ങളുലട ഭൂരിപക്ഷ കവാട്ടു പ്രോരാം  
തീരുമാനലമടുകകണ്ടതാം എന്നാല് തെയ കവാട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സാംഗതി ിലാം  ലെഷ്യല് 
േമിറ്റി ലച ര്ക്കപഴ്സണ് ഒരു ോസ്റ്റിാംഗ് കവാട്ട് കൂടി വിനിക ാഗികാവന്നതമാണ്; 

              (v)  ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട ക ാഗ നടപടിക്രമങ്ങളുലട കുറിപ്പ് ഈ 
ആവശ്യത്തിനുള്ള  പുസ്തേത്തില് കചര്ക്കകണ്ടതാം ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട 
ലച ര്ക്കപഴ്സണാം  ലസക്രട്ടറിയുാം ഒപ്പു വകയ്ക്കണ്ടതമാണ്.  ക ാഗ നടപടിക്രമങ്ങളുലട 
കുറിപ്പ് അതത് സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ, ടൗണ്  പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ മുപാലേ, അവര്ക് 
തീരുമാനിക്കുന്ന ഏലതാരു സമ ത്തുാം സമര്ക്പ്പികകണ്ടതമാണ്. 

    (vi) ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട ക ാഗത്തില് ലച ര്ക്കപഴ്സണ് അദ്ധയക്ഷത 
വഹികകണ്ടതാം, ലച ര്ക്കപഴ്സണിലെ അഭാവത്തില് അദ്ധയക്ഷത വഹികാന് ഒരു 
അാംഗലത്ത ക ാഗാം ലതരലഞ്ഞടുകകണ്ടതമാണ്.   

 എന്നാല് അതത് സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സിെികനാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ, ലെഷ്യല് 
േമിറ്റിയുലട നടപടിേളുലട നടത്തിപ്പിനുാം അതിലെ ക ാഗങ്ങളുലട ക്രമാം 
പാെിക്കുന്നതിനുമാ ി ഈ ചട്ടങ്ങള്കനുസൃതമാ  അനുബന്ധ നി ന്ത്രണങ്ങള് 
തയ്യാറാകാവന്നതാണ്. 

9. ലെഷ്യല് േമിറ്റി ിലെ അാംഗങ്ങലള നീകാം ലചയ്യുന്ന രീതി.-(1) ഒരു 
മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ, 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെിലെ/പഞ്ചാ ത്ത് േമിറ്റിയുലട 
അാംഗീേരിച്ച അാംഗബെത്തിലെ പകുതി ില് കുറ ാത്ത പിന്തുണക ാടു കൂടി  പ്രകമ ാം 
വെി, ലെഷ്യല് േമിറ്റി ിലെ ഔകദയാഗിേ അാംഗാം ഒെിലേയുള്ള ഏലതാരാംഗലത്തയുാം,  

   (എ) പ്രവര്ക്ത്തിക്കുവാന് വിസമതിക്കുേക ാ അതത് സാംഗതികപാലെ, 
മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ലെക ാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെിലെക ാ, ടൗണ് 
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പഞ്ചാ ത്തിലെക ാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിലെക ാ അഭിപ്രാ ത്തില് പ്രവര്ക്ത്തിക്കുവാന് 
േെിവില്ലാലത ാല കന്നാ,   

അലല്ലങ്കില് 

(ബി) അതത് സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ലെക ാ, 
മുനിസിപ്പല്  േൗണ്സിെിലെക ാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തിലെക ാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ -
ത്തിലെക ാ  അഭിപ്രാ ത്തില് ലെഷ്യല് േമിറ്റി ില് അാംഗമാ ി തടരുന്നത് 
ലപാതജന താല്പരയത്തിന് ഹാനിേരമാകുാം വിധാം തലെ പദവി ദുരുപക ാഗാം 
ലചയ്തുലവകന്നാ,-     

ഉള്ള ോരണങ്ങളാല് നീകാം ലചയ്യാവന്നതാണ്. 

      (2) (1)-ാാം ഉപചട്ട പ്രോരാം നീകാം ലചയ്യലപ്പട്ട ഒരു അാംഗത്തിന് നീകാം 
ലചയ്യലപ്പട്ട തീ തി  മുതല് ഒരു വര്ക്ഷ് ോെ ളവികെയ്ക്ക് പുനര്ക് നി മനത്തിന് 
അര്ക്ഹതയുണ്ടാകുന്നതല്ല. 

10. പ്ലാനിലെ പുകരാഗതി റികപ്പാര്ക്ട്ടുേള് സമര്ക്പ്പിക്കുന്ന രീതി.-ലെഷ്യല് േമിറ്റി, 
ഓകരാ സാപത്തിേ വര്ക്ഷ്ത്തിലെ എല്ലാ ത്രത്രമാസാവസാനവാം പ്രസ്തുത ലെഷ്യല് 
േമിറ്റില  ഏത് ആവശ്യത്തികെയ്ക്കാകണാ നി മിച്ചിട്ടുള്ളത്, പ്രസ്തുതാവശ്യത്തിനായുള്ള 
അധിോര വിനിക ാഗാം/േര്ക്ത്തവയ നിര്ക്വഹണാം/ചുമതെ നിര്ക്വഹണാം എന്നിവ 
സാംബന്ധിച്ച ഒരു റികപ്പാര്ക്ട്ട്, ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സിെികനാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ പരിഗണനയ്ക്കാ ി 
സമര്ക്പ്പികകണ്ടതാണ്. 

11. മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില് മുതൊ വയ്ക്ക് 
ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട കരഖേള് ആവശ്യലപ്പടാനുള്ള അധിോരാം.-ബന്ധലപ്പട്ട 
മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ, 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ ഏത് സമ ത്തുാം ലെഷ്യല് േമിറ്റി ത്രേോരയാം 
ലചയ്യുന്നതിനാ ി അധിോരലപ്പടുത്തി ിട്ടുള്ള ഏത വിഷ് വാം സാംബന്ധിച്ചുള്ള  
േണകകാ, പ്രസ്താവനക ാ, അകൗകണ്ടാ റികപ്പാര്ക്കട്ടാ ആവശ്യലപ്പടാവന്നതാം ലെഷ്യല് 
േമിറ്റി അപ്രോരാം ആവശ്യലപ്പട്ട എല്ലാ ോരയങ്ങളുാം പാെികകണ്ടതമാണ്. 

12. ലെഷ്യല് േമിറ്റില  പിരിച്ചുവിടല്.-ഒരു മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, 
മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ 
ഏലതങ്കിലാം ലെഷ്യല് േമിറ്റി തടരുന്നത് ആവശ്യമിലല്ലന്ന് അഭിപ്രാ മുള്ള പക്ഷാം, 
പ്രകമ ാം വെി, അങ്ങലനയുള്ള പ്രകമ ത്തില് വയക്തമാകി ിട്ടുള്ള പ്രോരമുള്ള തീ തി 
മുതല് ലെഷ്യല് േമിറ്റി പിരിച്ചു വിട്ടതാ ി പ്രഖയാപികാവന്നതാം, അതികേല് ലെഷ്യല് 
േമിറ്റി പിരിച്ചു വിട്ടതാ ി േരുതലപ്പടുന്നതമാണ്. 

13. മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില് മുതൊ വയ്ക്ക് 
പ്രകമ ാം റദ്ദു ലചയ്യുന്നതിനുള്ള അധിോരാം.-ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, 
മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ ഏത് 
സമ ത്തുാം, പ്രകമ ാം വെി, ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട ഏത് പ്രകമ വാം, അങ്ങലനയുള്ള 
പ്രകമ ാം ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട അധിോരത്തിന് അതീതമാകുന്നു എങ്കില്, 
പൂര്ക്ണമാക ാ ഭാഗിേമാക ാ റേ് ലചയ്യാവന്നതാണ്: 
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 എന്നാല്, ഈ ചട്ട പ്രോരാം ഏലതങ്കിലാം നടപടി സവീേരിക്കുന്നതിന് മുപാ ി, 
പ്രസ്തുത മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, ടൗണ് 
പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ അപ്രോരാം ലചയ്യാനുകേശ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ോരണാം 
ലെഷ്യല് േമിറ്റില  അറി ികകണ്ടതാം പ്രസ്തുത തീരുമാനത്തിന് എതിരാ ി 
ലെഷ്യല് േമിറ്റിക് ോരണാം ോണിക്കുന്നതിനാ ി മതി ാ  സമ ാം നല്കേണ്ടതാം 
േമിറ്റിയുലട വിശ്ദീേരണവാം, ആകക്ഷപങ്ങള്, ഏലതങ്കിലമുലണ്ടങ്കില്, അതാം 
പരിഗണികകണ്ടതമാണ്. 

14. മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില് മുതൊ വയ്ക്ക് 
നടപടി സവീേരിക്കുന്നതിന് കനരിട്ടുള്ള അധിോരാം.-(1) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ, 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ ഒരു ലെഷ്യല് േമിറ്റി  പ്രവര്ക്ത്തന ക ാഗയമലല്ലകന്നാ 
അതിലെ ചുമതെ നിര്ക്വഹിക്കുന്നതില് തടര്ക്ച്ച ാ ി വീഴ്ച വരുത്തുന്നതാക ാ ചുമതെ 
നിര്ക്വഹിക്കുന്നത് അപൂര്ക്ണമാക ാ ഫെപ്രദമല്ലാലതക ാ അനുക ാജയമല്ലാത്ത 
തരത്തികൊ ആലണകന്നാ അതിലെ അധിോരാം അധിേരിക്കുന്നതാക ാ 
ദുര്ക്വിനിക ാഗാം ലചയ്യുന്നതാക ാ അഭിപ്രാ ാം ഉള്ള പക്ഷാം, പ്രസ്തുത മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ 
ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ, പ്രകമ ാം വെി, അങ്ങലനയുള്ള പ്രകമ ത്തില് വയക്തമാകി ിട്ടുള്ള 
അങ്ങലനയുള്ള തീ തി മുതല് ലെഷ്യല് േമിറ്റി പിരിച്ചു വിട്ടതാ ി 
പ്രഖയാപികാവന്നതാം, അതിന് പ്രോരാം, തദനന്തരാം ലെഷ്യല് േമിറ്റി പിരിച്ചു വിട്ടതാ ി 
േരുതലപ്പടുന്നതമാണ്. 

 എന്നാല്, (1)-ാാം ഉപചട്ടപ്രോരാം ഏലതങ്കിലാം നടപടി സവീേരിക്കുന്നതിനു മുപാ ി, 
ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ ടൗണ് 
പഞ്ചാ കത്താ ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ അങ്ങലന പ്രവര്ക്ത്തിക്കുന്നതിനാ ി 
തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള ോരണാം ലെഷ്യല് േമിറ്റില  അറി ികകണ്ടതാം ഈ 
തീരുമാനത്തിന് എതിരാ ി ലെഷ്യല് േമിറ്റിക് ോരണാം ോണിക്കുന്നതിനാ ി 
മതി ാ  സമ ാം നല്കേണ്ടതാം അതിലെ വിശ്ദീേരണവാം, ആകക്ഷപങ്ങള് 
ഏലതങ്കിലമുലണ്ടങ്കില് അതാം പരിഗണികകണ്ടതമാണ്. 

(2) കമല്പ്പറഞ്ഞ ോൊവധി േെിഞ്ഞാല്, േെിവതാം കവഗാം, ബന്ധലപ്പട്ട 
മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ 
ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ നിര്ക്ണ ികലപ്പട്ട പ്രോരാം ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട 
പുനഃരൂപീേരണ നടപടിേള് സവീേരികകണ്ടതാണ്. 

15. വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുേളുലട പ്രവര്ക്ത്തന രീതി.-(1) ലെഷ്യല് േമിറ്റിേള്ക് മാസ്റ്റര്ക് 
പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിനാ ി മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശ്വാം പിന്തുണയുാം നല്കുന്നതിന്, അതത് 
സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ, ടൗണ് 
പഞ്ചാ ത്തികനാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ, വിവിധ കമഖെേള്ക്കു കവണ്ടി വര്ക്കിാംഗ് 
ഗ്രൂപ്പുേള് രൂപീേരികാവന്നതാണ്: 

 എന്നാല്, പ്രസ്തുത വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുേള് നിെവിലള്ള പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുലട 
മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശ്ങ്ങള് പ്രോരകമാ താലെ നിര്ക്കേശ്ിക്കുന്ന പ്രോരകമാ 
രൂപീേരികാവന്നതാണ്. 
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    (2) നിെവിലള്ള പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുലട മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശ് പ്രോരമല്ലാലത 
രൂപീേരിക്കുന്ന വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുേള് താലെ പറയുന്ന എല്ലാ  കമഖെേള്ക്കുകമാ, ഏലത-
ങ്കിലാം കമഖെകയ്ക്കാ കവണ്ടി ആ ിരികകണ്ടതാണ്, അതാ ത്:- 

  (i) പരിസ്ഥിതി, കൃഷ്ി, ജെകസചനാം, മൃഗസാംരക്ഷണാം, ക്ഷീകരാല്പാദനാം, 
   മത്സയബന്ധനാം എന്നിവയുാം ബന്ധലപ്പട്ട കമഖെേളുാം; 

(ii) വയവസാ ങ്ങള്, വയാപാരവാം വാണിജയവാം, സവോരയവാം 
സാമുദാ ിേവമാ  നികക്ഷപങ്ങളുലട കപ്രാത്സാഹനാം എന്നിവയുാം 
ബന്ധലപ്പട്ട കമഖെേളുാം; 

  (iii) ഭവന നിര്ക്മാണാം; 

  (iv) ആകരാഗയാം; 

  (v) ജെവിതരണവാം     ഖരമാെിനയ      നിര്ക്മാര്ക്ജനാം/അഴുക്  
   ചാല്/ലസപ്കറ്റജ് ഉള്ലപ്പലടയുള്ള ശുചിതവവാം; 

  (vi) വിദയാഭയാസാം, സാംസ്കാരാം, ോ ിേവാം യുവജനവാം; 

  (vii) ഗതാഗതാം; 

  (viii) ഭദ്രതയുാം സുരക്ഷിതതവവാം; 

  (ix) ദുരന്താം, ദുര്ക്ബെത, ദുരന്തസാധയത എന്നിവ സാംബന്ധിച്ച   
   സാന്ദര്ക്ഭിേ വിശ്േെനവാം െഘൂേരണത്തിനുാം പൂര്ക്വസ്ഥിതി  
   പ്രാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിര്ക്കേശ്ങ്ങളുാം; 

  (x) ഊര്ക്ജാം; കൂടാലത 

  (xi) പ്രകദശ്ത്തിന് പ്രാധാനയമുള്ള മറ്റ് ഏലതങ്കിലാം കമഖെ. 

     (3) (2)-ാാം ഉപചട്ട പ്രോരമുള്ള ഓകരാ വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിനുാം താലെ പറയുന്ന 
ഘടന ഉണ്ടാ ിരികകണ്ടതാണ്, അതാ ത്:- 

(എ) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ലെക ാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സിെിലെക ാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തിലെക ാ, 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിലെക ാ ഒരു ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പട്ട അാംഗാം 
അതിലെ ലച ര്ക്കപഴ്സണായുാം; 

(ബി) ബന്ധലപ്പട്ട തകേശ് സവ ാംഭരണ സ്ഥാപനാം നാമനിര്ക്കേശ്ാം 
ലചയ്തതാം കമഖെ ില് ത്രവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളതമാ  ആള് അതിലെ 
ത്രവസ് ലച ര്ക്കപഴ്സണായുാം; 

(സി) ബന്ധലപ്പട്ട കമഖെ ത്രേോരയാം ലചയ്യുന്ന പ്രകദശ്ത്തിലെ 
അധിോരമുള്ള, സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പിലെ/സര്ക്കാര്ക് ഏജന്സി ിലെ 
നാമനിര്ക്കേശ്ാം ലചയ്യലപ്പട്ട ഉകദയാഗസ്ഥന് അതിലെ 
േണ്വീനറായുാം; 
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(ഡി) വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുേളുലട പ്രവര്ക്ത്തനത്തിനാ ി സഹാ ിക്കുവാന് 
േെിവള്ളതാം ആറില് കുറ ാലത നാമനിര്ക്കേശ്ാം ലചയ്യലപ്പട്ടതമാ  
മറ്റ് ലപ്രാഫഷ്ണല് ഉകദയാഗസ്ഥരുാം വിദഗ്ദ്ധ്രുാം: 

 എന്നാല്, വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുേള്ക് അതികെയ്ക്ക് കൂടുതല് അാംഗലത്ത 
കോ-ഓപ്റ്റ് ലചയ്യുന്നതിനുാം അതിലന ഏല്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏലതങ്കിലാം കൃതയാം 
നിര്ക്വഹിക്കുന്നതിനാ ി ടാസ്ക് കഫാഴ്സുേള് സജീേരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധിോരാം 
ഉണ്ടാ ിരിക്കുന്നതാണ്. 

    (4) വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുേള് േെിവതാം പതിവാ ി കൂകടണ്ടതാം അതിലെ ചര്ക്ച്ചേള് 
ഒരു  സാംക്ഷിപ്ത രൂപത്തില് കുറിച്ച് സൂക്ഷികകണ്ടതമാണ്. 

       (5) േണ്വീനറുലട നിര്ക്ബന്ധിത സാന്നിദ്ധയാം ഉള്ലപ്പലട ക ാഗത്തിലെ േവാറാം 
നാെ് ആ ിരിയ്ക്കുന്നതാണ്. 

           (6) കമഖെയുമാ ി ബന്ധലപ്പട്ട വിവരകശ്ഖരണാം, കക്രാഡീേരണാം, 
വിശ്േെനാം  എന്നിവയ്ക്കുാം, തല്പരേക്ഷിേളുമായുള്ള കൂടി ാകൊചനേള്ക്കുാം,  വിവര 
കശ്ഖരണത്തിനുാം, മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതമാ ി ബന്ധലപ്പട്ട  മറ്റ് കജാെി-
േള്ക്കുാം ഏലതങ്കിലാം കെഷ്യല് ഇെകഗ്രഷ്ന് സകപ്പാര്ക്ട്ട് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീേരിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കില്, 
വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുേള് മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശ്ങ്ങളുാം, സഹാ വാം കൂടി നല്കേണ്ടതാണ്. 

 16.  േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാകല്.-(1) ഒരു മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ 
മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ ഒരു മാസ്റ്റര്ക് 
പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുവാകനാ തയ്യാറാകിക്കുവാകനാ പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ 
അല്ലാലതക ാ സവീേരിക്കുവാകനാ പ്രകമ ാം വെി തീരുമാനിച്ച സാംഗതി ില് അതിനുള്ള 
ഉകേശ്യാം, ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിലെ അതിരുേള് വയക്തമാകിലകാണ്ട് ഫാറാം-II ല് 
താലെപ്പറയുന്നവ ില് വിജ്ഞാപനാം ലചകയ്യണ്ടതാണ്, അതാ ത്:- 

1) ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റ്; 

2) തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്ത് പ്രചുര പ്രചാരമുള്ള ഏറ്റവാം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് 
വര്ക്ത്തമാന പത്രങ്ങള്; 

    3) കനാട്ടീസ് കബാര്ക്ഡ്; കൂടാലത 

    4) ഔകദയാഗിേ ലവബ് ത്രസറ്റ്; 

    (2) ആക്റ്റിലെ 39-ാാം വകുപ്പ് പ്രോരാം സര്ക്കാര്ക് വിജ്ഞാപനാം പുറലപ്പടുവിക്കുന്ന 
സാഹചരയത്തില്, അതിലന ഈ ചട്ടത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തില് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് 
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഉകേശ്യാം വയക്തമാക്കുന്ന വിജ്ഞാപനമാ ി 
േരുതലപ്പകടണ്ടതാണ്. ഈ സാഹചരയത്തില് ഇകാരയാം ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ 
ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ േെിവതാം കവഗാം, ഔകദയാഗിേ ലവബ് ത്രസറ്റിലാം കനാട്ടീസ് 
കബാര്ക്ഡിലാം തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്ത് പ്രചുര പ്രചാരമുള്ള ഏറ്റവാം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് 
വര്ക്ത്തമാന പത്രങ്ങളിലാം പ്രസിദ്ധലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. 

(3) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാകാകനാ, തയ്യാറാകികാകനാ പ്രകമ ാം വെി തീരുമാനിച്ച 
സാംഗതി ില്.- 
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(എ) അതത് സാംഗതി കപാലെ മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ,  േരട് മാസ്റ്റര്ക് 
പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിനാ ി ആസൂത്രണാം ത്രേോരയാം ലചയ്യുന്ന 
മുഖയനഗരാസൂത്രേലന ചുമതെലപ്പടുത്തുേക ാ, അലല്ലങ്കില് അതത 
സാംഗതി കപാലെ കെഷ്യല് ഇെകഗ്രഷ്ന് േമിറ്റിക ാ, മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് 
േമിറ്റിക ാ, രൂപീേരിച്ചുലോണ്ട് േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുേക ാ 
ലചകയ്യണ്ടതാണ്; 

(ബി)കെഷ്യല് ഇെകഗ്രഷ്ന് േമിറ്റിക ാ മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് േമിറ്റിക ാ 
രൂപീേരിച്ചുലോണ്ട് േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്രകമ ത്തിലെ സാംഗതി ില്, അതത സാംഗതി കപാലെ, കെഷ്യല് 
ഇെകഗ്രഷ്ന് േമിറ്റി അലല്ലങ്കില് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് േമിറ്റിയുലട 
ശ്ിപാര്ക്ശ്യുലട അടിസ്ഥാനത്തില് ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്ത് 
അലല്ലങ്കില് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്, വിവിധ കമഖെേലള സാംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങള് കശ്ഖരിക്കുന്നതിനുാം, കക്രാഡീേരിക്കുന്നതിനുാം വിശ്േെനാം 
ലചയ്യുന്നതിനുാം തല്പരേക്ഷിേളുമാ ി ചര്ക്ച്ച ലചയ്യുന്നതിനുാം അവ 
കരഖ ാക്കുന്നതിനുാം മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതമാ ി ബന്ധലപ്പട്ട മറ്റ് 
പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക്കുമാ ി ഒരു കെഷ്യല് ഇെകഗ്രഷ്ന് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് 
രൂപീേരികകണ്ടതാണ്.  കെഷ്യല് ഇെകഗ്രഷ്ന് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പില് 
താലെപ്പറയുന്ന അാംഗങ്ങള് ഉണ്ടാ ിരികകണ്ടതാണ്, അതാ ത്:- 

 
  (i) മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്, മുനിസിപ്പല് 

േൗണ്സില്, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്ത് 
എന്നിവയുലട സാംഗതി ില് ടൗണ് 
പ്ലാനിാംഗ് ത്രേോരയാം ലചയ്യുന്ന 
സ്റ്റാന്ഡിാംഗ് േമിറ്റിയുലട ലച ര്ക്കപഴ്സണ്, 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിലെ സാംഗതി ില് 
സ്ഥെപരാസൂത്രണാം ത്രേോരയാം 
ലചയ്യുന്ന സ്റ്റാന്ഡിാംഗ് േമിറ്റിയുലട 
ലച ര്ക്കപഴ്സണ് 

  

 

 

 
ലച ര്ക്കപഴ്സണ് 

  (ii) മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സില്, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്ത് 
അലല്ലങ്കില് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ലസക്രട്ടറി 

  

 
േണ്വീനര്ക് 

  (iii) പ്രസ്തുത പ്രകദശ്ത്ത് അധിോരിതയുള്ള 
തകേശ് സവ ാംഭരണ വകുപ്പ് പ്ലാനിാംഗിലെ 
ജില്ലാതെ ഉകദയാഗസ്ഥകനാ അകേഹാം 
അധിോരലപ്പടുത്തുന്ന ആകളാ. 

  

 
ലമപര്ക്
ലസക്രട്ടറി 

  (iv) മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/പഞ്ചാ ത്ത് 
േമിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നതാം 
വിേസനത്തിലാം ആസൂത്രണത്തിലാം 
വിദഗ്ദ്ധ്രുമാ  റികസാഴ്സ് കപഴ്സണ്സ് 

  

 
അാംഗങ്ങള് 

  (v) ബന്ധലപ്പട്ട സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേളിലെയുാം 
ഏജന്സിേളിലെയുാം ജില്ലാതെ 

  

 
അാംഗങ്ങള് 
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ഉകദയാഗസ്ഥകനാ അകേഹാം 
അധിോരലപ്പടുത്തി  ആകളാ 

  (vi) മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സില്, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്ത് 
അലല്ലങ്കില് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിലെ 
എഞ്ചിനീ റിാംഗ് വിഭാഗത്തിലെ കമധാവി 

  

 
അാംഗാം 

 

(സി) അതത സാംഗതി കപാലെ കെഷ്യല് ഇെകഗ്രഷ്ന് േമിറ്റിയുലട 
അലല്ലങ്കില് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് േമിറ്റിയുലട കമല്കനാട്ടത്തിലാം മാര്ക്ഗ 
നിര്ക്കേശ്ങ്ങള്ക്കുമനുസൃതമാ ി കെഷ്യല് ഇെകഗ്രഷ്ന് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് 
പ്രവര്ക്ത്തികകണ്ടതാണ്. 

(ഡി) നിെവിലെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാര്ക്ഗ നിര്ക്കേശ്ങ്ങള് പ്രോരകമാ  
ആക്റ്റിലെ 32-ാാം വകുപ്പ് (3)-ാാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരകമാ രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള 
വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുേളുലട സഹാ ാം വിവരകശ്ഖരണത്തിനുാം 
വിശ്േെനത്തിനുാം കെഷ്യല് ഇെകഗ്രഷ്ന് വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പിന് 
കതടാവന്നതാണ്. 

    (4) അതത സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സിെികനാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ  തയ്യാറാകലപ്പട്ട 
േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് പരിഷ്ക്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ അല്ലാലതക ാ പ്രകമ ാം വെി 
സവീേരികാവന്നതാണ്. ഇതമാ ി ബന്ധലപ്പട്ട പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങള്കാ ി കെഷ്യല് 
ഇെകഗ്രഷ്ന് േമിറ്റില  ചുമതെലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

    (5) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനില്, ആക്റ്റിലെ 34-ാാം വകുപ്പില് വയക്തമാകി  സാംഗതിേള്ക് 
അനുസൃതമാ ി താലെപ്പറയുന്നവ ഉള്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്,  അതാ ത്:- 

   (എ) താലെ പറയുന്നവ ഉള്ലപ്പടുന്ന റികപ്പാര്ക്ട്ട്, അതാ ത്:- 

    (i)  വിവര വിശ്േെനാം, േലണ്ടത്തലേളുലട സാംക്ഷിപ്താം; 

     നിെവിലള്ള പ്രസിദ്ധീകൃതവാം അാംഗീകൃതവമാ  പ്ലാനുേളുലട 
    വിശ്േെനാം; 

    (ii)     ഏേകദശ്ാം  ഇരുപത്  വര്ക്ഷ്കാെ ളവികെയ്ക്കുള്ള ദീര്ക്ഘ-   
    വീക്ഷണ ോഴ്ചപ്പാകടാടുകൂടി   വിേസന സങ്കല്പവാം തന്ത്രവാം; 

    (iii)  മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാകി ിരിക്കുന്ന തകേശ്ാസൂത്രണ  
    പ്രകദശ്ത്തിലെക ാ അതിലെ ഭാഗത്തിലെക ാ വിേസന  
    ആവശ്യങ്ങള്; 

    (iv)  ഭൂവിനിക ാഗ നിര്ക്കേശ്ങ്ങള്, വിേസന നി ന്ത്രണ   
    ലറഗുകെഷ്നുേള്, അടിസ്ഥാന സൗേരയ വിേസനത്തിനു  
    കവണ്ടിയുള്ള പ്ലാനുേള്, അപേട സാദ്ധയത കുറക്കുന്നതിനുാം 
    െഘൂേരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്ലാനുേള്, മുന്ഗണനാ പ്രവര്ക്ത്തന 
    പ്ലാന്;  കൂടാലത 
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    (v)      മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിലാം നടപ്പാക്കുന്നതിലാം   
    നിരീക്ഷണാം നടത്തുന്നതിലമുള്ള സാമൂഹിേ പങ്കാളിത്തലത്ത 
    സാംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന; 

(ബി) താലെപ്പറയുന്നവ വിശ്ദമാക്കുന്ന ലപാതഭൂവിനിക ാഗാം ോണിക്കുന്ന             
1:25000-ല് കുറ ാലതയുള്ള അനുക ാജയമാ  ലസ്ക ിെില് തയ്യാറാകി  
നിെവിലെ ഭൂവിനിക ാഗ മാപ്പ് (പ്രസ്തുത മാപ്പ് ‘എാം.പി/01’ എന്ന് 
അറി ലപ്പടുന്നതാണ്), അതാ ത്:- 

(1) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാകി ിരിക്കുന്ന കജാ ിെ് ആസൂത്രണ 
പ്രകദശ്ത്തിലെക ാ അലല്ലങ്കില് മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് 
പഞ്ചാ ത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് പ്രകദശ്ത്തിലെക ാ 
അലല്ലങ്കില് അതിലെ ഭാഗത്തികെക ാ അതിരുേള്; 
റവനൂ വികല്ലജുേളുലട അതിരുേള്; 

(2) കറാഡുേള് അലല്ലങ്കില് ോല്നടവെിേള്, ലതരുവീഥിേള്, 
ലറ ില് പാതേള്, പ്രധാന ജെപാതേള് മുതൊ  
ഗതാഗത ശാംഖെ; 

    (3) താലെപ്പറയുന്ന ഉപക ാഗങ്ങള്കായുള്ള ഭൂവിഭാഗങ്ങള്;  
    അതാ ത്:- 

  (i)  വാസഗൃഹാം, വാണിജയാം, വയവസാ ാം, ലപാത-
അര്ക്ദ്ധലപാത ഉപക ാഗങ്ങള്, ഗതാഗതവാം 
വിനിക ാഗവാം, പാര്ക്ക്കുാം േളിസ്ഥെവാം, ദുരന്ത 
സാധയതാ പ്രകദശ്ങ്ങളുാം; 

     (ii) കൃഷ്ി ഭൂമി (േര/നിൊം/പ്ലാകെഷ്നുേള്), തരിശു ഭൂമി; 

(iii) നദി, ോ ലേള്, ലപാെിമുഖാം, വെി  കതാടുേള് 
മുതൊ  ജൊശ് ങ്ങള്, അതകപാലെ പ്രാധാനയമുള്ള 
ലപാതകുളങ്ങള്, ടാങ്കുേള്, ചാലേള്, 
ലപാതേിണറുേള്, മുതൊ വ; 

     (iv) ശ്മശ്ാനാം/ശ്വദാഹത്തിനുള്ള സ്ഥെങ്ങള്; 

     (v) മാെിനയ നിര്ക്മാര്ക്ജനത്തിനുള്ള സ്ഥെങ്ങള്; 

(vi) വനാം, േണ്ടല്കാടുേള്, ോവേള്, േവാറി 
പ്രകദശ്ങ്ങള്, ബീച്ചുേള് മുതൊ വ: 

    എന്നാല്, ആവശ്യമുള്ള പക്ഷാം, കമല്പ്പറഞ്ഞ ഭൂവിനിക ാഗ 
വിഭാഗങ്ങലള വീണ്ടാം തരാംതിരിച്ച് ഉള്ലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

(സി) താലെപ്പറയുന്നവ വിശ്ദമാക്കുന്ന, 1:25000-ല് കുറ ാലതയുള്ള 
അനുക ാജയമാ  ലസ്ക ിെില് തയ്യാറാകി ിട്ടുള്ളതാം, പ്ലാന് 
തയ്യാറാക്കുന്ന മുഴുവന് പ്രകദശ്ത്തിനുാം കവണ്ടിയുള്ളതമാ  നിര്ക്േിഷ്ട 
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ഭൂവിനിക ാഗ മാപ്പ്,- (പ്രസ്തുത മാപ്പ് ‘എാം.പി/02’ എന്ന് 
അറി ലപ്പടുന്നതാണ്) അതാ ത്:- 

 (i) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാകി ിട്ടുള്ള കജാ ിെ് ആസൂത്രണ 
പ്രകദശ്ത്തിലെക ാ അലല്ലങ്കില് മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പ-
കറഷ്ന്/മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചാ ത്ത്/ 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് പ്രകദശ്ത്തിലെക ാ അലല്ലങ്കില് അതിലെ 
ഭാഗത്തികെക ാ അതിരുേള്, തകേശ് സവ ാംഭരണ-
സ്ഥാപനങ്ങളുലട കപര്, റവനൂ വികല്ലജിലെ അതിരുേള്; 

 (ii) തകേശ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിലെക ാ അതിലെ 
ഭാഗത്തിലെക ാ വിേസന ആവശ്യേതയുാം, ദീര്ക്ഘവീക്ഷണ 
വിേസന ോഴ്ചപ്പാടുാം തന്ത്രവാം പരിഗണിച്ചു ലോണ്ടള്ള 
താലെപ്പറയുന്ന നിര്ക്കേശ്ങ്ങള്, അതാ ത്:- 

(എ) നിര്ക്േിഷ്ട വീതി വയക്തമാക്കുന്ന കറാഡ് അലല്ലങ്കില് 
ലതരുവീഥിേള് ഉള്ലപ്പടുന്ന ഗതാഗത ശ്  ാംഖെ;  
ബാധേലമങ്കില് ലറ ില്പാത, ജെപാത മുതൊ വ; 

(ബി) വിേസനാം കപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുേക ാ, നി ന്ത്രിക്കുേക ാ, 
പരിമിതലപ്പടുത്തുേക ാ, നികരാധിക്കുേക ാ ലചയ്യുന്നതി-
നാ ി വിവിധ ഉപക ാഗ കമഖെേളാ ി കവര്ക്- 
തിരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകദശ്ങ്ങള്; 

(സി) ഏലതങ്കിലാം വിേസന നി ന്ത്രണങ്ങള് പ്രകതയേമാക ാ 
അധിേമാക ാ നല്കേണ്ട പ്രകദശ്ാം അലല്ലങ്കില് സ്ഥൊം; 

(ഡി) ആവശ്യമാകുന്ന പക്ഷാം, പ്രകതയേ കപ്രാജക്ടുേള്കായുള്ള 
പ്രകദശ്ങ്ങള് അലല്ലങ്കില് സ്ഥെങ്ങള്; ആ ത് 
വിശ്ദമാക്കുന്ന മാപ്പുേളുാം കമഖൊ നി ന്ത്രണങ്ങളുാം മാര്ക്ഗ 
നിര്ക്കേശ്ങ്ങളുാം (പ്രസ്തുത മാപ്പ് ‘എാം.പി/02--------’ എന്ന്  
അറി ലപ്പടുന്നതാണ്)   

(ഇ) ആവശ്യമാകുന്നപക്ഷാം, ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനു 
പ്രകതയേമാ  വിേസന നിര്ക്കേശ്ങ്ങള്; 

(എഫ്) ആവശ്യമാകുന്ന പക്ഷാം, ദുരന്ത നിവാരണാം സാംബന്ധിച്ച 
നിര്ക്കേശ്ങ്ങള്; 

    (6) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവര്ക്ത്തനത്തില് ജനപങ്കാളിത്താം 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാ ി, അതത സാംഗതി കപാലെ മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്, 
മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്ത് അലല്ലങ്കില് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്,- 

(എ) ആവശ്യമാകുകപാലെല്ലാാം തല്പരേക്ഷിേളുമായുാം അലല്ലങ്കില് 
വിദഗ്ദ്ധ്രുമായുാം ചര്ക്ച്ചയുാം കൂടി ാകൊചനയുാം  നടത്തുേ; 

(ബി) താലെപ്പറയുന്ന ോരയങ്ങള്കാ ി ഒകന്നാ അതില് കൂടുതകൊ 
ലസമിനാറുേള് സാംഘടിപ്പിക്കുേ, അതാ ത്:- 
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  (i) പ്രകദശ്ത്തിലെ വിേസന പ്രശ്നങ്ങലളയുാം സാധയതേലളയുാം 
 േലണ്ടത്തുന്നതിനു സഹാ ിക്കുേ; 

  (ii) മാപ്പുാം വിവര വിശ്േെനത്തിലെ പ്രധാന േലണ്ടത്തലേളുാം 
 നിെവിലെ ഭൂവിനിക ാഗാം ോണിക്കുന്ന ‘എാം.പി/01’ ഉം 
 അവതരിപ്പിക്കുേ; 

  (iii) രൂപീേരിച്ച വിേസന ആശ് വാം തന്ത്രവാം ചര്ക്ച്ച 
 ലചയ്യുേ.      

    (7) ഈ ചട്ടങ്ങള് പ്രോരാം തയ്യാറാകി കതാ, തയ്യാറാകലപ്പട്ടകതാ, 
പരിഷ്ക്കരണങ്ങകളാടുകൂടിക ാ അല്ലാലതക ാ സവീേരിച്ചകതാ ആ  േരട് പ്ലാന് അതത് 
സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, ടൗണ് 
പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ ഒരു പ്രകമ ാം വെി, അാംഗീേരികകണ്ടതാം, ആ ത് 
ആക്റ്റിലെ 36-ാാം വകുപ്പിലെ (2)-ാാം ഉപവകുപ്പില് വയവസ്ഥ ലചയ്തിരിക്കുന്നത പ്രോരാം 
ഫാറാം III-ല് താലെപ്പറയുന്നവ സഹിതാം മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്നതിനുള്ള 
സര്ക്കാരിലെ അനുമതിയ്ക്കാ ി ചീഫ് ടൗണ് പ്ലാനര്ക് മുകഖന അ കയ്ക്കണ്ടതമാണ്, 
അതാ ത്:- 

(i) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ തയ്യാറാകിക്കുന്നതികനാ 
പരിഷ്ക്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ അല്ലാലതക ാ സവീേരിക്കുന്നതികനാ 
ഉള്ള പ്രകമ ാം; 

(ii) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ തയ്യാറാകിക്കുന്നതികനാ 
പരിഷ്ക്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ അല്ലാലതക ാ സവീേരിക്കുന്നതികനാ 
ഉള്ള ഉകേശ്യാം ഫാറാം – II ല് വിജ്ഞാപനാം ലചയ്തത്; 

 (എ) ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചത്- കുറഞ്ഞത് 2 എണാം. 

 (ബി) വര്ക്ത്തമാന പത്രങ്ങളില് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചത്-കുറഞ്ഞത് 2 
എണാം. 

(iii) 3-ാാം ചട്ടത്തിലെ (1)-)o ഉപചട്ടാം (i)-ാാം ഖണ്ഡപ്രോരാം രൂപീേരിച്ച 
കെഷ്യല് ഇെകഗ്രഷ്ന് േമിറ്റി അലല്ലങ്കില് (iv)-ാാം ഖണ്ഡ പ്രോരാം 
രൂപീേരിച്ച മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് േമിറ്റിയുലട വിശ്ദാാംശ്ങ്ങള്; 

(iv) േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് അാംഗീേരിച്ചുലോണ്ടള്ള പ്രകമ ാം; കൂടാലത 

(v) റികപ്പാര്ക്ട്ട്, നിെവിലെ ഭൂവിനിക ാഗ മാപ്പ് (എാം.പി/01), നിര്ക്േിഷ്ട 
ഭൂവിനിക ാഗ മാപ്പ് (എാം.പി/02) എന്നിവ ഉള്ലപ്പടുന്ന മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് 
കരഖ. 

ചീഫ് ടൗണ് പ്ലാനര്ക്, അങ്ങലനയുള്ള പ്ലാന് െഭിച്ച് േെിവതാം നാല്പ്പത്തഞ്ച് 
ദിവസങ്ങള്കോം, പ്ലാനിന്കമലള്ള അഭിപ്രാ ാം സഹിതാം സര്ക്കാരികെക്കു 
അ കയ്ക്കണ്ടതാണ്. 

    (8)  ആക്റ്റിലെ 36-ാാം വകുപ്പ് (3)-ാാം ഉപവകുപ്പില് വയവസ്ഥ ലചയ്തിരിക്കുന്നത 
പ്രോരാം പ്ലാന് െഭിച്ച് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളികൊ, പ്രസ്തുത വകുപ്പിലെ (11)-ാാം 
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ഉപവകുപ്പില് വയവസ്ഥ ലചയ്തിരിക്കുന്നത പ്രോരാം ദീര്ക്ഘിപ്പിച്ച ോെ ളവിനുള്ളികൊ 
മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് പ്രസിദ്ധീേരികാന് സര്ക്കാര്ക് അനുമതി നല്കേണ്ടതാണ്; 

    (9) പ്രസിദ്ധീേരിച്ച മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് ആക്റ്റിലെ 36-ാാം വകുപ്പ് (5)-ാാം ഉപവകുപ്പ് 
പ്രോരാം ജില്ലാ ആസൂത്രണ േമിറ്റികകാ ലമകരാ കപാളിറ്റന് ആസുത്രണ േമിറ്റികകാ 
അ ച്ചു ലോടുകകണ്ടതാം ആക്റ്റില് അത് സാംബന്ധിച്ച് വയവസ്ഥ ലചയ്തിട്ടുള്ള 
നടപടിക്രമങ്ങള് പാെികകണ്ടതമാണ്. 

    (10)  സാംസ്ഥാനതെത്തികൊ കമഖൊ തെത്തികൊ ഉള്ള വിേസന പ്രശ്നങ്ങള് 
സാംബന്ധിച്ചുള്ള എലന്തങ്കിലാം പ്രകതയേ വയവസ്ഥേള് അപ്രോരമുള്ള 
അനുമതിക ാലടാപ്പാം ഉള്ലപ്പടുകത്തണ്ടതലണ്ടങ്കില്, അപ്രോരമുള്ള വയവസ്ഥേള് 
സര്ക്കാരിനു നിര്ക്കേശ്ികാവന്നതാം, ആ ത് േരട് മാസ്റ്റര്ക്പ്ലാനിലെ  
ഭാഗമാകുന്നതമാണ്. 

    (11) പരിഷ്ക്കരണങ്ങള് വരുത്തുന്നതിനാ ി മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തിരിലേ നല്കുന്ന 
സാംഗതി ില് താലെ പറയുന്ന ോരയങ്ങലള സാംബന്ധിച്ച് സര്ക്കാര്ക് നിര്ക്കേശ്ങ്ങള് 
നല്കേണ്ടതാണ്, അതാ ത്:- 

 (i)  ഈ ആക്റ്റിന് േീെില് തയ്യാറാകി ിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്ലാനുേള് 
ഏലതങ്കിലമുലണ്ടങ്കില് അതിനനുസൃതമാ ി പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുേ; 

 (ii) സാംസ്ഥാനതെത്തികൊ കമഖൊതെത്തികൊ ഉള്ള സ്ഥെ-   
പരാസൂത്രണവമാ ി ബന്ധലപ്പട്ട മറ്റ് ഏലതങ്കിലാം വിഷ് ാം; 

(iii) ദുരന്ത നിവാരണാം സാംബന്ധിച്ച നിര്ക്കേശ്ങ്ങള്; 

  എന്നാല്, അതത് സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, 
ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് പരിഷ്ക്കരികകണ്ടതാം, ആ ത് 
േെി ാവന്നിടകത്താളാം ലതാണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് സര്ക്കാരികെയ്ക്ക് 
പുനഃസമര്ക്പ്പികകണ്ടതാം, സര്ക്കാര്ക് പ്രസ്തുത മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് 
പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്കുന്നതിനാ ി 
പരിഗണികകണ്ടതമാണ്. 

    (12)  പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്നതിനാ ി സര്ക്കാര്ക്  ഥാവിധി അനുമതി നല്േി  
േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിലെ പേര്ക്പ്പ്, പ്രസിദ്ധീേരണത്തിനാ ി ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ, 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ തിരിലേ നല്കേണ്ടതാണ്. ഒരികല് 
പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്നതിനാ ി സര്ക്കാര്ക് അനുമതി നല്േി  തകേശ്ാസൂത്രണ 
പ്രകദശ്ത്തിലെക ാ, അതിലെ ഒരു ഭാഗത്തിലെക ാ നിര്ക്േിഷ്ട ഭുവിനിക ാഗ മാപ്പ് 
‘എാം.പി/03’ എന്നറി ലപ്പടുന്നതാണ്. 

 (13) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാകി ിരിക്കുന്ന തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്കത്താ 
അതിലെ ഭാഗത്തികൊ ഈ ആക്റ്റിന് േീെില് തയ്യാറാകി ിട്ടുള്ളതാം നിെവിലള്ളതമാ  
വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിേകളലതങ്കിലമുലണ്ടങ്കില്, അവ ിലെ നിര്ക്കേശ്ങ്ങള് 
മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനില് പ്രകതയേമാ ി പുനരവകൊേനാം ലചയ്ത് ആവശ്യമുള്ളപക്ഷാം, 
പദ്ധതിേള് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനില് ഉള്ലപ്പടുത്തി, അത്തരാം വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ 
പദ്ധതിേള് റോകാവന്നതാം  അല്ലാത്തപക്ഷാം നിെവിലള്ള വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ 
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പദ്ധതി അത്തരത്തില് നിെനിര്ക്കത്തണ്ടതമാണ്. ഇത സാംബന്ധിച്ച വിശ്ദാാംശ്ങ്ങള് 
മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്ന കഫാറാം IV- ല് ഉള്ലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. 

 17. ഇടകാെ വിേസന ഉത്തരവേള്.-വിേസനാം നി ന്ത്രിക്കുന്നതിനാ ി,  
അതത് സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ, 
ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ ആക്റ്റിലെ 63-ാാാാം വകുപ്പില് വയവസ്ഥ 
ലചയ്ത പ്രോരാം േരട് ഇടകാെ വിേസന ഉത്തരവേള്, ബന്ധലപ്പട്ട ലെഷ്യല് 
േമിറ്റിയുലട സഹാ കത്താലട തയ്യാറാകാവന്നതാണ്. 

 18.  ഇടകാെ വിേസന ഉത്തരവേളുലട പ്രസിദ്ധീേരികല്.-(1) മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, 
ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ സര്ക്കാരിലെ അനുമതി െഭിച്ച ഇടകാെ വിേസന ഉത്തരവേള് 
ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപനാം ലചകയ്യണ്ടതാണ്. 

    (2) ആ തിലെ പേര്ക്പ്പ് താലെപ്പറയുന്നവ ിലാം  പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്, 
അതാ ത്:- 

    (i) കനാട്ടീസ് കബാര്ക്ഡ്; 

(ii) പ്രകദശ്ലത്ത പ്രചുര പ്രചാരമുള്ള കുറഞ്ഞത് ഒരു വര്ക്ത്തമാന 
പത്രാം; കൂടാലത 

   (iii)  ഔകദയാഗിേ ലവബ് ത്രസറ്റ്.     
  

  19. േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിലെ പ്രസിദ്ധീേരണാം.-(1) 16-ാാം ചട്ടത്തിലെ (8)-ാാം ഉപചട്ട 
പ്രോരാം േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്നതിനാ ി സര്ക്കാരില് നിന്നുാം അനുമതി 
െഭിച്ചു േെിഞ്ഞാല്, അതത് സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, 
മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ അവരുലട 
ലവബ് ത്രസറ്റില് പ്രസ്തുത േരട് പ്ലാന് പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്. 

(2) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, 
ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ, േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് ഔകദയാഗിേ ലവബ് 
ത്രസറ്റില് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചത് സാംബന്ധിച്ച ഫാറാം IV-ലള്ള കനാട്ടീസ് ഔകദയാഗിേ 
ഗസറ്റില് പ്രസിദ്ധലപ്പടുത്തുന്ന തീ തി മുതല് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളില് േരട് 
മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് സാംബന്ധിച്ച് സമര്ക്പ്പികകണ്ട ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം 
ക്ഷണിച്ചുലോണ്ടള്ളത് താലെപ്പറയുന്നവ ില് പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്, അതാ ത്:-  

(i) ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റ്; 

(ii) തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്ത് പ്രചുര പ്രചാരമുള്ള ഏറ്റവാം 
കുറഞ്ഞത് രണ്ട വര്ക്ത്തമാന പത്രത്തില്, അതില് ഒന്ന് 
പ്രാകദശ്ിേ ഭാഷ് ിലള്ളതാേണാം; 

(iii) കനാട്ടീസ് കബാര്ക്ഡ്; കൂടാലത  

(iv)   ഔകദയാഗിേ ലവബ് ത്രസറ്റ്.   
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    (3) േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിലെ പേര്ക്പ്പ് ലപാതജനങ്ങള്ക് പരികശ്ാധിക്കുവാന് 
െഭയമാ  സ്ഥൊം, സമ ാം എന്നിവ പ്രസ്തുത കനാട്ടീസില് വയക്തമാകി ിരികകണ്ടതാണ്. 

 20. ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം പരികശ്ാധിയ്ക്കല്.-അതത സാംഗതികപാലെ, 
ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം പരികശ്ാധിക്കുന്നതിനുള്ള േമിറ്റിക ാ മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് 
േമിറ്റിക ാ,- 

(i) പ്രസിദ്ധീേരിച്ച േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് സാംബന്ധിച്ച് െഭിച്ച എല്ലാ 
ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം പരികശ്ാധിച്ച് നടപടിേള് സവീേരിക്കുേ. 

(ii) കേള്കാനുള്ള അവസരത്തിനാ ി കരഖാമൂൊം ആവശ്യലപ്പടുേയുാം  
ലെഷ്യല് േമിറ്റി മുപാലേ അപ്രോരാം കേള്ക്കുന്നതിന് ഹാജരാകുേയുാം 
ലചയ്ത എല്ലാ ആളുേലളയുാം കേള്ക്കുേ; കൂടാലത 

(iii) ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം സവീേരിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സമ പരിധിയ്ക്കു 
കശ്ഷ്ാം േെിയുന്നതാം അറുപത് ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളികൊ, അലല്ലങ്കില് 
ആക്റ്റിലെ 36-ാാം വകുപ്പിലെ (11)-ാാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരാം ദീര്ക്ഘിപ്പിച്ച 
സമ പരിധിയ്ക്കുള്ളികൊ, ഇത് സാംബന്ധിച്ച റികപ്പാര്ക്ട്ട് ഫാറാം I-ല് അതത് 
സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സിെികനാ ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ അലല്ലങ്കില് 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ സമര്ക്പ്പിക്കുേ; 

 എന്നിവ ലചകയ്യണ്ടതാണ്. 

 21. േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിന് അനുമതി നല്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമാം.-ഫാറാം I-ല് 
റികപ്പാര്ക്ട്ട് െഭിച്ച ദിവസാം മുതല് േെിയുന്നതാം അറുപത ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളികൊ, 
അലല്ലങ്കില് ആക്റ്റിലെ 36-ാാം വകുപ്പ് (11)-ാാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരാം ദീര്ക്ഘിപ്പിച്ച 
സമ പരിധിക്കുള്ളികൊ, ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സില്, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്ത് അഥവാ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത്,- 

(എ) അപ്രോരമുള്ള എല്ലാ ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം റികപ്പാര്ക്ട്ടുാം 
പരിഗണികകണ്ടതാം പ്രസിദ്ധീേരിച്ച പ്ലാനില് എലന്തങ്കിലാം മാറ്റാം 
ആവശ്യമുലണ്ടങ്കില് ഫാറാം I-ല് അവരുലട ശ്ിപാര്ക്ശ് 
കരഖലപ്പടുകത്തണ്ടതമാണ്; 

(ബി) പരിഷ്ക്കരണാം ആവശ്യമാലണന്നു ോണന്ന പക്ഷാം, അപ്രോരമുള്ള 
പരിഷ്ക്കരണാം മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനില് വരുത്തുന്നതിനാ ി, അതത് സാംഗതികപാലെ, 
പ്ലാന് പരിഷ്ക്കരണ േമിറ്റിക ക ാ അലല്ലങ്കില് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് േമിറ്റിക ക ാ 
ചുമതെലപ്പടുത്താവന്നതാം, (എ) ഖണ്ഡപ്രോരാം ആവശ്യമാ  
പരിഷ്കരണങ്ങള് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനില് വരുത്തി നിര്ക്േിഷ്ട ഭൂവിനിക ാഗ മാപ്പ് 
അപ്രോരാം പരിഷ്ക്കരിക്കുന്ന പക്ഷാം, ‘എാം.പി/03 പരിഷ്ക്കരിച്ചത് ’ 
എന്നറി ലപ്പടുന്നതമാണ്; 

(സി) പ്രകമ ാം വെി പ്രസ്തുത മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് ആക്റ്റിലെ 36-ാാം വകുപ്പ് (7)-ാാം 
ഉപവകുപ്പ് പ്രോരാം പാസ്സാകകണ്ടതാണ്; കൂടാലത 
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(ഡി) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിലെ അാംഗീോരത്തിനാ ി താലെപ്പറയുന്ന 
വിശ്ദാാംശ്ങ്ങള് ഫാറാം V-ല് ചീഫ് ടൗണ് പ്ലാനര്ക് മുകഖന സര്ക്കാരിന് 
സമര്ക്പ്പികകണ്ടതാണ്, അതാ ത്:- 

(i)  റികപ്പാര്ക്ട്ട്, നിെവിലെ ഭൂവിനിക ാഗ മാപ്പ് (എാം.പി/01), നിര്ക്േിഷ്ട 
ഭൂവിനിക ാഗ മാപ്പ് (അതാത സാംഗതി കപാലെ എാം.പി/03 അഥവാ 
എാം.പി/03(പരിഷ്ക്കരിച്ചത്)) എന്നിവ അടങ്ങുന്ന മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് കരഖ, 
എല്ലാാം  ഥാവിധി ഒപ്പിട്ടത്, കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ലസറ്റുേള്; 

  (ii)      ആകക്ഷപങ്ങളുലടയുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുലടയുാം അസ്സല്; 

(iii) അതത സാംഗതി കപാലെ മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കെക ാ, 
മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികെക ാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികെക ാ, 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികെക ാ ശ്ിപാര്ക്ശ് സഹിതമുള്ള ഫാറാം I, 
 ഥാവിധി ഒപ്പുലവച്ചത്; 

(iv) 3-ാാം ചട്ടപ്രോരാം രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട 
വിശ്ദാാംശ്ങ്ങള്; 

(v) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ തയ്യാറാകിക്കുന്നതികനാ 
പരിഷ്ക്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ അല്ലാലതക ാ സവീേരിക്കുന്നതികനാ 
ഉള്ള പ്രകമ ത്തിലെ പേര്ക്പ്പ്; 

(vi) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ തയ്യാറാകിക്കുന്നതികനാ 
പരിഷ്ക്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ അല്ലാലതക ാ സവീേരിക്കുന്നതികനാ 
ഉള്ള ഉകേശ്യാം ഫാറാം –II ല് വിജ്ഞാപനാം ലചയ്തത്; 

 (എ) ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചത് – കുറഞ്ഞത് 2 
എണാം. 

 (ബി) വര്ക്ത്തമാന പത്രങ്ങളില് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചത് – കുറഞ്ഞത് 2 
എണാം. 

(vii)  ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം ക്ഷണിച്ചുലോണ്ട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് 
പ്രസിദ്ധീേരിച്ച ഫാറാം IV ലള്ള കനാട്ടീസിലെ പേര്ക്പ്പ്; 

(viii)  മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് പാസ്സാകി  പ്രകമ ത്തിലെ പേര്ക്പ്പ് 

ചീഫ് ടൗണ് പ്ലാനര്ക്, അങ്ങലനയുള്ള പ്ലാന് െഭിച്ച് േെിവതാം നാല്പ്പത്തഞ്ച് 
ദിവസങ്ങള്കോം, പ്ലാനിന്കമലള്ള അഭിപ്രാ ാം സഹിതാം സര്ക്കാരികെയ്ക്ക് 
സമര്ക്പ്പികകണ്ടതാണ്.  

 22. മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിന് അനുമതി നല്േല്.-(1) സര്ക്കാരിന് അാംഗീോരത്തിനാ ി 
മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് െഭിച്ച തീ തി മുതല് േെിയുന്നതാം അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളികൊ 
ആക്റ്റിലെ 36-ാാം വകുപ്പ് (11)-ാാം ഉപവകുപ്പില് വയവസ്ഥ ലചയ്ത പ്രോരാം ദീര്ക്ഘിപ്പിച്ച 
പ്രോരമുള്ള ോെ ളവിനുള്ളികൊ, പ്രസ്തുത വകുപ്പിലെ (8)-ാാം ഉപവകുപ്പില് 
വയക്തമാകി ിട്ടുള്ള ോരയങ്ങള് പരിഗണിച്ച്ലോണ്ട് ആവശ്യമാ  നടപടിക്രമങ്ങള് 
പാെിച്ചതിനു കശ്ഷ്ാം സര്ക്കാരിന്, പരിഷ്ക്കരണങ്ങകളാടു കൂടിക ാ അല്ലാലതക ാ മാസ്റ്റര്ക് 
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പ്ലാനിന് അനുമതി നല്ോവന്നതാം അലല്ലങ്കില് പരിഷ്കരണാം വരുത്തുന്നതിനാ ി 
തിരിച്ച യ്ക്കാവന്നതമാണ്. 

    (2) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിന് അനുമതി നല്േി  വസ്തുത അറി ിച്ചുലോണ്ട്     ഫാറാം 
VI-ലള്ള കനാട്ടീസ് ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനാം വെി സര്ക്കാര്ക് 
പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്. 

  (3) സര്ക്കാര്ക് അനുമതി നല്േി  മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് കരഖ ിലെ നിര്ക്േിഷ്ട 
ഭൂവിനിക ാഗ മാപ്പ് ‘എാം.പി/04’ എന്നറി ലപ്പടുന്നതാണ്.  

  (4) പരിഷ്ക്കരണങ്ങള് ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതിനാ ി മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് അതത് 
സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ, ടൗണ് 
പഞ്ചാ ത്തികനാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ സര്ക്കാര്ക് തിരിച്ച യ്ക്കുന്നപക്ഷാം, പരിഷ്ക്കരിച്ച 
പ്ലാന് േെിയുന്നതാം ലതാണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളികൊ ആക്റ്റിലെ 36-ാാം വകുപ്പിലെ (11)-ാാം 
ഉപവകുപ്പ് പ്രോരാം ദീര്ക്ഘിപ്പിച്ച പ്രോരമുള്ള ോെ ളവിനുള്ളികൊ ചട്ടാം 21-ല് 
വയക്തമാകി  പ്രോരാം അനുമതികാ ി സര്ക്കാരിന് വീണ്ടാം സമര്ക്പ്പികകണ്ടതാണ്: 

എന്നാല്, മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനില് വരുത്തി  പരിഷ്ക്കരണത്തില്, മുന്പ് 
ഏലറ്റടുകാന് ഉകേശ്ിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏലതങ്കിലാം ഭൂമി ഏലറ്റടുക്കുന്നത് ഉള്ലപ്പടുന്ന പക്ഷാം,  
അതത് സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, 
ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് പ്രസിദ്ധീേരിക്കുേയുാം 
പാസ്സാക്കുേയുാം ലചയ്യുന്ന അകത രീതി ില് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് പ്രസിദ്ധീേരിക്കുേയുാം 
പാസ്സാക്കുേയുാം ലചകയ്യണ്ടതാണ്;  

   (5) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനില് വരുത്തി  പരിഷ്ക്കരണത്തില് തകേശ്ാസൂത്രണ 
പ്രകദശ്ത്തുനിന്ന് ഏലതങ്കിലാം ഭൂമി ഒെിവാക്കുേക ാ ഉള്ലപ്പടുത്തുേക ാ ലചയ്യുന്ന 
സാംഗതി ില്, അതത് സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ അലല്ലങ്കില് ഗ്രാമപ ഞ്ചാ കത്താ ഈ ചട്ടങ്ങളില് 
പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രോരാം മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാകകണ്ടതാം, പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാം, 
പാസ്സാകകണ്ടതമാണ്. 

 (6) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്, 
ടൗണ് പഞ്ചാ ത്ത് അലല്ലങ്കില് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് വയക്തമാകി  പ്രോരമുള്ള സമ  
പരിധികോം പ്ലാന് പുനഃസമര്ക്പ്പികാന് വീഴ്ച വരുത്തുന്നപക്ഷാം, സര്ക്കാരിന്,  ആക്റ്റിലെ 
36-ാാം വകുപ്പ് (8)-ാാം ഉപവകുപ്പിലെ വയവസ്ഥ പ്രോരാം പ്രസ്തുത പ്ലാനിലന സാംബന്ധിച്ച് 
യുക്തലമന്ന് േരുതാവന്ന ഉത്തരവേള് പുറലപ്പടുവികാവന്നതാണ്.  

   23.    മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില് മുതൊ വ മാസ്റ്റര്ക് 
പ്ലാനിന് സര്ക്കാര്ക് അനുമതി നല്േി ത് സാംബന്ധിച്ച് കനാട്ടീസ് പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്ന 
രീതി.-(1) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, ടൗണ് 
പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ, മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിന് സര്ക്കാര്ക് അനുമതി നല്േി ത് 
സാംബന്ധിച്ചുള്ള ഫാറാം VII ലള്ള കനാട്ടീസ്, അതിലെ പേര്ക്പ്പ് ഏലതാലക 
സ്ഥെങ്ങളില് പരികശ്ാധനകയ്ക്കാ വില്പ്പനകയ്ക്കാ െഭയമാലണന്നുള്ള വിവരവാം 
പരാമര്ക്ശ്ിച്ചു ലോണ്ട്, താലെപ്പറയുന്നവ ില് പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്, അതാ ത്:- 

(i) പ്രകദശ്ത്ത് പ്രചുരപ്രചാരമുള്ള, കുറഞ്ഞത് ഒരു വര്ക്ത്തമാന  പത്രാം;   

          (ii) കനാട്ടീസ് കബാര്ക്ഡ്; കൂടാലത 
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    (iii)  ഔകദയാഗിേ ലവബ് ത്രസറ്റ്.   

    (2) സര്ക്കാര്ക് അാംഗീോരാം നല്േി  മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാകനാ അതിലെ പ്രസക്ത 
ഭാഗങ്ങകളാ അതത് സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ അവരുലട ലവബ് 
ത്രസറ്റില് പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്.  അപ്രോരാം പ്രസിദ്ധീേരിച്ച പ്രസക്ത 
ഭാഗങ്ങളില് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിലെ നിര്ക്േിഷ്ട ഭൂവിനിക ാഗ മാപ്പ് ‘എാം.പി/04’, വിേസന 
നി ന്ത്രണങ്ങള് എന്നിവ ഉള്ലപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. 

24. മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില് മുതൊ വ മാസ്റ്റര്ക് 
പ്ലാനുേളുലട പുനരവകൊേനവാം, പുതകലാം വയതി ാനാം വരുത്തലാം, റോകലാം 
ലചയ്യുന്നത്:-(1) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിന് അനുമതി െഭിച്ച തീ തി മുതല് പത്ത് വര്ക്ഷ്ാം 
േെിഞ്ഞാലടലനക ാ അലല്ലങ്കില് സര്ക്കാരിലെ സമതകത്താടു കൂടി അതിനു മുന്പുള്ള 
ഒരു തീ തി ികൊ, അതത് സാംഗതികപാലെ, മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, 
മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ  മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് 
പുനരവകൊേനാം ലചയ്യുേക ാ പരിഷ്ക്കരിക്കുേക ാ, മലറ്റാരു പ്ലാന് മുകഖന റോക്കുേക ാ, 
കഭദഗതിേലളാന്നുമില്ലാലത തടരുേക ാ ലചയ്യുന്നത് സാംബന്ധിച്ച് ശ്ിപാര്ക്ശ്േള് 
നല്കുന്നതികെയ്ക്കാ ി, പ്രകമ ാം വെി, ആക്റ്റിലെ 32-ാാം വകുപ്പ് (1)-ാാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരാം 
മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് അവകൊേന േമിറ്റി എന്ന കപരില് ഒരു ലെഷ്യല് േമിറ്റി 
രൂപീേരികകണ്ടതാണ്. 

    (2) (1)-ാാം ഉപചട്ട പ്രോരമുള്ള മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് അവകൊേന േമിറ്റി, അറുപത 
ദിവസത്തിനോം അവരുലട നിര്ക്കേശ്ങ്ങള് 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 
ശ്ിപാര്ക്ശ്േള് പരിഗണിച്ചതിനുകശ്ഷ്ാം മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് പരിഷ്ക്കരിക്കുേക ാ, വയതി ാനാം 
വരുത്തുേക ാ, മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിലന മലറ്റാരു മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് മുകഖന റോക്കുേക ാ 
അലല്ലങ്കില് കഭദഗതിേളില്ലാലത മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തടരുേക ാ ലചയ്യുന്നതിന് തീരുമാനാം 
എടുകാവന്നതാണ്. 

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

    (5) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് പുതകാകനാ, വയതി ാനാം വരുത്താകനാ റോകാകനാ 
തീരുമാനിക്കുന്ന പക്ഷാം, അപ്രോരാം തയ്യാറാക്കുന്ന പ്ലാന് ആക്റ്റിലെയുാം ഈ 
ചട്ടങ്ങളുലടയുാം വയവസ്ഥേളനുസരിച്ച് തയ്യാറാകകണ്ടതാം അനുമതി നല്കേണ്ടതമാണ്. 

25. സര്ക്കാര്ക് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനില് വയതി ാനാം വരുത്തുന്ന ആവശ്യത്തികെക് 
വിജ്ഞാപനങ്ങള് പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്ന രീതി.—(1)സര്ക്കാരിന്, ഏത സമ ത്തുാം 
ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനാം വെി, ആക്റ്റിന് േീെില് അനുമതി െഭിച്ച ഒരു മാസ്റ്റര്ക് 
പ്ലാനില് വയതി ാനാം വരുത്താവന്നതാണ്. 
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 (2) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനില് താല്പരയമുള്ള ലപാതജനങ്ങളില് നിന്ന് 
ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം ക്ഷണിച്ചുലോണ്ടാം അപ്രോരമുള്ള ആകക്ഷപങ്ങളുാം 
അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം സമര്ക്പ്പികകണ്ട തീ തിയുാം ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം 
സവീേരികകണ്ട ഉകദയാഗസ്ഥന്/അധിോരി ആരാലണന്ന് വയക്തമാകിലകാണ്ടാം 
അപ്രോരമുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിലെ േരട് കഫാറാം VIII-ല് ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് 
പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്.  േരട് വയതി ാനത്തിലെ പേര്ക്പ്പ് ലപാതജനങ്ങള്ക് 
പരികശ്ാധിക്കുവാന് െഭയമാ  സ്ഥൊം, സമ ാം എന്നിവ പ്രസ്തുത വിജ്ഞാപനത്തില് 
വയക്തമാകി ിരികകണ്ടതാണ്. 

(3) സര്ക്കാര്ക്, അങ്ങലനയുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിലെ േരട് 
പ്രസിദ്ധീേരിച്ചതിനു കശ്ഷ്ാം േരട് വയതി ാനത്തിലെ പേര്ക്പ്പുേള് േരട് സാംബന്ധിച്ച 
ആകക്ഷപകമാ അഭിപ്രാ കമാ, േരടില് വയക്തമാകി ിട്ടുള്ള അങ്ങലനയുള്ള 
ോെ ളവിനുള്ളില്, സര്ക്കാരികെക് സമര്ക്പ്പിക്കുന്നതിനാ ി ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ  
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികനാ ജില്ലാ ആസൂത്രണ േമിറ്റികകാ ലമകരാലപാളിറ്റന് ആസൂത്രണ 
േമിറ്റികകാ അ ച്ചു ലോടുകകണ്ടതാണ്. 

(4) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ േരടിലെ പേര്ക്പ്പ് കനാട്ടീസ് 
കബാര്ക്ഡില് പതിക്കുേയുാം ലവബ് ത്രസറ്റില് നല്കുേയുാം ലചയ്യുേ വെി 
പുനഃപ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്. 

    (5) (2), (3) എന്നീ ഉപചട്ടങ്ങള് പ്രോരാം െഭിച്ച ആകക്ഷപങ്ങളുാം 
അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം സര്ക്കാര്ക് പരിഗണികകണ്ടതാം (1)-ാാാാം ഉപചട്ട പ്രോരാം ഫാറാം IX-ല് 
വിജ്ഞാപനാം പുറലപ്പടുവിക്കുന്നതിന് മുപ് ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം 
പരികശ്ാധിക്കുന്നതിനു കവണ്ടി സര്ക്കാര്ക് ഒരു ഉകദയാഗസ്ഥലന/അധിോരില  
ഏല്പ്പികകണ്ടതാം അകേഹാം സമര്ക്പ്പിക്കുന്ന റികപ്പാര്ക്ട്ടിന്കമല് സര്ക്കാരിന് 
ആവശ്യലമന്നു േരുതന്ന കഭദഗതിേള് വരുത്താവന്നതമാണ്. 

 26. കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനു കവണ്ടി മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാകകണ്ട 
രീതി.—(1) ആക്റ്റിലെ 40-ാാം വകുപ്പിലെ വയവസ്ഥേള്ക് വികധ മാ ി സര്ക്കാരിന്, 
സാംസ്ഥാന നഗരാസൂത്രണ േമിറ്റിയുമാക ാ ചീഫ് ടൗണ് പ്ലാനറുമാക ാ 
കൂടി ാകൊചിച്ചതിനു കശ്ഷ്ാം, ഒന്നില് കൂടുതല് മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ലെക ാ 
മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെിലെക ാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തിലെക ാ 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിലെക ാ പ്രകദശ്ാം മുഴുവനാക ാ അലല്ലങ്കില് ഭാഗീേമാക ാ 
ഉള്ലപ്പടുന്ന ഒരു പ്രകദശ്ലത്ത ഒരു കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്മാ ി ഔകദയാഗിേ 
ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപനാം വെി പ്രഖയാപികാവന്നതാണ്. 

27. കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട രൂപീേരണാം.-(1) ആക്റ്റിലെ 40-ാാം 
വകുപ്പ് പ്രോരമുള്ള ഒരു കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിലെ രൂപീേരണാം 
ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപനാം ലചയ്തതിനു കശ്ഷ്ാം േെിവതാം കവഗാം കജാ ിെ് 
ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനു കവണ്ടി ആക്റ്റിലെ 41-ാാം വകുപ്പ് (2)-ാാം ഉപവകുപ്പ് പ്രോരമുള്ള 
കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റി രൂപീേരികാവന്നതാണ്. 

  (2) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റി ില് താലെ പറയുന്ന അാംഗങ്ങള് 
അടങ്ങി ിരികകണ്ടതാണ്, അതാ ത്:- 
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(i) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ലത്ത ഏറ്റവാം 
കൂടുതല് ജനസാംഖയയുള്ള മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്ലെക ാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സി-
െിലെക ാ, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തിലെക ാ, 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിലെക ാ കമ ര്ക്/ലച ര്ക്-
കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെ് അലല്ലങ്കില് സര്ക്കാര്ക് 
നി മിക്കുന്ന പ്രോരാം. 

 : ലച ര്ക്കപഴ്സണ്  

(ii) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തില് ഉള്ലപ്പ-
ട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറ-
ഷ്ലെക ാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെിലെക ാ, 
ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തിലെക ാ, ഗ്രാമ പഞ്ചാ -
ത്തിലെക ാ കമ ര്ക്/ലച ര്ക്കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെ് 

 : അാംഗാം 

(iii) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തില് 
ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറ-
ഷ്കെക ാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികെക ാ, 
ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികെക ാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ -
ത്തികെക ാ ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പട്ട മറ്റു 
അാംഗങ്ങള്, ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള തകേശ് സവ ാംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുലട ജനസാംഖയയുലട അനുപാത-
ത്തില് ലതരലഞ്ഞടുത്തത് 

 : അാംഗങ്ങള് 

 എന്നാല്, (i), (ii), (iii) എന്നിവ പ്രോരാം ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പട്ട അാംഗങ്ങളുലട 
ആലേ എണാം, കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റി ിലെ ആലേ 
അാംഗബെത്തിലെ മൂന്നില് രണ്ട് കുറ ാത്ത രീതി ില് 
നിശ്ച ികകണ്ടതാണ്. 

(iv) ആ പ്രകദശ്ത്ത് അധിോരിതയുള്ള തകേശ് 
സവ ാംഭരണ വകുപ്പ് പ്ലാനിാംഗിലെ ജില്ലാതെ 
ഉകദയാഗസ്ഥന് 

 : ലമപര്ക് ലസക്രട്ടറി 

(v) േമിറ്റിയുലട കൃതയനിര്ക്വഹണത്തിന് ആവശ്യ-
മാ  പ്രകതയേ ക ാഗയത ഉള്ളകതാ അലല്ലങ്കില് 
നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണാം/പരിസ്ഥിതി/വികനാദ 
സഞ്ചാരാം/അടിസ്ഥാന സൗേരയ 
ആസൂത്രണത്തില് ത്രവദഗ്ദ്ധ്യാം ഉള്ളകതാ 
ആ വരില് നിന്നുാം നാമനിര്ക്കേശ്ാം ലചയ്ത 
മൂന്നില് കൂടാത്ത ആളുേള്, അവരില് 
ഒരാള്ലകങ്കിലാം നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണത്തികൊ 
നഗര/സ്ഥെപര ആസൂത്രണത്തികൊ പ്രകതയേ 
ക ാഗയത ഉണ്ടാ ിരികകണ്ടതാണ്. 

 : വിദഗ്ദ്ധ് അാംഗങ്ങള് 

(vi) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തില് 
ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറ-
ഷ്ലെക ാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെിലെക ാ, 
ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തിലെക ാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ -
ത്തിലെക ാ ലസക്രട്ടറിമാര്ക് 

 : അാംഗങ്ങള് 
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 എന്നാല്, ഏത് തകേശ് സവ ാംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ കമ ര്ക്/ലച ര്ക്കപഴ്സണ്/ 
പ്രസിഡെ് ആണ് പ്രസ്തുത കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട ലച ര്ക്കപഴ്സണ് ആ ി 
നി മികലപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്, അതിലെ ലസക്രട്ടറി േണ്വീനര്ക് ആ ിരികകണ്ടതാണ്.   

28. കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റി ിലെ അാംഗങ്ങളുലട ഔകദയാഗിേ ോൊവധി.-
(1) മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെകറാ/ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് അാംഗകമാ ആ , ഒരു കജാ ിെ് 
ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട ഒരാംഗാം, േൗണ്സിെര്ക്/അാംഗാം ആ ിട്ടുള്ള അകേഹത്തിലെ 
ഔകദയാഗിേ ോൊവധി ഏലതങ്കിലാം വിധത്തില് നിശ്ച ിച്ചിട്ടുള്ളതവലര, 
രാജിവച്ചിട്ടില്ലാത്തപക്ഷാം, ഔകദയാഗിേ സ്ഥാനാം വഹികകണ്ടതാണ്. 

     (2) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട ഒരു വിദഗ്ദ്ധ് അാംഗാം, അകേഹലത്ത 
നി മിച്ച  തീ തി മുതല് മൂന്നു വര്ക്ഷ് ോെ ളവ് വലര, ഔകദയാഗിേ സ്ഥാനാം 
വഹികകണ്ടതാണ്: 

  എന്നാല്, കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിക്, പ്രകമ ാം വെി, 
ോൊോെങ്ങളില് അപ്രോരമുള്ള ോൊവധി ദീര്ക്ഘിപ്പികാവന്നതാണ്. 

29. ഒെിവേള് നിേത്തുന്ന രീതി.-(1) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റി ില് 
നാമനിര്ക്കേശ്ാം ലചയ്യലപ്പട്ട ഒരു അാംഗത്തിലെ ഒെിവ് ഉണ്ടാകുകപാള്, സര്ക്കാര്ക് 
േെിയുന്നത്ര കവഗാം, അപ്രോരമുളള മലറ്റാരു അാംഗത്തിലന നി മിച്ചുലോണ്ട് ഒെിവ 
നിേകത്തണ്ടതാണ്.    

30. കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട ക ാഗങ്ങള് സാംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമാം.-
താലെ പറയുന്ന വയവസ്ഥേള്ക്കു വികധ മാ ി, േമിറ്റിയുലട ക ാഗാം കചകരണ്ടതാം 
ക ാഗങ്ങള് കചരുന്ന സ്ഥൊം, ദിവസാം, സമ ാം, അറി ിപ്പ്, നടത്തിപ്പ്, നിര്ക്ത്തി വയ്ക്കല് 
എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്രമീേരണങ്ങള് ോൊോെങ്ങളില് ലചകയ്യണ്ടതമാണ്. 

     (എ) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റി, ആവശ്യാനുസരണാം, 
ോൊോെങ്ങളില് േമിറ്റി  നിശ്ച ിക്കുന്ന വിധത്തിലാം, അങ്ങലനയുള്ള 
സ്ഥെത്തുാം അങ്ങലനയുള്ള സമ ത്തുാം, ക ാഗാം കചകരണ്ടതാണ്; 

(ബി) ക ാഗത്തിലെ അഞ്ചു ദിവസാം മുലപങ്കിലാം അാംഗങ്ങള്ക് 
ക ാഗത്തിലെ  വിഷ്  വിവര പത്രിേ ലമപര്ക് ലസക്രട്ടറി അ കയ്ക്കണ്ടതാം, 
േണ്വീനര്ക് ക ാഗാം  കചരുന്നതിന് ആവശ്യമാ  ക്രമീേരണങ്ങള് 
നടകത്തണ്ടതമാണ്; 

 (സി) ലച ര്ക്കപഴ്സണിന്  അകേഹത്തിന്  അനുക ാജയലമന്ന്  കതാന്നുന്ന 
അവസരത്തിലാം, അഞ്ചില് കുറ ാത്ത അാംഗങ്ങളുലട കരഖാമൂെമുള്ള അകപക്ഷ ികേലാം 
പ്രകതയേ ക ാഗാം വിളികാവന്നതാണ്: 

  എന്നാല്, കരഖാമൂെമുള്ള അകപക്ഷ ില് ലച ര്ക്കപഴ്സണ്  വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന 
പ്രകതയേ ക ാഗത്തില്, അാംഗങ്ങളുലട അകപക്ഷ ില് അടങ്ങി ിട്ടില്ലാത്ത മലറ്റാരു 
നടപടിക്രമവാം നടത്തുവാന് പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. 

 (ഡി) കുറഞ്ഞത് ഔകദയാഗിേ അാംഗങ്ങളുലട മൂന്നിലൊന്ന് അാംഗങ്ങള് 
എങ്കിലാം ഹാജരല്ലാത്തപക്ഷാം ക ാഗത്തിനുള്ള േവാറാം തിേയുന്നതല്ല; 
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   (ഇ) ലച ര്ക്കപഴ്സണ് ക ാഗങ്ങളില് അദ്ധയക്ഷനാ ിരികകണ്ടതാം, 
അകേഹത്തിലെ  അഭാവത്തില് അകേഹാം നാമനിര്ക്കേശ്ാം ലചയ്യുന്ന ഒരു അാംഗകമാ, 
ലച ര്ക്കപഴ്സണ് നാമനിര്ക്കേശ്ാം ലചയ്യാത്ത അവസരത്തില് ക ാഗാം തിരലഞ്ഞടുക്കുന്ന 
ഒരു  അാംഗകമാ ക ാഗത്തില് അദ്ധയക്ഷത  വഹികകണ്ടതാണ്. 

  (എഫ്) ക ാഗത്തില് ഉന്ന ികലപ്പട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുാം, ഹാജരാ താം 
കവാട്ട് ലചയ്തതമാ  അാംഗങ്ങളുലട ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രാ ത്തിലെ അടിസ്ഥാനത്തില് 
തീരുമാനികകണ്ടതാം, തെയ കവാട്ടുേളുലട സാംഗതി ില് കജാ ിെ് ആസൂത്രണ 
േമിറ്റിയുലട  ലച ര്ക്കപഴ്സണിന് ഒരു അധിേ  കവാട്ട് ഉണ്ടാ ിരിക്കുന്നതമാണ്; 

   (ജി) ഓകരാ ക ാഗത്തികെയുാം നടപടിക്രമാം, ഹാജരാ  അാംഗങ്ങളുലട 
കപരുേള്ലകാപ്പാം, ഇകാരയത്തിനാ ി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തേത്തില് കരഖ-
ലപ്പടുകത്തണ്ടതാം അദ്ധയക്ഷനുാം ലമപര്ക് ലസക്രട്ടറിയുാം ഒപ്പു വകയ്ക്കണ്ടതമാണ്.  

31. കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റി ിലെ അാംഗങ്ങലള നീകാം ലചയ്യുന്ന രീതി.-(1) 
ഒരു കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിക്, സര്ക്കാര്ക് അനുമതിക്കു വികധ മാ ി, പ്രകമ ാം 
വെി, കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട ലതരഞ്ഞടുകലപ്പട്ട അാംഗങ്ങളുലട  പകുതി ില് 
കുറ ാത്ത പിന്തുണക ാലട, ഔകദയാഗിേ അാംഗാം ഒെിലേയുള്ള ഏലതാരു അാംഗകത്തയുാം 
താലെപ്പറയുന്ന ോരണങ്ങളാല് നീകാം ലചയ്യാവന്നതാണ്, അതാ ത്:- 

    (എ) പ്രവര്ക്ത്തികാന് വിസമതിക്കുേക ാ അലല്ലങ്കില് കജാ ിെ് ആസൂത്രണ       
േമിറ്റിയുലട അഭിപ്രാ ത്തില് പ്രവര്ക്ത്തികാന് േെിവില്ലാതാകുേക ാ,  അലല്ലങ്കില് 

(ബി) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട അഭിപ്രാ ത്തില്, ഒരു അാംഗലമന്ന     
നിെ ില് പ്രസ്തുത േമിറ്റി ില് തടരുന്നതിന് ഹാനിേരമാകുാം വിധാം തലെ പദവി 
ദുരുപക ാഗാം ലചയ്തുലവങ്കികൊ 

    (2) (1)-ാാം ഉപവകുപ്പു  പ്രോരാം  നീകാം  ലചയ്യലപ്പട്ട  ഒരു അാംഗത്തിന്, നീകാം 
ലചയ്ത തീ തി  മുതല്  ഒരു  വര്ക്ഷ്കാെ ളവികെയ്ക്ക്     പുനര്ക് നി മനത്തിന് 
അര്ക്ഹതയുണ്ടാകുന്നതല്ല.     

32. പ്ലാനിലെ പുകരാഗതി റികപ്പാര്ക്ട്ടുേള് സമര്ക്പ്പിക്കുന്ന രീതി.-കജാ ിെ് 
ആസൂത്രണ േമിറ്റി, ഓകരാ സാപത്തിേ വര്ക്ഷ്ത്തികെയുാം എല്ലാ ത്രത്രമാസ 
അവസാനവാം അപ്രോരമുള്ള കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റില  ഏത് 
ആവശ്യത്തികെകാകണാ നി മിച്ചത്, ആക്റ്റ് പ്രോരമുള്ള അതിലെ അധിോര 
വിനിക ാഗാം/േര്ക്ത്തവയ നിര്ക്വഹണാം/ചുമതെ നിര്ക്വഹണാം സാംബന്ധിച്ച റികപ്പാര്ക്ട്ട് 
സര്ക്കാരിലെ പരിഗണനയ്ക്കാ ി സമര്ക്പ്പികകണ്ടതാണ്. 

33. തര്ക്ക ോരയങ്ങള് സാംബന്ധിച്ച സാംഗതി ില്.-കജാ ിെ് ആസൂത്രണ 
പ്രകദശ്ത്ത് ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള തകേശ് സവ ാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുാം കജാ ിെ് ആസൂത്രണ 
േമിറ്റിയുാം തമില് ഏലതങ്കിലാം തര്ക്കകമാ അഭിപ്രാ  വയതയാസകമാ ഉള്ള പക്ഷാം, 
കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട ലച ര്ക്കപഴ്സണ്, തീരുമാനത്തിനു കവണ്ടി, ഈ 
വിഷ് ാം സര്ക്കാരിനു മുപില് സമര്ക്പ്പികകണ്ടതാം അത സാംബന്ധിച്ച സര്ക്കാരിലെ 
തീരുമാനാം അന്തിമമാ ിരിക്കുന്നതമാണ്. 

34. നിര്ക്കേശ്ങ്ങള് നല്കുന്നതിനാ ി സര്ക്കാരിനുള്ള അധിോരാം.-കജാ ിെ് 
ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുമാ ി ബന്ധലപ്പട്ട് ആവശ്യലമകന്നാ യുക്തലമകന്നാ േരുതന്ന 
എല്ലാകമാ അലല്ലങ്കില് ഏലതങ്കിലകമാ ോരയങ്ങലള സാംബന്ധിച്ച്, സര്ക്കാരിന്, 
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അങ്ങലനയുള്ള നിര്ക്കേശ്ങ്ങള് കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിക് നല്ോവന്നതാം, 
കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റി അങ്ങലനയുള്ള നിര്ക്കേശ്ങ്ങള് പാെികാന് 
ബാധയസ്ഥമാ ിരിക്കുന്നതമാണ്. 

35. കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനു കവണ്ടി മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനുേള് 
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുാം മറ്റുമുള്ള ലെഷ്യല് േമിറ്റിേള്.-ഒരു കജാ ിെ് ആസൂത്രണ 
േമിറ്റിക്, ഈ ആക്റ്റിലെയുാം, ഈ ചട്ടങ്ങളിലെയുാം അങ്ങലനയുള്ള അധിോരങ്ങള് 
നിര്ക്വഹിക്കുന്നതികനാ, അലല്ലങ്കില് അങ്ങലനയുള്ള ചുമതെേള് നിര്ക്വഹിക്കുന്നതികനാ 
സഹാ ിക്കുന്നതിനാ ി ഒകന്നാ അതികെലറക ാ ലെഷ്യല് േമിറ്റിേള് 
രൂപീേരികാവന്നതാണ്. 

36. കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനു കവണ്ടിയുള്ള ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട 
ഘടന.-(1) 36-ാാം ചട്ടപ്രോരമുള്ള ഒരു ലെഷ്യല് േമിറ്റി ില് താലെ പറയുന്ന 
അാംഗങ്ങള് ഉള്ലപ്പട്ടിരികകണ്ടതാണ്, അതാ ത്:- 

 
(i) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട ലച ര്ക്കപഴ്സണ്  : ലച ര്ക്കപഴ്സണ് 

(ii) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തില് ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള 
തകേശ് സവ ാംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ  
ലതരലഞ്ഞടുകലപ്പട്ട അഞ്ച് അാംഗങ്ങള്, അവര്ക് 
കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റി ിലെ അാംഗങ്ങള് 
ആ ിരികണാം 

 : അാംഗങ്ങള് 

(iii) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട ലമപര്ക് 
ലസക്രട്ടറി 

 : ലസക്രട്ടറി 

(iv) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട േണ്വീനര്ക്  : േണ്വീനര്ക് 

 (2) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിക് കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റി ില് 
അാംഗമല്ലാത്ത, നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണത്തികൊ നഗര/സ്ഥെപര ആസൂത്രണത്തികൊ 
പ്രകതയേ ത്രവദഗ്ദ്ധ്യവാം ക ാഗയതയുാം ഉള്ള രണ്ടില് കൂടാത്ത ആളുേലള അാംഗങ്ങള് 
ആ ി കോ-ഓപ്റ്റ് ലചയ്യാവന്നതാണ്. 

37. കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട പ്രവര്ക്ത്തന 
രീതി.-ലെഷ്യല് േമിറ്റി ിലെ അാംഗങ്ങളുലട ഔകദയാഗിേ ോൊവധി, ഒെിവേള് 
നിേത്തല്, നടപടിക്രമങ്ങള്, അാംഗങ്ങലള നീകാം ലചയ്യല്, പ്ലാനിലെ പുകരാഗതി 
റികപ്പാര്ക്ട്ടുേളുലട സമര്ക്പ്പണാം, കരഖേള്  ആവശ്യലപ്പടുന്നതിനുള്ള അധിോരാം, പിരിച്ചു 
വിടല്, പ്രകമ ങ്ങള് റേ് ലചയ്യുന്നതിനുള്ള അധിോരാം, കനരിട്ട് നടപടി 
സവീേരിക്കുന്നതിനുള്ള അധിോരാം, എന്നിവയുമാ ി ബന്ധലപ്പട്ട വയവസ്ഥേള്, ഈ 
ചട്ടങ്ങളില് ഒരു ലെഷ്യല് േമിറ്റിക് എങ്ങലന ാകണാ ബാധേമാകുന്നത് 
അത്തരത്തില് അതാത വയവസ്ഥേള് ബാധേമാ ിരിക്കുന്നതാണ്: 

 എന്നാല്, അങ്ങലനയുള്ള വിഷ് ങ്ങളുലട ആവശ്യങ്ങള്കാ ി, ഒരു മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്ന്, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സില്, ടൗണ് പഞ്ചാ ത്ത് അലല്ലങ്കില് 
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ഈ ചട്ടങ്ങള് പ്രോരാം അവര്ക് രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലെഷ്യല് േമിറ്റി 
സാംബന്ധിച്ച് പാെികകണ്ട നടപടിക്രമാം, കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റി 
പാെികകണ്ടതാണ്. 
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38. ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട പ്രകമ ങ്ങള് നടപ്പിൊക്കുന്നതിനാ ി 
ലച ര്ക്കപഴ്സണിനുള്ള ചുമതെ.-ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട ഒകരാ പ്രകമ വാം, 
അങ്ങലനയുള്ള പ്രകമ ാം പൂര്ക്ണമാക ാ, ഭാഗിേമാക ാ കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റി 
റേ് ലചയ്യാത്ത പക്ഷാം, നടപ്പിൊകാന് കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട 
ലച ര്ക്കപഴ്സണ് ബാധയസ്ഥനാണ്. 

39. ലെഷ്യല് േമിറ്റി ിലെ ഒരു അാംഗാം കരഖേള് പരികശ്ാധിക്കുന്ന രീതി.- 
ലെഷ്യല് േമിറ്റില  അധിോരലപ്പടുത്തി ിട്ടുള്ള ഏത വിഷ് വമാ ി ബന്ധലപ്പട്ടുാം, 
ബന്ധലപ്പട്ട കമ റിന്/ലച ര്ക്കപഴ്സണിന്/പ്രസിഡെിന് 48 മണിക്കൂറില് കുറ ാത്ത 
സമ ലത്ത മുന്കൂര്ക് കനാട്ടീസ് നല്േി തിനു കശ്ഷ്ാം, കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്ത് 
ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്ലെക ാ, മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെിലെക ാ, 
ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തിലെക ാ, ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിലെക ാ ത്രേവശ്മുള്ള കരഖേള് 
ഓകരാ അാംഗത്തിനുാം ഔകദയാഗിേ സമ ത്ത് പരികശ്ാധികാവന്നതാണ്: 

 എന്നാല്, ബന്ധലപ്പട്ട കമ റിന്/ലച ര്ക്കപഴ്സണിന്/പ്രസിഡെിന് കരഖാമൂൊം 
ോരണങ്ങള് നല്േിലകാണ്ട് അങ്ങലനയുള്ള പരികശ്ാധന നിരസികാവന്നതാണ്.  
ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട അാംഗത്തിന്, അങ്ങലനയുള്ള നിരസികെിന് എതിരാ ി, 
കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട ലച ര്ക്കപഴ്സണിന് അപ്പീല് നല്ോവന്നതാണ്.  
കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട തീരുമാനാം അന്തിമമാ ിരിക്കുന്നതാണ്. 

40. കരഖേള് ആവശ്യലപ്പടുന്നതിനുള്ള ലെഷ്യല് േമിറ്റിയുലട അധിോരാം.-(1) 
ലെഷ്യല് േമിറ്റില  അധിോരലപ്പടുത്തി ിട്ടുള്ള ഏലതങ്കിലാം വിഷ് വമാ ി 
ബന്ധലപ്പട്ട്, ഏത് സമ ത്തുാം, ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഏലതാരു തകേശ് സവ ാംഭരണ 
സ്ഥാപനത്തിലെയുാം ബന്ധലപ്പട്ട കമ ര്ക്/ലച ര്ക്കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെില് നിന്നുാം താലെ 
പറയുന്നവ ആവശ്യലപ്പടാവന്നതാണ്, അതാ ത്:- 

  (എ) കമ ര്ക്/ലച ര്ക്കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെ് എന്ന നിെ ില് അകേഹത്തിലെ 
അധീനത ികൊ നി ന്ത്രണത്തിന് േീെികൊ ഉള്ള ഏലതാരു 
കരഖക ാ, േത്തിടപാകടാ, പ്ലാകനാ മറ്റ് കരഖക ാ  അലല്ലങ്കില് 

 (ബി) ഏലതാരു േണകകാ, പ്ലാകനാ, എസ്റ്റികമകറ്റാ, പ്രസ്താവനക ാ, 
അകൗകണ്ടാ, സ്ഥിതി വിവരകണകകാ. 

    (2) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്ത് ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള അങ്ങലനയുള്ള തകേശ് 
സവ ാംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ കമ കറാ ലച ര്ക്കപഴ്സകണാ, പ്രസിഡകൊ 
അങ്ങലനയുള്ള എല്ലാ ഔകദയാഗിേ അഭയര്ക്ഥനയ്ക്കുാം അനുസൃതമാ ി ഉടനടി 
പ്രവര്ക്ത്തിക്കുന്നത് തകേശ് ഭരണത്തികെക ാ ലപാതജനത്തികെക ാ താല്പരയത്തിനു 
ഹാനിേരമാലണന്ന് അകേഹത്തിന് അഭിപ്രാ മില്ലാത്ത പക്ഷാം, അതിന് 
അനുസൃതമാ ി പ്രവര്ക്ത്തികകണ്ടതാം, ആ തിന് അങ്ങലന ല്ലാത്ത സാംഗതി ില്, 
അത്തരത്തില് ഒരു പ്രഖയാപനാം കരഖാമൂൊം ഉണ്ടാകകണ്ടതാം, ലെഷ്യല് േമിറ്റി 
ആവശ്യലപ്പടുന്ന പക്ഷാം, കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിക് തീരുമാനത്തിനാ ി 
നല്കേണ്ടതമാണ്. 

   (3) ടൗണ് പ്ലാനിാംഗുമാക ാ മറ്റ് ഏലതാരു നിധിയുമാക ാ ബന്ധലപ്പട്ട വരവ് 
ലചെവ് േണക് പരികശ്ാധികാവന്നതാം, ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള അങ്ങലനയുള്ള തകേശ് 
സവ ാംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ കമ റികനാട്/ലച ര്ക്കപഴ്സണികനാട്/പ്രസിഡെികനാട് 
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ഓകരാ നിധിയുകടയുാം വരവ ലചെവേള്ക് ആവശ്യമാലണന്ന് േണകാകാവന്ന 
ഏലതാരു വിശ്ദീേരണവാം െഭയമാക്കുവാനാ ി ആവശ്യലപ്പടാവന്നതമാണ്. 

   (4) ആക്റ്റാം, അതിന് േീെിലള്ള ഏലതങ്കിലാം ചട്ടവാം പ്രോരാം ലെഷ്യല് േമിറ്റിക് 
ത്രേോരയാം ലചയ്യുവാനാ ി അധിോരലപ്പടുത്തി ിട്ടുള്ള ഏലതങ്കിലാം വിഷ് ത്തികേല് 
അകനവഷ്ണാം നടത്തി റികപ്പാര്ക്ട്ട് ലചയ്യുന്നതിനാ ി  അാംഗങ്ങലള നി മികാവന്നതാണ്. 

41. കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട ലെഷ്യല് േമിറ്റിക്കു കവണ്ടിയുള്ള 
വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുേള്.-ഒരു തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനു കവണ്ടി മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് 
തയ്യാറാക്കുന്നതികെക്, ലെഷ്യല് േമിറ്റിേള്ക് മാര്ക്ഗ നിര്ക്കേശ്വാം സഹാ വാം 
നല്കുന്നതിനാ ി വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുേള് രൂപീേരിക്കുന്നതിന് ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമ പഞ്ചാ കത്താ, അനുവര്ക്ത്തിക്കുന്ന 
അകത നടപടിക്രമങ്ങള് പാെിച്ചു ലോണ്ട്, കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയ്ക്ക്, കജാ ിെ് 
ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനായുള്ള മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ലെഷ്യല് 
േമിറ്റിേലള സഹാ ിക്കുന്നതിനാ ി വിവിധ കമഖെേള്കാ ി വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പുേള് 
രൂപീേരികാവന്നതാണ്. 

42. കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനായുള്ള മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിലെ 
തയ്യാറാകെിനുാം അാംഗീേരികെിനുമുള്ള നടപടിക്രമാം.-(1)ഈ ചട്ടങ്ങളുലട 3-ാാം 
ച ട്ടത്തിലാം 16 മുതല് 23 വലരയുള്ള ചട്ടങ്ങളിലാം വിശ്ദീേരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങള് 
അനുസരിച്ച് കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനു കവണ്ടി മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് 
തയ്യാറാകകണ്ടതാം അനുമതി നല്കേണ്ടതമാണ്. 

  (2) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റി, കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനാ ി 
മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുാം പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്നതിനുാം അനുമതി 
നല്കുന്നതിനുമുള്ള ആവശ്യത്തികെകാ ി ഒരു തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനാ ി 
മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഒരു മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ അലല്ലങ്കില് ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ സവീേരിക്കുന്ന 
അകത നടപടിക്രമങ്ങള് പാെികകണ്ടതാണ്. 

(3) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനാ ി മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്ന 
ആവശ്യത്തികെകാ ി, താലെ പറയുന്ന അാംഗങ്ങള് അടങ്ങി  കെഷ്യല് ഇെകഗ്രഷ്ന് 
വര്ക്കിാംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീേരികാവന്നതാണ്, അതിലെ ഘടന താലെപ്പറയുാം 
പ്രോരമാ ിരികകണ്ടതാണ്, അതാ ത്:- 

(i) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട 
ലച ര്ക്കപഴ്സണ് 

: ലച ര്ക്കപഴ്സണ് 

(ii) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റി 
തീരുമാനിക്കുന്ന, കെഷ്യല് ഇെകഗ്ര-
ഷ്ന് േമിറ്റി ിലെ അലല്ലങ്കില് 
മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് േമിറ്റി ിലെ, 
ലതരലഞ്ഞടുത്ത അാംഗങ്ങളിലെ 
ഒരാള് 

: ത്രവസ് ലച ര്ക്കപഴ്സ് ണ് 

(iii) ബന്ധലപ്പട്ട സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേളിലാം 
ഏജന്സിേളിലാം നിന്നുള്ള ജില്ലാതെ 
ഉകദയാഗസ്ഥന് അലല്ലങ്കില് അകേഹാം 
ചുമതെലപ്പടുത്തി  ഉകദയാഗസ്ഥന് 

: അാംഗങ്ങള് 
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(iv) 27-ാാം ചട്ടപ്രോരമുള്ള കജാ ിെ് 
ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട േണ്വീനര്ക് 

: േണ്വീനര്ക് 

(v) 27-ാാം ചട്ട പ്രോരമുള്ള കജാ ിെ് 
ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട ലമപര്ക് 
ലസക്രട്ടറി  

: ലമപര്ക് ലസക്രട്ടറി 

(vi) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തില് 
ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള തകേശ് സവ ാംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുലട ലസക്രട്ടറിമാര്ക് 

: അാംഗങ്ങള് 

(vii) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തില് 
ഉള്ലപ്പട്ടിട്ടുള്ള തകേശ് സവ ാംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എഞ്ചിനീ റിാംഗ് 
വിഭാഗത്തിലെ കമധാവിമാര്ക് 

: അാംഗങ്ങള് 

(viii) കജാ ിെ് ആസൂത്രണ േമിറ്റി 
തീരുമാനിക്കുന്ന, ആസൂത്രണത്തികൊ 
വിേസനത്തികൊ ത്രവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള 
റികസാഴ്സ് കപഴ്സണ്സ് 

: അാംഗങ്ങള് 

 (4) ഈ ചട്ടങ്ങളില് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനുേള്കാ ി നിര്ക്ണ ികലപ്പട്ട ഫാറങ്ങള് 
അനുക ാജയമാ  കഭദഗതിേകളാലട, കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനായുള്ള 
മാസ്റ്റര്ക്പ്ലാനിനുാം ബാധേമാകാവന്നതാണ്. 

43. കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനായുള്ള മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിലെ 
പുനരവകൊേനവാം പുതകലാം വയതി ാനാം വരുത്തലാം റോകലാം.-ഒരു തകേശ്ാസൂത്രണ 
പ്രകദശ്ത്തിലെ മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിലെ പുനരവകൊേനാം, പുതകല്, വയതി ാനാം വരുത്തല് 
അലല്ലങ്കില് റോകല് എന്നിവ 24, 25 എന്നീ ചട്ടങ്ങളില് വയവസ്ഥ ലചയ്ത പ്രോരമുള്ള 
നടപടിക്രമങ്ങള് പ്രോരമാ ിരിക്കുന്നതാണ്.  അതത സാംഗതികപാലെ, ഒരു 
മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ, ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ, ഗ്രാമപഞ്ചാ കത്താ 
അനുവര്ക്ത്തികകണ്ട അകത നടപടിക്രമങ്ങള് പാെിച്ചു ലോണ്ട്, കജാ ിെ് ആസൂത്രണ 
േമിറ്റിയ്ക്ക്, കജാ ിെ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനായുള്ള മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിലെ 
പുനരവകൊേനവാം പുതകലാം, വയതി ാനാം വരുത്തലാം അലല്ലങ്കില് റോകലാം 
നടത്താവന്നതാണ്. 

44. പ്രസിദ്ധീേരികലപ്പട്ടതാം എന്നാല് നിര്ക്ണ ികലപ്പട്ട സമ പരിധിക്കുള്ളില് 
അനുമതി െഭികാത്തതമാ  മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനുേള്ക് അനുമതി െഭയമാക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടി ക്രമാം:-(1) 38-ാാം വകുപ്പില് വയവസ്ഥ ലചയ്തിട്ടുള്ളത പ്രോരാം, 
പ്രസിദ്ധീേരികലപ്പട്ടതാം എന്നാല് ചട്ട പ്രോരാം വയവസ്ഥ ലചയ്തിട്ടുള്ള സമ പരിധികോം 
അനുമതിയ്ക്കാ ി സര്ക്കാരികെക് സമര്ക്പ്പികാതിരിക്കുേയുാം ലചയ്യുന്ന  പ്ലാനുേലള 
സാംബന്ധിച്ച് സര്ക്കാരിന് ചീഫ് ടൗണ് പ്ലാനറുമായുാം ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്നുമാക ാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിലമാക ാ ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തുമാക ാ 
ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്തുമാക ാ കൂടി ആകൊചിച്ചകശ്ഷ്ാം ഈ ചട്ടങ്ങളില് വയവസ്ഥ 
ലചയ്തിട്ടുള്ളത പ്രോരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് പാെിച്ച് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിന് അനുമതി 
െഭയമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പടാവന്നതാണ്. 

(2) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ 
ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ ഗ്രാമ പഞ്ചാ കത്താ 1-ാാം ഉപചട്ടത്തില് വയവസ്ഥ ലചയ്തിട്ടുള്ളത 

28

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



പ്രോരാം പ്രവര്ക്ത്തികാതിരിക്കുന്ന സാഹചരയത്തില് സര്ക്കാരിന്, ചട്ട പ്രോരമുള്ള 
നടപടിേള് പാെിച്ച് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിന് അനുമതി െഭയമാക്കുന്നതിനാ ി ജില്ലാ ആസൂത്രണ 
േമിറ്റില  ഉത്തരവ വെി ചുമതെലപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

   (3) ജില്ലാ ആസൂത്രണ േമിറ്റിക് താലെപ്പറയുന്ന അാംഗങ്ങലള ഉള്ലപ്പടുത്തി 
ഒരു സബ് േമിറ്റി രൂപീേരികാവന്നതാം പ്രസ്തുത സബ് േമിറ്റി 36-ാാം വകുപ്പ് 6-ാാം 
ഉപവകുപ്പില് വയവസ്ഥ ലചയ്തിട്ടുള്ള നടപടിേള് സവീേരിച്ച്  അറുപത് ദിവസത്തിനോം 
ഇത് സാംബന്ധിച്ച റികപ്പാര്ക്ട്ട് ഫാറാം 1-ല് ജില്ലാ ആസൂത്രണ േമിറ്റിക് 
സമര്ക്പ്പികകണ്ടതമാണ്.  

i       ജില്ലാ ആസൂത്രണ േമിറ്റി ില്  
നിന്നുാം നിര്ക്കേശ്ിക്കുന്ന ഒരു അാംഗാം 

ലച ര്ക്മാന് 

    ia ജില്ലാ ആസൂത്രണ േമിറ്റി 
നിര്ക്കേശ്ിക്കുന്ന (2-ല് കൂടാത്ത) 
അാംഗങ്ങള് 

അാംഗങ്ങള് 

ii പ്രസ്തുത പ്രകദശ്ത്ത് 
അധിോരിതയുള്ള തകേശ് 
സവ ാംഭരണ വകുപ്പ് പ്ലാനിാംഗിലെ 
ജില്ലാതെ ഉകദയാഗസ്ഥന് 

ലസക്രട്ടറി & 

േണ്വീനര്ക് 

iii ബന്ധലപ്പട്ട സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുേളുകടയുാം 
ഏജന്സിേളുകടയുാം ജില്ലാതെ 
ഉകദയാഗസ്ഥന് (5-ല്  കൂടാത്ത) 

അാംഗങ്ങള് 

iv സബ്േമിറ്റിയുലട കൃതയ 
നിര്ക്വഹണത്തിന് ആവശ്യമാ  
പ്രതയേ ക ാഗയതയുള്ളകതാ 
അലല്ലങ്കില് നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണാം/ 
പരിസ്ഥിതി/ വികനാദ സഞ്ചാരാം/ 
അടിസ്ഥാന സൗേരയ 
ആസൂത്രണത്തില് ത്രവദഗ്ദ്ധ്യാം 
ഉള്ളകതാ ആ വരില് നിന്നുാം 
നാമനിര്ക്കേശ്ാം ലചയ്ത മൂന്നില് 
കൂടാത്ത ആളുേള്, അവരില് 
ഒരാള്ലകങ്കിലാം നഗര 
ഗ്രാമാസൂത്രണത്തികൊ നഗര-
സ്ഥെപര ആസൂത്രണത്തികൊ 
പ്രകതയേ ക ാഗയത 
ഉണ്ടാ ിരികകണ്ടതാണ്. 

 

വിദഗ്ധ അാംഗങ്ങള് 

v 

 

 

ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്ലെക ാ മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സിെിലെക ാ ടൗണ് 
പഞ്ചാ ത്തിലെക ാ ഗ്രാമ 
പഞ്ചാ ത്തിലെക ാ  
നിര്ക്കേശ്ിക്കുന്ന അാംഗങ്ങള് (2-ല് 
കൂടാത്ത) 

അാംഗാം 
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   va ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്ലെക ാ മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സിെിലെക ാ ടൗണ് 
പഞ്ചാ ത്തിലെക ാ ഗ്രാമ 
പഞ്ചാ ത്തിലെക ാലസക്രട്ടറി  

അാംഗാം 

   (4) ഫാറാം -I ല് റികപ്പാര്ക്ട്ട് െഭിച്ച ദിവസാം മുതല് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളില് 
ജില്ലാ ആസൂത്രണ േമിറ്റി അപ്രോരമുള്ള എല്ലാ ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം 
റികപ്പാര്ക്ട്ടുാം പരിഗണികകണ്ടതാം പ്രസിദ്ധീേരിച്ച പ്ലാനില് എലന്തങ്കിലാം മാറ്റാം 
ആവശ്യമുലണ്ടങ്കില് ഫാറാം – I ല് അവരുലട ശ്ിപാര്ക്ശ് കരഖലപ്പടുകത്തണ്ടതമാണ്. 
പരിഷ്ക്കരണാം ആവശ്യമാലണന്ന് ോണന്ന പക്ഷാം അപ്രോരമുള്ള പരിഷ്ക്കരണാം മാസ്റ്റര്ക് 
പ്ലാനില് വരുത്തുന്നതിനാ ി മുന് ഉപചട്ട പ്രോരാം രൂപീേരിച്ച സബ് േമിറ്റില  
ചുമതെലപ്പടുത്താവന്നതാം അപ്രോരാം ആവശ്യമാ  പരിഷ്ക്കരണങ്ങള് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനില് 
വരുത്തി നിര്ക്േിഷ്ട ഭൂവിനിക ാഗ മാപ്പ് അപ്രോരാം പരിഷ്ക്കരിക്കുന്ന പക്ഷാം ‘എാം.പി/03 
പരിഷ്ക്കരിച്ചത് ’ എന്നറി ലപ്പടുന്നതമാണ്. 

(5) അത്തരത്തില് പരിഷ്ക്കരിച്ച പ്ലാന് ജില്ലാ ആസൂത്രണ േമിറ്റി അഭിപ്രാ ാം 
സഹിതാം സര്ക്കാരികെക്കു സമര്ക്പ്പികകണ്ടതാണ്. 

(6) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിലെ അാംഗീോരത്തിനാ ി താലെപ്പറയുന്ന വിശ്ദാാംശ്ങ്ങള് 
ഫാറാം-V  ല് സര്ക്കാരിന് സമര്ക്പ്പികകണ്ടതാണ്. 

(i) റികപ്പാര്ക്ട്ട്, നിെവിലെ ഭൂവിനിക ാഗ മാപ്പ് (എാം.പി/01), നിര്ക്േിഷ്ട 
ഭൂവിനിക ാഗ മാപ്പ് (അതത സാംഗതികപാലെ എാം.പി/03 അഥവാ 
എാം.പി/03 പരിഷ്ക്കരിച്ചത്) എന്നിവ അടങ്ങുന്ന മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് കരഖ, 
എല്ലാാം  ഥാവിധി ഒപ്പുവച്ചത്, കുറഞ്ഞത് 5 ലസറ്റുേള്. 

(ii) ആകക്ഷപങ്ങളുകടയുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുകടയുാം അസല്. 

(iii) ജില്ലാ ആസൂത്രണ േമിറ്റിയുലട ശ്ിപാര്ക്ശ് സഹിതമുള്ള ഫാറാം -I 
 ഥാവിധി ഒപ്പുവച്ചത്. 

(iv) 3-ാാം ഉപചട്ട പ്രോരാം രൂപീേരിച്ചിട്ടുള്ള സബ് േമിറ്റിയുലട 
വിശ്ദാാംശ്ങ്ങളുാം റികപ്പാര്ക്ട്ടുാം. 

(v) മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ തയ്യാറാകിക്കുന്നതികനാ 
പരിഷ്ക്കരണങ്ങകളാടുകൂടിക ാ അല്ലാലതക ാ സവീേരിക്കുന്നതികനാ ഉള്ള 
പ്രകമ ത്തിലെ പേര്ക്പ്പ്. 

(vi) ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം ക്ഷണിച്ചുലോണ്ട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് 
പ്രസിദ്ധീേരിച്ച ഫാറാം-IVലളള കനാട്ടീസിലെ പേര്ക്പ്പ്.  

(7) സര്ക്കാരിന് അാംഗീോരത്തിനാ ി മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് െഭിച്ചകശ്ഷ്ാം േെിവതാം 
കവഗാം,  ആക്റ്റിലെ 36-ാാം വകുപ്പ് 8-ാാം ഉപവകുപ്പില് വയക്തമാകി ിട്ടുള്ള ോരയങ്ങള് 
പരിഗണിച്ച് ആവശ്യമാ  നടപടിക്രമങ്ങള് പാെിച്ചതിനു കശ്ഷ്ാം ചീഫ് ടൗണ് 
പ്ലാനറുമാ ി കൂടി ആകൊചിച്ച്, പരിഷ്കരണങ്ങകളാടുകൂടിക ാ അല്ലാലതക ാ മാസ്റ്റര്ക് 
പ്ലാനിന് അനുമതി നല്ോവന്നതാം മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിന് അനുമതി നല്േി  വസ്തുത 
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അറി ിച്ചുലോണ്ട് ഫാറാം – VI ലള്ള കനാട്ടീസ് ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനാം വെി 
പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതമാണ്.  

          (8) സര്ക്കാര്ക് അനുമതി നല്േി  മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് കരഖ ിലെ നിര്ക്േിഷ്ട 
ഭൂവിനിക ാഗ മാപ്പ് ‘എാം.പി/04’  എന്നറി ലപ്പടുന്നതാണ്. 

(9) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ 
ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ ഗ്രാമ പഞ്ചാ കത്താ, 23-ാാം ചട്ടത്തില് വയവസ്ഥ ലചയ്തിട്ടുള്ള 
പ്രോരാം, മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിന് സര്ക്കാര്ക് അാംഗീോരാം നല്േി ത് സാംബന്ധിച്ച കനാട്ടീസ് 
പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്. 

(10) ജില്ലാ ആസൂത്രണ േമിറ്റി ഈ ചട്ടപ്രോരാം  വയക്തമാകി ിട്ടുള്ള മൂന്ന് 
മാസത്തിനോം േരട്  പ്ലാന് സമര്ക്പ്പിക്കുന്നതിന് വീെ്ച്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷാം സര്ക്കാരിന് 
ആക്ടിലെ 38-ാാം വകുപ്പ് 5-ാാം ഉപവകുപ്പിലെ വയവസ്ഥ പ്രോരാം പ്രസ്തുത പ്ലാനിലന 
സാംബന്ധിച്ച് യുക്തലമന്ന് േരുതാവന്ന ഉത്തരവേള് പുറലപ്പടുവികാവന്നതാണ്.  

 45. ചിെ സാംഗതിേളില് മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് 
േൗണ്സികൊ ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ ഗ്രാമ പഞ്ചാ കത്താ മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനുേള് അവശ്യാം 
ഉണ്ടാകകണ്ടതാണ്:-(1) ഒരു മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ 
ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ ഗ്രാമ പഞ്ചാ കത്താ ആസൂത്രണ വിേസനാം ആവശ്യമാ ിട്ടുള്ള 
ഏലതങ്കിലാം പ്രകദശ്ത്തിനുകവണ്ടി മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി 
ആരാംഭികാത്ത സാംഗതി ില് സര്ക്കാരിന് ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനാം വെി 
മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാകടാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാകടാ ടൗണ് 
പഞ്ചാ ത്തികനാകടാ ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്തികനാകടാ ഈ ചട്ടങ്ങളില് വയവസ്ഥ ലചയ്ത 
പ്രോരമുള്ള മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാകി പ്രസിദ്ധീേരിച്ച് അനുമതികാ ി സമര്ക്പ്പിക്കുവാന് 
ആവശ്യലപ്പടാവന്നതാണ്.  

    (2) അപ്രോരാം പുറലപ്പടുവിച്ച വിജ്ഞാപനാം 36-ാാം വകുപ്പ് (1)-ാാം ഉപവകുപ്പ് 
പ്രോരമുള്ള പ്രകമ ാം വെി എടുത്ത തീരുമാനമാ ി േരുത്തലപ്പകടണ്ടതാം ബന്ധലപ്പട്ട 
മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ ഗ്രാമ 
പഞ്ചാ കത്താ ഈ ചട്ടങ്ങളില് വയക്തമാകി ിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്ക് 
അനുസൃതമാ ി മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുേയുാം പ്രസിദ്ധീേരിക്കുേയുാം അനുമതി 
െഭയമാക്കുേയുാം ലചകയ്യണ്ടതാണ്. 

    (3) (1)-ാാം ഉപചട്ടത്തില് വയക്തമാകി ിട്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലെ 
അടിസ്ഥാനത്തില് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതില് ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ ഗ്രാമ 
പഞ്ചാ കത്താ വീഴ്ചവരുത്തുന്നപക്ഷാം, സര്ക്കാരിന്, മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് തയ്യാറാകി അനുമതി 
കനടുന്നതിനാ ി ചീഫ് ടൗണ് പ്ലാനര്ക്ക്കു നിര്ക്കേശ്ാം നല്ോവന്നതാണ്. 

    (4) അപ്രോരാം തയ്യാറാകി  േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് 
കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ ഗ്രാമ 
പഞ്ചാ കത്താ പ്രകമ ാം വെി അാംഗീേരികകണ്ടതാം ഈ ചട്ടങ്ങളില് വയവസ്ഥ ലചയ്തിട്ടുള്ള 
നടപടിക്രമങ്ങള്ക് അനുസരിച്ചു പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാം അനുമതി കനടുന്നതിനാ ി 
സര്ക്കാരികെക് സമര്ക്പ്പികകണ്ടതമാണ്.  

     (5) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ 
ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ ഗ്രാമ പഞ്ചാ കത്താ ഈ ചട്ടങ്ങളില് വയക്തമാകി ിട്ടുള്ള 
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സമ പരിധിക്കുള്ളില് േരട് മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്നതില് 
വീഴ്ചവരുത്തുന്നപക്ഷാം, സര്ക്കാരിന്, മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനില് താല്പരയമുള്ള ലപാതജനങ്ങളില് 
നിന്ന് ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം ക്ഷണിച്ചുലോണ്ടാം അപ്രോരമുള്ള 
ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം സമര്ക്പ്പികകണ്ട തീ തിയുാം ആകക്ഷപങ്ങളുാം 
അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം സവീേരികകണ്ട ഉകദയാഗസ്ഥന്/അധിോരി ആരാലണന്ന് 
വയക്തമാകിലകാണ്ടാം ഫാറാം IV-ലള്ള കനാട്ടീസ്, മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിലെ പേര്ക്പ്പ് ഏലതാലക 
സ്ഥെങ്ങളില് പരികശ്ാധന ് കകാ വില്പന ് കകാ െഭയമാലണന്നുള്ള വിവരവാം 
പരാമര്ക്ശ്ിച്ചു ലോണ്ട് ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനാം വെി 
പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്. 

    (6) സര്ക്കാര്ക് അങ്ങലനയുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിലെ േരട് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചതിനു 
കശ്ഷ്ാം േരട് വയതി ാനത്തിലെ പേര്ക്പ്പുേള് േരട് സാംബന്ധിച്ച ആകക്ഷപകമാ 
അഭിപ്രാ കമാ, േരടില് വയക്തമാകി ിട്ടുള്ള അങ്ങലനയുള്ള ോെ ളവിനുള്ളില് 
സര്ക്കാരികെക് സമര്ക്പ്പിക്കുന്നതിനാ ി ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ 
മുനിസിപ്പല് േൗണ്സിെികനാ ടൗണ് പഞ്ചാ ത്തികനാ ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്തികനാ ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ േമിറ്റികകാ ലമകരാലപാളിറ്റന് ആസൂത്രണ േമിറ്റികകാ അ ച്ചു 
ലോടുകകണ്ടതാണ്. 

    (7) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ 
ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ ഗ്രാമ പഞ്ചാ കത്താ േരടിലെ പേര്ക്പ്പ് െഭിച്ച് പത്തു 
ദിവസത്തിനോം അപ്രോരമുള്ള േരടിലെ പേര്ക്പ്പ് കനാട്ടീസ് കബാര്ക്ഡില് പതിക്കുേയുാം 
ലവബ് ത്രസറ്റില് നല്കുേയുാം ലചയ്യുേ വെി പുന:പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്. 

    (8) (5), (6) എന്നീ ഉപചട്ടങ്ങള് പ്രോരാം െഭിച്ച ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം 
സര്ക്കാര്ക് പരിഗണികകണ്ടതാം ആകക്ഷപങ്ങളുാം അഭിപ്രാ ങ്ങളുാം 
പരികശ്ാധിക്കുന്നതിനുകവണ്ടി സര്ക്കാര്ക് ഒരു ഉകദയാഗസ്ഥലന/അധിോരില  
ഏല്പ്പികകണ്ടതാം അകേഹാം സമര്ക്പ്പിക്കുന്ന റികപ്പാര്ക്ട്ടിന്കമല് സര്ക്കാരിന് 
പരിഷ്ക്കരണങ്ങകളാടുകൂടിക ാ അല്ലാലതക ാ മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിന് അനുമതി നല്ോവന്നതാം 
മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിന് അനുമതി നല്േി  വസ്തുത അറി ിച്ചുലോണ്ട് ഫാറാം – VI ലള്ള 
കനാട്ടീസ് ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനാം വെി പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതമാണ്.  

    (9) സര്ക്കാര്ക് അനുമതി നല്േി  മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാന് കരഖ ിലെ നിര്ക്േിഷ്ട 
ഭൂവിനിക ാഗ മാപ്പ് ‘എാം.പി/04’  എന്നറി ലപ്പടുന്നതാണ്. 

    (10) ബന്ധലപ്പട്ട മുനിസിപ്പല് കോര്ക്പ്പകറഷ്കനാ മുനിസിപ്പല് േൗണ്സികൊ 
ടൗണ് പഞ്ചാ കത്താ ഗ്രാമ പഞ്ചാ കത്താ, 23-ാാം ചട്ടത്തില് വയവസ്ഥ ലചയ്തിട്ടുള്ള 
പ്രോരാം, മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിന് സര്ക്കാര്ക് അാംഗീോരാം നല്േി ത് സാംബന്ധിച്ച കനാട്ടീസ് 
പ്രസിദ്ധീേരികകണ്ടതാണ്. 

46. സാംശ് ങ്ങളുാം മറ്റുാം ദൂരീേരികല്:- ഏലതങ്കിലാം വയവസ്ഥയുലട വയാഖയാനാം 
സാംബന്ധിച്ച് സാംശ് ങ്ങള് ഉണ്ടാകുകപാകൊ അലല്ലങ്കില് ഏലതങ്കിലാം വയവസ്ഥയുലട 
നടത്തിപ്പ് സാംബന്ധിച്ച് പ്രതിബന്ധാം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷകമാ, സാംശ് ാം 
വിശ്ദീേരിക്കുന്നതികനാ അലല്ലങ്കില് പ്രതിബന്ധാം നീക്കുന്നതികനാ ആ ി സര്ക്കാരിന് 
നിര്ക്കേശ്ാം പുറലപ്പടുവികാനുള്ള അധിോരമുണ്ടാ ിരിക്കുന്നതാണ്. 
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ഫാറം - I 
[ചട്ടം 3 (1)(ii), 20 (iii), 21 (എ) കാണുക] 

………………………………………. മുനിസിപ്പല് കകാര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് കൗണ്സില്/ടൗണ് പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

……………………………………………………………….. ലെ ഔക്യാഗിക ഗസറ്റില് വിജ്ഞാപനം ലചയ്ത കരട് മാസ്റ്റര്പ് പ്ലാനില് െഭിച്ച ആകേപങ്ങളം അഭിപ്രായങ്ങളം സംബന്ധിച്ച് 

2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് (2016-ലെ 9) 36-ാം വകുപ്പിലെ 6-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ലെഷയല് കമ്മിറ്റിയുലട റികപ്പാര്പ്ട്ട്   

 

ക്രമ 
നമ്പര്പ് 

ആകേപങ്ങളം 
അഭിപ്രായങ്ങളം 
െഭിച്ച തീയതി 

ആകേപങ്ങകളാ 
അഭിപ്രായങ്ങകളാ 

നല്കിയ വയക്തിയുലട 
കപരം വിൊസവം 

ആകേപങ്ങളലടയും 
അഭിപ്രായങ്ങളലടയും 

വിശ്ാംശങ്ങള് 

കകള്കാന് 
അഭയര്പ്ഥിച്ചിട്ടുകടാ?  

എങ്കില്, ലെഷയല് കമ്മിറ്റി 
നടത്തിയ കകഴ്വിയുലട  

വിശ്ാംശങ്ങള് 

ലെഷയല് 
കമ്മിറ്റിയുലട 
അഭിപ്രായം 

മുനിസിപ്പല് 
കകാര്പ്പ്പകറഷന്/മുനിസിപ്പല് 

കൗണ്സില്/ടൗണ് 
പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 

ശിപാര്പ്ശ 

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

       

 

             ലസക്രട്ടറി          കമയര്പ്/ലചയര്പ്കപഴ്സണ്/പ്രസിഡെ് 

സ്ഥെം : …………………… 

തീയതി :……………………   

സര്പ്കാര്പ് ആവശയത്തികെയ്ക്ക് മാത്രമായി 

36-ാം വകുപ്പ് (5)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം ജില്ലാ ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റിയുലട/ലമകരാലപാളിറ്റന് ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റിയുലട അഭിപ്രായം ഏലതങ്കിലുമുലടങ്കില് 
അത്: …………………………………………………………………………………………….. 

36-ാം വകുപ്പ് (8)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം മുഖ്യനഗരാസൂത്രകലെ സാകങ്കതിക അഭിപ്രായം ഏലതങ്കിലുമുലടങ്കില് അത്: …………………………………………………………………………………………….. 

36-ാം വകുപ്പ് (8)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള  സര്പ്കാര്പ് തീരമാനം ……………………………………………………………. 
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ഫാറം –II 
[ചട്ടം 16(1) കാണുക] 

--------------------- മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ 

പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ്  (2016-ലെ 9-ാം ആക്റ്റ്)- ലെ 36-ാം വകുപ്പ്  1-ാം 

ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം  ------ കവണ്ടിയുള്ള  മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ 

തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതികനാ പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു കൂടികയാ അല്ലാലതകയാ സവീകരിക്കുന്നതികനാ 

ഉള്ള ഉകേശ്യത്തിലെ വിജ്ഞാപനം 

(മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതികനാ പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു കൂടി 

സവീകരിക്കുന്നതികനാ പരിഷ്ക്കരണങ്ങളില്ലാലത സവീകരിക്കുന്നതികനാ ഉള്ള ഉകേശ്യം ഇവിലട 

വിശ്ദമാക്കുക) 

 
 2016 ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ 36-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം-
----------- മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്/ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് താലെ വിശ്ദമാക്കിയിരിക്കുന്ന അതിരുകകളാടുകൂടിയ ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിന് 
കവണ്ടി ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ/തയ്യാറാക്കിക്കുവാൻ/പരിഷ്കരണങ്ങകളാടുകൂടി 
സവീകരിക്കുവാൻ/പരിഷ്ക്കരണങ്ങളില്ലാലത സവീകരിക്കുവാൻ ……… തീയതിയിൽ നടന്ന 
കയാഗത്തിലെ .................. നമ്പർ പ്രകമയം പ്രകാരം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.  

(എ) അതിരുകൾ 

       വടക്ക് ......................................... 

കിെക്ക് ........................................ 

ലതക്ക് ......................................... 

പടിഞ്ഞാറ് ................................ 

(ബി) ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിലെ ഏകകദശ് വിസ്തൃതി 

 ---------------------- ലെക്ടർ 

 

2016- ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ 36-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ്  പ്രകാരം 
ടി വിവരം ഇതിനാൽ വിജ്ഞാപനം ലചയ്യുന്നു. 
 

 

      ലസക്രട്ടറി                     കമയർ/ലചയർ കപഴ്സൺ/പ്രസിഡെ് 

സ്ഥെം :...................... 
തീയതി : ……………………    
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ഫാറം-III 

[ചട്ടം 16(7) കാണുക] 
………………………………………. മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ 

പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
 

2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ (2016-ലെ 9) 36-ാം വകുപ്പ്  (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് 
പ്രകാരം  കരട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായി സർക്കാരികെയ്ക്ക് 

അയയ്ക്കുന്നത് 
 

  താലെ പറയുന്ന അതിരുകകളാടുകൂടിയ തകേശ് ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനായി/തകേശ് 

ആസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിലെ ഭാഗത്തിനായി 2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ 

36-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം …………………………………………………………. മുനിസിപ്പൽ 

കകാർപ്പകറഷൻ/മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരു മാസ്റ്റർ 

പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്/തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതിന്/ പരിഷ്കരണങ്ങകളാട് കൂടി സവീകരിക്കുന്നതിന്/ 

പരിഷ്കരണങ്ങളില്ലാലത സവീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. 

 വടക്ക് ………………………………………… 

 കിെക്ക് ………………………………………… 

 ലതക്ക് ………………………………………… 

 പടിഞ്ഞാറ് ……………………………………… 

 2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ 36-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരവം  

2021-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലെ രൂപീകരണവം അനുമതി നൽകലം) 

ചട്ടങ്ങളിലെ 16-ാം   ചട്ടം (7)-ാം ഉപചട്ട പ്രകാരവം …………………………………………. മുനിസിപ്പൽ 

കകാർപ്പകറഷൻ/മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

തയ്യാറാക്കുകയും/തയ്യാറാക്കിക്കുകയും/പരിഷ്കരണങ്ങകളാടുകൂടി സവീകരിക്കുകയും/ 

പരിഷ്കരണങ്ങളില്ലാലത സവീകരിക്കുകയും ……………………….  തീയതിയിലെ ……………………………. നമ്പർ 

പ്രകമയം വെി അംഗീകരിക്കുകയും ലചയ്ത കരട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ താലെ പറയുന്നവകയാടുകൂടി 

ഇതിനാൽ അനുമതിയ്ക്കായി സർക്കാരികെയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. 

 
i. ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ അലല്ലങ്കിൽ തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതികനാ 

അലല്ലങ്കിൽ പരിഷ്കരണങ്ങകളാട് കൂടി സവീകരിക്കുന്നതികനാ അലല്ലങ്കിൽ  

പരിഷ്കരണങ്ങളില്ലാലത സവീകരിക്കുന്നതികനാ ഉള്ള പ്രകമയം. 

ii. മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതികനാ 

പരിഷ്കരണങ്ങകളാടുകൂടി സവീകരിക്കുന്നതികനാ പരിഷ്കരണങ്ങളില്ലാലത 

സവീകരിക്കുന്നതികനാ ഉള്ള ഉകേശ്യം ഫാറം-ii ൽ വിജ്ഞാപനം ലചയ്ത് 

  (എ) ഔകദയാഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് (---------- എണ്ണം) 

  (ബി) വർത്തമാന പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് (------- എണ്ണം) 

iii. 3-ാം ചട്ടം (1)-ാം ഉപചട്ടം (i)-ാം ഖണ്ഡ പ്രകാരം മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 

തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച കേഷയൽ ഇെകഗ്രഷൻ കമ്മിറ്റി അലല്ലങ്കിൽ 
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പ്രസ്തുത ചട്ടത്തിലെ (1)-ാം ഉപചട്ടം (iv)-ാം ഖണ്ഡപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച മാസ്റ്റർ 

പ്ലാൻ കമ്മിറ്റിയുലട വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ. 

 iv. കരട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അംഗീകരിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള പ്രകമയം; കൂടാലത 

v. റികപ്പാർട്ട്, നിെവിലെ ഭൂവിനികയാഗ മാപ്പ്-എം.പി./01, നിർേിഷ്ട ഭൂവിനികയാഗ 

മാപ്പ്-എം.പി./02 എന്നിവ ഉൾലപ്പടുന്ന മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കരഖ. 

vi. പ്രകതയക കപ്രാജക്ടുകൾക്കായുള്ള മാപ്പുകൾ. 

 

കരട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകദശ്ത്ത് നിെവിലള്ള വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

സംബന്ധിച്ച വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ. 

 (എ) അംഗീകരിച്ച വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

 (ബി) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

(സി) മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾലപ്പടുത്തി റോക്കാൻ ഉകേശ്ിക്കുന്ന വിശ്ദ 

നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ, കാരണ സെിതം വിശ്ദീകരിക്കുക 

 (ഡി) നിെനിർത്തുന്ന വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

 
 

    ലസക്രട്ടറി      കമയർ/ലചയർകപഴ്സൺ/പ്രസിഡെ് 
 
സ്ഥെം : …………………… 
തീയതി : ……………………    
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ഫാറം-IV 

[ചട്ടം  19(2) കാണുക] 

………………………………………. മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ 

പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

 

2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് (2016-ലെ 9)36-ാം വകുപ്പിലെ 4-ാം ഉപവകുപ്പ് 

പ്രകാരം കരട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കനാട്ടീസ് 

 
 താലെ പറയുന്ന അതിരുകകളാടു കൂടിയ തകേശ്ാസൂത്രണ 

പ്രകദശ്ത്തിലെ/തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിലെ ഭാഗത്തിലെ കരട് മാസ്റ്റർ 

പ്ലാൻ …………………………………………………………. മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/ മുനിസിപ്പൽ 

കൗൺസിൽ/ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയത് / പരിഷ്കരണങ്ങകളാടുകൂടി 

സവീകരിച്ചത്/പരിഷ്കരണങ്ങളില്ലാലത സവീകരിച്ചത്, ………………………………………………. മുനിസിപ്പൽ 

കകാർപ്പകറഷൻ/മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 

ഔകദയാഗിക ലവബ് സസറ്റായ www. ………………………………………. (ഇവിലട ലവബ് സസറ്റ് വിൊസം 

കരഖലപ്പടുത്തുക)-ൽ 2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ  (2016-ലെ 9) 36-ാം വകുപ്പ് 

(4)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുലണ്ടന്ന് ഇതിനാൽ വിജ്ഞാപനം ലചയ്യുന്നു. 

 വടക്ക് ………………………………………… 

 കിെക്ക് ………………………………………… 

 ലതക്ക് ………………………………………… 

 പടിഞ്ഞാറ് ……………………………………… 

 
കരട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകദശ്ത്ത് നിെവിലള്ള വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച 

വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ. 

 (എ) അംഗീകരിച്ച വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

 (ബി) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

(സി) മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾലപ്പടുത്തി റോക്കാൻ ഉകേശ്ിക്കുന്ന വിശ്ദ 

നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ, കാരണ സെിതം വിശ്ദീകരിക്കുക 

 (ഡി) നിെനിർത്തുന്ന വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

 

 കരട് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലെ പകർപ്പ് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലപാതുജനങ്ങൾക്ക് 

പരികശ്ാധനയ്ക്കായി  …………………………………  മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/മുനിസിപ്പൽ 

കൗൺസിൽ/ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓഫീസിലം െഭയമാണ്. 
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 പ്ലാനിൽ താത്പരയമുള്ള ഏലതാരാൾക്കും ഇതു സംബന്ധിച്ച ആകേപങ്ങളം 

അഭിപ്രായങ്ങളം പ്രസിദ്ധീകരണം സംബന്ധിച്ച കനാട്ടീസ് ഔകദയാഗിക ഗസറ്റിൽ വന്ന തീയതി 

മുതൽ അറുപത് ദിവസത്തിനകം …………………………………………………………. മുനിസിപ്പൽ 

കകാർപ്പകറഷൻ/ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലസക്രട്ടറിക്ക് 

കരഖാമൂെം എഴുതി നൽകാവന്നതാണ്. 

 2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് (2016-ലെ 9) 61-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം 

ബാധകമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കനുസൃതമല്ലാലത യാലതാരാളം ഏലതങ്കിലം ഭൂമി 

വിനികയാഗിക്കുകകയാ വിനികയാഗിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുകകയാ ഏലതങ്കിലം ഭൂവികസനം 

നടപ്പാക്കുകകയാ ഭൂവിനികയാഗത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുകകയാ ലചയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

 

    ലസക്രട്ടറി      കമയർ/ലചയർകപഴ്സൺ/പ്രസിഡെ് 

 
സ്ഥെം : …………………… 
തീയതി : ……………………    
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ഫാറം-V 

[ചട്ടം 21(ഡി), 44(6) കാണുക] 

………………………………………. മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ 

പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് (2016-ലെ 9) 36-ാം വകുപ്പിലെ (7)-ാം ഉപവകുപ്പ് 

പ്രകാരം കരട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുമതിക്കായി സർക്കാരികെയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് 

 
  2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ  36-ാം വകുപ്പിലെ (7)-ാം ഉപവകുപ്പ് 

പ്രകാരം താലെ പറയുന്ന അതിരുകകളാടു കൂടിയ തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിന്/തകേശ്ാസൂത്രണ 

പ്രകദശ്ത്തിലെ ഭാഗത്തിന് കവണ്ടി ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 

പാസ്സാക്കുന്നതിന്/സവീകരിക്കുന്നതിന് ……………………………………………. മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/ 

മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.  

 വടക്ക് ………………………………………… 

 കിെക്ക് ………………………………………… 

 ലതക്ക് ………………………………………… 

 പടിഞ്ഞാറ് ……………………………………… 

 2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ 36-ാം വകുപ്പ് (7)-ാം ഉപവകുപ്പ്  

പ്രകാരവം കകരള നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ (മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലെ രൂപീകരണവം അനുമതി 

നൽകലം) ചട്ടങ്ങളലട 21-ാം ചട്ട പ്രകാരവം ……………………….. മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/ 

മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

പാസ്സാക്കിയതും/സവീകരിച്ചതും …………………….. ലെ ……………………….. നമ്പർ പ്രകമയം വെി 

അംഗീകരിച്ചതുമായ കരട്  മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇതിനാൽ താലെപ്പറയുന്നവകയാലടാപ്പം 

സർക്കാരികെയ്ക്ക് അനുമതിയ്ക്കായി അയയ്ക്കുന്നു: 

(i)  റികപ്പാർട്ട്, നിെവിലെ ഭൂവിനികയാഗ മാപ്പ് - എം.പി/01, നിർേിഷ്ട ഭൂവിനികയാഗ 

മാപ്പ്-(എം.പി./03 അലല്ലങ്കിൽ  എം.പി./03 - പരിഷ്ക്കരിച്ചത് അതത്  സംഗതി 

കപാലെ) എന്നിവയടങ്ങുന്ന മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കരഖ, എല്ലാം യഥാവിധി ഒപ്പിട്ടത്, 

കുറഞ്ഞത് 5 ലസറ്റുകൾ 

 (ii) ആകേപങ്ങളലടയും അഭിപ്രായങ്ങളലടയും അസ്സൽ 

 (iii) മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷലെ/മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിെിലെ/ടൗൺ 

പഞ്ചായത്തിലെ അലല്ലങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ,  അതത് സംഗതികപാലെ,  ഫാറം  

I-ലള്ള  ശ്ിപാർശ്കൾ, യഥാവിധി ഒപ്പിട്ടത് 

 (iv) 3-ാം ചട്ടപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ലേഷയൽ കമ്മിറ്റിയുലട വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ 
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(v) മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതികനാ പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു 

കൂടികയാ അല്ലാലതകയാ സവീകരിക്കുന്നതികനാ ഉള്ള പ്രകമയത്തിലെ പകർപ്പ് 

(vi) മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതികനാ തയ്യാറാക്കിക്കുന്നതികനാ പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു 

കൂടികയാ അല്ലാലതകയാ സവീകരിക്കുന്നതികനാ ഉള്ള ഉകേശ്യം ഫാറം II -ൽ 

വിജ്ഞാപനം ലചയ്തത്; 

   (എ) ഔകദയാഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 

   (ബി) വർത്തമാന പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 

 (vii) ആകേപങ്ങളം അഭിപ്രായങ്ങളം േണിച്ചുലകാണ്ട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 

   ഫാറം IV -ലള്ള കനാട്ടീസിലെ പകർപ്പ് 

 (viii) മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പാസ്സാക്കാകനാ സവീകരിക്കാകനാ ഉള്ള പ്രകമയത്തിലെ പകർപ്പ് 

 (ix) പ്രകതയക കപ്രാജക്റ്റുകൾക്കായുള്ള മാപ്പുകൾ 

കരട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകദശ്ത്ത് നിെവിലള്ള വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച 

വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ. 

 (എ) അംഗീകരിച്ച വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

 (ബി) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

(സി) മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾലപ്പടുത്തി റോക്കാൻ ഉകേശ്ിക്കുന്ന വിശ്ദ 

നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ, കാരണ സെിതം വിശ്ദീകരിക്കുക 

 (ഡി) നിെനിർത്തുന്ന വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

 

    ലസക്രട്ടറി      കമയർ/ലചയർകപഴ്സൺ/പ്രസിഡെ് 

 
സ്ഥെം : …………………… 
തീയതി : ……………………   
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ഫാറം-VI 

[ചട്ടം 22(2) കാണുക] 

2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് (2016-ലെ 9) 36-ാം വകുപ്പ് 8-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം  

മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയ വസ്തുത അറിയിക്കുന്ന കനാട്ടീസ് 

 
 താലെ പറയുന്ന അതിരുകകളാടു കൂടിയ തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിലെ/ 

തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിലെ ഭാഗത്തിനായി …………………………. മുനിസിപ്പൽ 

കകാർപ്പകറഷൻ/മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ/ 

തയ്യാറാക്കിച്ച/പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു കൂടി സവീകരിച്ച/പരിഷ്കരണങ്ങളില്ലാലത സവീകരിച്ച മാസ്റ്റർ 

പ്ലാൻ 2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ (2016-ലെ 9) 36-ാം വകുപ്പ് (8)-ാം 

ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ …………………… തീയതി ……………………. പ്രകാരം 

സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതായി ഇതിനാൽ വിജ്ഞാപനം ലചയ്യുന്നു. 

 വടക്ക് ………………………………………… 

 കിെക്ക് ………………………………………… 

 ലതക്ക് ………………………………… 

 പടിഞ്ഞാറ് ……………………………………… 

മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകദശ്ത്ത് നിെവിലള്ള വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച 

വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ. 

 (എ) അംഗീകരിച്ച വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

 (ബി) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

(സി) മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾലപ്പടുത്തി റോക്കിയ വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ, 

കാരണ സെിതം വിശ്ദീകരിക്കുക 

 (ഡി) നിെനിർത്തുന്ന വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

 2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ 36-ാം വകുപ്പ് (10)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ 

വയവസ്ഥ ലചയ്തിരിക്കുന്നതു കപാലെ ………………………………………………….. മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/ 

മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 

പ്രസിദ്ധീകരികക്കണ്ടതാണ്. 

 ഈ പ്ലാനിന് അനുസ ൃതമായല്ലാലത യാലതാരാളം ഏലതാരു ഭൂമിയും 

വിനികയാഗിക്കുകകയാ വിനികയാഗിക്കാൻ ഇടയാക്കുകകയാ ഏലതങ്കിലം ഭൂമിയുലട വികസനം 

നടപ്പാക്കുകകയാ ഭൂവിനികയാഗത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുകകയാ ലചയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

 
 
          ഗവൺലമെ് ലസക്രട്ടറി 
      
സ്ഥെം : …………………… 
തീയതി : ……………………   
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ഫാറം-VII 
[ചട്ടം 23(1) കാണുക] 

……………………………………………………. മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ 
പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

 
 2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് (2016-ലെ 9) 36-ാം വകുപ്പ് (10)-ാം ഉപവകുപ്പ് 

പ്രകാരം സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു സംബന്ധിച്ച കനാട്ടീസ് 
 

 താലെ പറയുന്ന അതിരുകകളാടു കൂടിയ തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിനായി/ 

തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിലെ ഭാഗത്തിനായി …………………………. മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/ 

മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ/ 

തയ്യാറാക്കിച്ച/പരിഷ്കരണങ്ങകളാടു കൂടി സവീകരിച്ച/പരിഷ്കരണങ്ങളില്ലാലത സവീകരിച്ച മാസ്റ്റർ 

പ്ലാൻ, 2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ (2016-ലെ 9) 36-ാം വകുപ്പ് (8)-ാം 

ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ …………………… തീയതി ……………………. പ്രകാരം 

സർക്കാർ അനുമതി നിൽകിയിട്ടുള്ളതും മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള 

വസ്തുത …………………………………………. തീയതിയിലെ കകരള ഗസറ്റ് നമ്പർ ……………………………………….. 

എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ ………………………………………………… പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാലണന്ന് 

ഇതിനാൽ വിജ്ഞാപനം ലചയ്യുന്നു. 

 വടക്ക് ………………………………………… 

 ലതക്ക് ………………………………………… 

 കിെക്ക് …………………………………………  

 പടിഞ്ഞാറ് ……………………………………… 

 
കരട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകദശ്ത്ത് നിെവിലള്ള വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

സംബന്ധിച്ച വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ. 

 (എ) അംഗീകരിച്ച വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

 (ബി) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

(സി) മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾലപ്പടുത്തി റോക്കാൻ ഉകേശ്ിക്കുന്ന വിശ്ദ 

നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ, കാരണ സെിതം വിശ്ദീകരിക്കുക 

 (ഡി) നിെനിർത്തുന്ന വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

 
 സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ/മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലെ പ്രസക്ത 

ഭാഗങ്ങൾ  …………………………  മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ടൗൺ 

പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഔകദയാഗിക ലവബ് സസറ്റായ www……………………………...ൽ 

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലെ 

പകർപ്പ് ……………………………………………….. മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/മുനിസിപ്പൽ 
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കൗൺസിൽ/ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാരയാെയത്തിലം പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ 

പരികശ്ാധനയ്ക്ക്/വില്പനയ്ക്ക് െഭയമാണ്.  

 ഈ പ്ലാനിന് അനുസൃതമായല്ലാലത യാലതാരാളം ഏലതാരു ഭൂമിയും 

വിനികയാഗിക്കുകകയാ വിനികയാഗിക്കാൻ ഇടയാക്കുകകയാ ഏലതങ്കിലം ഭൂമിയുലട വികസനം 

നടപ്പാക്കുകകയാ ഭൂവിനികയാഗത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുകകയാ ലചയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

 

      ലസക്രട്ടറി      കമയർ/ലചയർകപഴ്സൺ/പ്രസിഡെ് 
സ്ഥെം : …………………… 
തീയതി : ……………………    
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ഫാറം –VIII 

[ചട്ടം 25(2) കാണുക] 

2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ്  (2016-ലെ 9) 50-ാം വകുപ്പിലെ 3-ാം ഉപവകുപ്പ് 
പ്രകാരം സർക്കാർ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലെ കരട് വയതിയാനം  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ചുള്ള 

കനാട്ടീസ് 

 താലെപ്പറയുന്ന അതിരുകകളാടു കൂടിയ തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിലെ/ 
തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിലെ ഭാഗത്തിലെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലെ കരട് വയതിയാനം 2016 –ലെ 
കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ (2016-ലെ 9-ാം ആക്റ്റ്) 50-ാം വകുപ്പ് 3-ാം ഉപവകുപ്പ് 
പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുലണ്ടന്ന് ഇതിനാൽ വിജ്ഞാപനം ലചയ്യുന്നു. 

വടക്ക് ......................................... 

കിെക്ക് ........................................ 

ലതക്ക് ......................................... 

പടിഞ്ഞാറ് ................................ 

കരട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകദശ്ത്ത് നിെവിലള്ള വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 
സംബന്ധിച്ച വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ. 

 (എ) അംഗീകരിച്ച വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 
 (ബി) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

(സി) കരട് വയതിയാനത്തിൽ ഉൾലപ്പടുത്തി റോക്കാനുകേശ്ിക്കുന്ന വിശ്ദ 
നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ, കാരണ സെിതം വിശ്ദീകരിക്കുക 

 (ഡി) നിെനിർത്തുന്ന വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

കരട് വയതിയാനത്തിലെ പകർപ്പ് പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലപാതുജനങ്ങൾക്ക് 
പരികശ്ാധനക്കായി ................................. മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ/ 
ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഓഫീസിൽ െഭയമാണ്. 

 പ്ലാനിൽ താത്പരയമുള്ള ഏലതാരാൾക്കും ഇതു സംബന്ധിച്ച ആകേപങ്ങളം 

അഭിപ്രായങ്ങളം പ്രസിദ്ധീകരണം സംബന്ധിച്ച കനാട്ടീസ് ഔകദയാഗിക ഗസറ്റിൽ വന്ന തീയതി 

മുതൽ അറുപത് ദിവസത്തിനകം സർക്കാരികെക്ക്/…………………………………. (സർക്കാർ 

നിർകേശ്ിക്കുന്ന അധികാരി) കരഖാമൂെം എഴുതി നൽകാവന്നതാണ്. 

2016–ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് (2016-ലെ 9-ാം ആക്റ്റ്) ലെ  61-ാം വകുപ്പ് 

പ്രകാരം ബാധകമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കനുസൃതമല്ലാലത യാലതാരാളം ഏലതങ്കിലം ഭൂമി 

വിനികയാഗിക്കുകകയാ വിനികയാഗിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുകകയാ ഏലതങ്കിലം ഭൂവികസനം 

നടപ്പാക്കുകകയാ ഭൂവിനികയാഗത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുകകയാ ലചയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.  

ഗവൺലമെ് ലസക്രട്ടറി 

സ്ഥെം :...................... 

തീയതി :....................... 
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ഫാറം – IX 
[ചട്ടം  25(5) കാണുക] 

2016-ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ് (2016-ലെ 9-ാം ആക്റ്റ്) -ലെ 50-ാം വകുപ്പ് 3-ാം 
ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം സർക്കാർ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ വയതിയാനം വരുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു 

സംബന്ധിച്ച കനാട്ടീസ് 

 താലെപ്പറയുന്ന അതിരുകകളാടു കൂടിയ തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിലെ/ 
തകേശ്ാസൂത്രണ പ്രകദശ്ത്തിലെ ഭാഗത്തിലെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ വയതിയാനം വരുത്തി 2016 –ലെ 
കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ (2016-ലെ 9-ാം ആക്റ്റ്) 50-ാം വകുപ്പ് 3-ാം ഉപവകുപ്പ് 
പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ .............. തീയതി ................ പ്രകാരം സർക്കാർ ഇതിനാൽ 
വിജ്ഞാപനം ലചയ്യുന്നു. 

വടക്ക് ......................................... 

കിെക്ക് ........................................ 

ലതക്ക് ......................................... 

പടിഞ്ഞാറ് ................................ 

മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകദശ്ത്ത് നിെവിലള്ള വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച 
വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾ. 

 (എ) അംഗീകരിച്ച വിശ്ദനഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 
 (ബി) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

(സി) മാസ്റ്റർ പ്ലാനിലെ വയതിയാനത്തിൽ ഉൾലപ്പടുത്തി റോക്കിയ വിശ്ദ 
നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ, കാരണ സെിതം വിശ്ദീകരിക്കുക 

 (ഡി) നിെനിർത്തുന്ന വിശ്ദ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ 

 
 2016 ലെ കകരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റിലെ 36-ാം വകുപ്പ് 10-ാം ഉപവകുപ്പിൽ 
വയവസ്ഥ ലചയ്തിരിക്കുന്നതു കപാലെ ................................. മുനിസിപ്പൽ കകാർപ്പകറഷൻ/മുനിസിപ്പൽ 
കൗൺസിൽ/ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രസിദ്ധീകരികക്കണ്ടതാണ്. 

 ഈ പ്ലാനിന് അനുസൃതമായല്ലാലത യാലതാരാളം ഏലതാരു ഭൂമിയും 
വിനികയാഗിക്കുകകയാ വിനികയാഗിക്കാൻ ഇടയാക്കുകകയാ ഏലതങ്കിലം ഭൂമിയുലട വികസനം 
നടപ്പാക്കുകകയാ ഭൂവിനികയാഗത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുകകയാ ലചയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.  

 ഗവൺലമെ് ലസക്രട്ടറി 

സ്ഥെം :...................... 

തീയതി :....................... 

 ഗവർണ്ണറുലട ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം, 
 

 ശ്ാരദ മുരളീധരൻ, 
 അഡീഷണൽ ചീഫ് ലസക്രട്ടറി 
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വിശ്ദീേരണ കുറിപ്പ് 

(ഇത് വിജ്ഞാപനത്തിലെ ഭാഗമാകുന്നതല്ല.  എന്നാല് അതിലെ ലപാത ഉകേശ്യാം 

ലവളിലപ്പടുത്തുന്നതിന് ഉകേശ്ിച്ചു ലോണ്ടള്ളതാണ്.) 

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

ഔകദയാഗിേ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനാം മുകഖന ചട്ടങ്ങള് ഉണ്ടാകാവന്നതാലണന്ന് വയവസ്ഥ 

ലചയ്യുന്നു.  പ്രസ്തുത ആക്റ്റിലെ 112-ാാം വകുപ്പ് (1)-ാാം ഉപവകുപ്പ് (എ) ഖണ്ഡപ്രോരാം ആക്റ്റിന് 

േീെിലള്ള റികപ്പാര്ക്ട്ടുേളുകടയുാം മാപ്പുേളുകടയുാം പിന്ബെകത്താടുകൂടി ഭൂമിയുലട 

വിനിക ാഗവാം അതിലെ വിേസനവാം ഒരു പ്ലാനില് നടകത്തണ്ട രീതിയുാം 

പുറലപ്പടുവികകണ്ട വിജ്ഞാപനങ്ങളുാം ആക്റ്റിന് േീെിലള്ള  ഒരു പ്ലാന് തയ്യാറാക്കുന്നതിലാം 

അനുമതി നല്കുന്നതിലാം തടര്ക്ന്നുള്ള പുനരവകൊേനത്തിനുാം പുതകെിനുാം 

റോകെിനുാം അനുവര്ക്ത്തികകണ്ട നടപടിക്രമവാം വയവസ്ഥ ലചയ്തുലോണ്ട് ചട്ടങ്ങള് 

ഉണ്ടാക്കുവാന് സര്ക്കാരിന് അധിോരാം നല്കുന്നു.  കമല്പ്പറഞ്ഞ 

വയവസ്ഥേളനുസരിച്ച് 2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ (മാസ്റ്റര്ക് പ്ലാനിലെ 

രൂപീേരണവാം അനുമതി നല്േലാം) ചട്ടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുവാന് സര്ക്കാര്ക് തീരുമാനിച്ചു. 

 കമല്പ്പറഞ്ഞ െക്ഷയാം നിറകവറ്റുവാന് ഉകേശ്ിച്ചുലോണ്ടള്ളതാണ് ഈ 
വിജ്ഞാപനാം. 
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