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പതതനഞഗ്രാന്റിം കകേരള നതിയമസഭ
ബതല നമ്പര് 53

2021-ലലെ കകേരള നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ (കഭേദഗതത) ബതല
2016-ലലെ കകേരള നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ ആകറ കഭേദഗതത
ലചെയ്യുന്നതതനുള
ഒരു
ബതല
പപീഠതകേ.—2016-ലലെ കകേരള നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ ആകറ (2016-ലലെ
തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ആവശശ്യങ്ങള്കഗ്രായത കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതറ യുക്തമഗ്രായതരതക്കുകേയഗ്രാല ;
ഭേഗ്രാരത റതപ്പബതകതലന
പകേഗ്രാരന്റിം നതയമമുണഗ്രാക്കുന്നു :—

എഴുപതതരണഗ്രാന്റിം

സന്റിംവലസരതതല

1. ചുരുകകപ്പരുന്റിം പഗ്രാരന്റിംഭേവന്റിം.—(1) ഈ ആകതനറ
ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ (കഭേദഗതത) ആകറ എന്നറ കപരറ പറയഗ്രാന്റിം.

9)

തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്റിം

2021-ലലെ കകേരള നഗര-

(2) ഇതറ 2021 ലഫെബ്രുവരത 25-ാം തപീയതത പഗ്രാബലെശ്യതതല വന്നതഗ്രായത
കേരുതലപ്പകടേണതഗ്രാണറ.
2. ചെതലെ പദപകയഗ്രാഗങ്ങള്ക്കു പകേരന്റിം മററ ചെതലെ പദപകയഗ്രാഗങ്ങള് കചെര്കല .—2016-ലലെ
കകേരള നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ ആകതല (2016-ലലെ 9) (ഇതതനു കശഷന്റിം പധഗ്രാന ആകറ
എന്നഗ്രാണറ പരഗ്രാമര്ശതകലപ്പടുകേ),—
(i)
"നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ വകുപ്പറ" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് എവതലടേലയലഗ്രാന്റിം
വരുന്നുകവഗ്രാ അതതനു പകേരന്റിം "തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭേരണ വകുപ്പറ (പഗ്രാനതന്റിംഗറ)" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(ii) “ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് എവതലടേലയലഗ്രാന്റിം വരുന്നുകവഗ്രാ
അതതനു പകേരന്റിം “സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
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(iii) യഥഗ്രാക്രമന്റിം "കബഗ്രാര്ഡറ" അലലങതല "സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ
കബഗ്രാര്ഡറ" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് എവതലടേലയലഗ്രാന്റിം വരുന്നുകവഗ്രാ അതതനറ പകേരന്റിം “സന്റിംസ്ഥഗ്രാന
നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
3. 2-ാം വകുപ്പതനുള കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 2 -ാം വകുപ്പതല,—
(i) (ബത) ഖണ്ഡതതനുകശഷന്റിം, തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ :—
“(ബതഎ) “വഞര്ഷതകേപദ്ധതത” എന്നഗ്രാല സന്റിംസ്ഥഗ്രാനകമഗ്രാ അലലങതല
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങകളഗ്രാ, സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതലന വതകേസന മുന്ഗണനകേള്കറ
അനുസൃതമഗ്രായത, ഒരു നതശതത സഗ്രാമ്പതതകേ വര്ഷതതനുളതല കപഗ്രാജക്ടുകേളന്റിം സപീമുകേളന്റിം
നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത
തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള
സഗ്രാമൂഹതകേ-സഗ്രാമ്പതതകേ
പദ്ധതത
എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;”;
(ii) (എചറ) ഖണ്ഡതതനുപകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ :—
“(എചറ) “വതികേസനന്റിം” എന്നഗ്രാല, വതശഗ്രാലെമഗ്രായ കേഗ്രാഴ്ചപ്പഗ്രാടേതല, ഒരു
പകദശതതലന ലമഗ്രാതതതലുള
സഗ്രാമൂഹതകേ, സഗ്രാമ്പതതകേ, സുസ്ഥതര വതകേസനന്റിം
എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നതന്റിം, ഈ ആകതലന ആവശശ്യങ്ങള്കഗ്രായത ഭൂമത അലലങതല സ്ഥലെവമഗ്രായത
ബന്ധലപ്പട്ടേ വതകേസനതതലന വതവതധ വശങ്ങള്, പകതശ്യകേതചറ ഏലതങതലുന്റിം ഭൂമതയുലടേ
പുനര്വതഭേജനകമഗ്രാ, ഭൂമതയതകലെഗ്രാ അതതന്കമകലെഗ്രാ അതതനു മുകേളതകലെഗ്രാ അതതനു തഗ്രാലഴെകയഗ്രാ
നടേത്തുന്ന നതര്മഗ്രാണകമഗ്രാ, എഞതനപീയറതന്റിംഗറ, ഖനനന്റിം അലലങതല മററ പവര്തനങ്ങകളഗ്രാ
അലലങതല ഏലതങതലുന്റിം ലകേട്ടേതടേതതകലെഗ്രാ ഭൂമതയതകലെഗ്രാ വരുത്തുന്ന ഭേഭൗതതകേ മഗ്രാറങ്ങകളഗ്രാ,
ഏലതങതലുന്റിം ഭൂമതയുലടേകയഗ്രാ ലകേട്ടേതടേതതലനകയഗ്രാ ഉപകയഗ്രാഗതതല വരുത്തുന്ന മഗ്രാറങ്ങകളഗ്രാ
ഉള്ലപ്പടുന്നതമഗ്രാകുന്നു;";
(iii) (എചറ) ഖണ്ഡതതനുകശഷന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ:—
“(എചറഎ) “ദുരനന്റിം” എന്നഗ്രാല, 2005-ലലെ ദുരന നതവഗ്രാരണ ആകതല
(2005-ലലെ 53-ാം കകേന്ദ്ര ആകറ) നതര്വ്വചെതച പകേഗ്രാരമുള ഒരു ദുരനന്റിം എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകു ന;”;
(iv) (ലജ) ഖണ്ഡതതനുപകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ:—
“(ലജ)
“പഞവത്സര
പദ്ധതത”
കേഗ്രാലെയളവതകലെകകഗ്രാ അലലങതല, കേഗ്രാലെഗ്രാകേഗ്രാലെങ്ങളതല,

എന്നഗ്രാല
സര്കഗ്രാര്

അഞറ
വര്ഷ
തപീരുമഗ്രാനതക്കുന്ന
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പകേഗ്രാരമുള ഒരു കേഗ്രാലെയളവതകലെകകഗ്രാ വളര്ച, വതകേസനന്റിം, ലതഗ്രാഴെതല, സസ്വഗ്രാശ്രയതസ്വന്റിം,
സഗ്രാമൂഹതകേ നപീതത മുതലെഗ്രായ ലെകശ്യങ്ങളന്റിം ഉകദ്ദേശശ്യങ്ങളന്റിം നതറകവറ്റുന്നതതനഗ്രായത സന്റിംസ്ഥഗ്രാനകമഗ്രാ
തകദ്ദേശ സര്കഗ്രാരുകേകളഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്ന ഒരു സഗ്രാമ്പതതകേ പദ്ധതത എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;”;
(v) (എന്) ഖണ്ഡതതനുകശഷന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ:—
“(എന്എ) “ഭമത” എന്നതതല, ഭൂമതയതല നതന്നുന്റിം ഉണഗ്രാകുന്ന കനട്ടേങ്ങളന്റിം
ഭൂമതകയഗ്രാടേറ കചെര്ന്നതരതക്കുന്നകതഗ്രാ അലലങതല ഭൂമതകയഗ്രാടേറ കചെര്ന്നതരതക്കുന്ന ഏതതലലെങതലുന്റിം
സ്ഥതരമഗ്രായത ബന്ധതപ്പതചതട്ടുളകതഗ്രാ ആയ വസ്തുകളന്റിം ഉള്ലപ്പടുന്നതന്റിം, എന്നഗ്രാല അവയതല
പരതമതതലപ്പടുതഗ്രാലത, അതതല ജലെഗ്രാശയങ്ങള്, വനങ്ങള്, കേണലകേഗ്രാടുകേള്, ചെതപ്പറ
പകദശങ്ങള് എന്നതവ ഉള്ലപ്പടുന്നതമഗ്രാകുന്നു;”;
(vi) (ആര്) ഖണ്ഡതതല “എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ പകേരന്റിം
"എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നതന്റിം
പസസ്തുത
പഗ്രാനതനറ
പതതനഞറ
വര്ഷകഗ്രാലെകതകറ
പഗ്രാബലെശ്യമുണഗ്രായതരതക്കുന്നതമഗ്രാണറ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
(vii) (റത) ഖണ്ഡതതനുകശഷന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ:—
"(റതഎ) “ലഘൂകേരണന്റിം” എന്നഗ്രാല, സന്റിംസ്ഥഗ്രാനത്തു പഗ്രാബലെശ്യതതലുള,
2005-ലലെ ദുരനനതവഗ്രാരണ ആകതല (2005-ലലെ 53-ാം കകേന്ദ്ര ആകറ) നതര്വ്വചെതച
പകേഗ്രാരമുള ലെഘൂകേരണന്റിം എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;";
(viii) (എകറ) ഖണ്ഡതതനുകശഷന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ:—
"(എകറഎ) “ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്” എന്നഗ്രാല, ഈ ആകതലന
ആവശശ്യങ്ങള്കഗ്രായത, അതത സന്റിംഗതതകപഗ്രാലലെ, സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതലനകയഗ്രാ ജതലയുകടേകയഗ്രാ ഒരു
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതലനകയഗ്രാ സഗ്രാമ്പതതകേവന്റിം സ്ഥലെപരവമഗ്രായ വതകേസനതതനു
കവണതയുള ലെകശ്യങ്ങള്, നയങ്ങള്, തന്ത്രങ്ങള് എന്നതവ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന്ന ഏകേകദശന്റിം
ഇരുപതറ വര്ഷ കേഗ്രാലെയളവതകലെക്കുള ഒരു ദപീര്ഘകേഗ്രാലെ പഗ്രാന് എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;";
(ix) (ഇസഡറ) ഖണ്ഡതതല “ഒരു കജഗ്രായതനറ ആസൂത്രണപകദശതതനു
കവണതയുള ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുന്റിം,” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുന്റിം ചെതഹ്നതതനുന്റിം കശഷന്റിം “പകതശ്യകേ
പകദശതതനു കവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാനുന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
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(x)
(എഎ)
ഖണ്ഡതതനുകശഷന്റിം
കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—

തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന

ഖണ്ഡങ്ങള്

"(എഎഎ) “മുന്ഗണനഗ്രാ പവര്തന പഗ്രാന്” എന്നഗ്രാല, അതത
സന്റിംഗതതകപഗ്രാലലെ, ഒരു ജതലയ്കകഗ്രാ, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതകനഗ്രാ, തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ
പകദശതതകനഗ്രാ അലലങതല ഒരു പകതശ്യകേ പകദശതതകനഗ്രാ കവണത, ഈ
ആകതനനുസൃതമഗ്രായത
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്ന
പഗ്രാനതലന
ചെട്ടേക്കൂടേതനുളതല
നതന്നുലകേഗ്രാണറ
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതന്റിം പസ്തുത പകദശതതലന സ്ഥലെപര വതകേസനതതനഗ്രായുള മുന്ഗണനകേളന്റിം
പരതപഗ്രാടേതകേളന്റിം സൂചെതപ്പതക്കുന്നതമഗ്രായ ഒരു പവര്തന പഗ്രാന് എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നതന്റിം അതറ
ബന്ധലപ്പട്ടേ പഗ്രാനതലന ഭേഗ്രാഗമഗ്രായതരതക്കുന്നതമഗ്രാണറ;
(എഎബത) “പസതദ്ധപീകേരതച പഗ്രാന്” എന്നഗ്രാല ഈ ആകതലലെയുന്റിം
അതതന്കേപീഴെതല
ഉണഗ്രാകലപ്പട്ടേ ചെട്ടേങ്ങളതലലെയുന്റിം വശ്യവസ്ഥകേള്കറ അനുസൃതമഗ്രായത,
നതര്ണ്ണയതകലപ്പട്ടേ
സമയപരതധതക്കുളതല
ആകകപങ്ങളന്റിം
അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം
സമര്പ്പതക്കുവഗ്രാന് കണതച്ചുലകേഗ്രാണറ പസതദ്ധപീകേരതച പഗ്രാന് എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;";
(xi) (എബത) ഖണ്ഡതതനുകശഷന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ :—
"(എബതഎ) “അനുമതത ലെഭേതച പഗ്രാന്” എന്നഗ്രാല ഈ ആകതലലെയുന്റിം
അതതന്കേപീഴെതല
ഉണഗ്രാകലപ്പട്ടേ ചെട്ടേങ്ങളതലലെയുന്റിം വശ്യവസ്ഥകേള്കറ അനുസൃതമഗ്രായത
പസതദ്ധപീകേരതചതന്റിം ആകകപങ്ങളന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം ഏലതങതലുമുലണങതല അതറ
പരതഗണതചതതനുകശഷന്റിം,
അനുകയഗ്രാജശ്യമഗ്രായ
പരതഷ്ക്കരണങ്ങള്
ഉള്ലപ്പടുതതയതതനു
കശഷന്റിം, അനുമതത ലെഭേതചതമഗ്രായ പഗ്രാന് എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;";
(xii)
(എസത)
ഖണ്ഡതതനുകശഷന്റിം
കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—

തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന

ഖണ്ഡങ്ങള്

"(എസതഎ) “പകതശ്യകേ പകദശന്റിം” എന്നഗ്രാല സന്റിംസ്ഥഗ്രാനകമഗ്രാ 1994-ലലെ
കകേരള മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 4-ാം വകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം രൂപപീകേരതചതട്ടുള
മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ, മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ അലലങതല ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ, അലലങതല 1994- ലലെ കകേരള പഞഗ്രായതറ രഗ്രാജറ ആകതലലെ (1994-ലലെ 13)
4-ാം വകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം രൂപപീകേരതചതട്ടുള ഒരു ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, കേലണതതയതട്ടുളതന്റിം,
ദുരനന്റിം, പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേ ദുര്ബ്ബലെത, പപതൃകേ സന്റിംരകണന്റിം, സര്കഗ്രാര് നതര്കദ്ദേശതച
പകേഗ്രാരമുള അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യങ്ങളലടേ അടേതയനതര വതകേസനന്റിം എന്നതവയുലടേ
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പശഗ്രാതലെതതല അടേതയനതര ആസൂത്രണന്റിം ആവശശ്യമഗ്രായതട്ടുളതമഗ്രായ ഒരു പകദശന്റിം
എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നതന്റിം, അപകേഗ്രാരമുള പകതശ്യകേ പകദശന്റിം ഒകന്നഗ്രാ അതതലെധതകേകമഗ്രാ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ
സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളലടേ
അധതകേഗ്രാരപരതധതയതല
വരുന്ന
ഒരു
പകദശമഗ്രാകേഗ്രാവന്നതമഗ്രാണറ;
(എസതബത) “പകതശ്യകേ പകദശതതനുകവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാന്”
എന്നഗ്രാല ഒരു പകതശ്യകേ പകദശതതനറ കവണത തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുളതന്റിം അങ്ങലനയുള
പകദശതതലന സ്ഥലെപര വതകേസനതതനു കവണതയുള നയങ്ങളന്റിം, പരതപഗ്രാടേതകേളന്റിം,
വതശദമഗ്രായ നതര്കദ്ദേശങ്ങളന്റിം വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന്നതന്റിം പസ്തുത പകദശതതലലെ ഭൂമതയുലടേ
ഉപകയഗ്രാഗവന്റിം അതതലന വതകേസനവന്റിം ഏത രപീതതയതല നടേപ്പതലെഗ്രാകണലമന്നറ
സൂചെതപ്പതക്കുന്നതമഗ്രായ ഒരു പഗ്രാന് എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;
(എസതസത) “സഞ്ചാംസ്ഥഗ്രാന വതകേസന കേഭൗണ്സതല” എന്നഗ്രാല 1994- ലലെ
കകേരള മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 55-ാം വകുപ്പു പകേഗ്രാരന്റിം രൂപപീകേരതച
സന്റിംസ്ഥഗ്രാന വതകേസന കേഭൗണ്സതല എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;
(എസതഡത)
“സഞ്ചാംസ്ഥഗ്രാന
ആസൂത്രണ
കബഗ്രാര്ഡറ”
എന്നഗ്രാല,
സന്റിംസ്ഥഗ്രാനലത വതഭേവങ്ങളലടേ ശഗ്രാസപീയ വതലെയതരുതലുന്റിം വളര്ചഗ്രാ മുന്ഗണനകേളന്റിം
അടേതസ്ഥഗ്രാനമഗ്രാകത
വതകേസന
പദ്ധതതകേള്
ആവതഷ്ക്കരതകഗ്രാന്
സര്കഗ്രാരതലന
പഗ്രാപ്തരഗ്രാക്കുന്നതതനുന്റിം സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതറ, അതതറ സന്റിംഗതത കപഗ്രാലലെ, വതകേസന സപീമുകേകളഗ്രാ
അലലങതല
പദ്ധതതകേകളഗ്രാ
ആസൂത്രണന്റിം
ലചെയ്യുവഗ്രാനുന്റിം
നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുവഗ്രാനുന്റിം
സഹഗ്രായതക്കുന്നതതനുന്റിം സര്കഗ്രാരതനു കേപീഴെതല രൂപപീകേരതച ഉപകദശകേ കബഗ്രാര്ഡറ
എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു;”.
4. അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം II-ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം II-ലലെ
ശപീര്ഷകേതതല "സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ
കബഗ്രാര്ഡന്റിം സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതനു
കവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം" എന്ന ശപീര്ഷകേതതനു പകേരന്റിം “സഞ്ചാംസ്ഥഗ്രാന നഗരഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയുന്റിം സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതനു കവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ
പഗ്രാനുന്റിം” എന്ന ശപീര്ഷകേന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ .
5. 3-ാം വകുപ്പതനറ പകേരന്റിം പുതതയ വകുപ്പു കചെര്കല .—പധഗ്രാന ആകതലലെ 3-ാം
വകുപ്പതനുപകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
“3. സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ രൂപപീകേരണന്റിം.—(1) ഈ
ആകറ പഗ്രാബലെശ്യതതല വന്നതതനുകശഷന്റിം, കേഴെതയുന്നത്ര കവഗന്റിം, സര്കഗ്രാരതനറ, ഗസററ
വതജഗ്രാപനന്റിം വഴെത, സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറത എന്ന കപരതല ഒരു കേമതറത
ഈ ആകതന് കേപീഴെതല അതതനു നലകേതയതട്ടുള ചുമതലെകേള് നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതലന
ആവശശ്യതതകലെകഗ്രായത, രൂപപീകേരതക്കുകേയുന്റിം നതയമതക്കുകേയുന്റിം ലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
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(2) സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറത, ഒരു ലചെയര്കപഴ്സണ്, ഒരു
പവസറ ലചെയര്കപഴ്സണ്, (4)-ാം ഉപവകുപ്പതല പകതശ്യകേന്റിം പറഞതട്ടുള പകേഗ്രാരന്റിം മററ
പതതലനട്ടേറ അന്റിംഗങ്ങള് എന്നതവര് ഉള്ലപ്പടുന്നതഗ്രായതരതകകണതഗ്രാണറ.
(3) സന്റിംസ്ഥഗ്രാനലത തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭേരണ വകുപ്പു മന്ത്രത, സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗരഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ ലചെയര്കപഴ്സണ് ആയതരതകകണതന്റിം സന്റിംസ്ഥഗ്രാന ആസൂത്രണ
കബഗ്രാര്ഡതലന പവസറ ലചെയര്കപഴ്സണ്, പസ്തുത കേമതറതയുലടേ പവസറ ലചെയര്കപഴ്സണ്
ആയതരതകകണതമഗ്രാണറ.
(4) സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയതലലെ മററ അന്റിംഗങ്ങള് തഗ്രാലഴെ
പറയുന്നവര് ആയതരതകകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
(എ) ഗവണ്ലമനറ പതന്സതപ്പല ലസക്രട്ടേറത, തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ വകുപ്പറ;
(ബത) റവനന, ധനകേഗ്രാരശ്യന്റിം, കൃഷത, ആസൂത്രണ-സഗ്രാമ്പതതകേ കേഗ്രാരശ്യന്റിം,
പരതസ്ഥതതത, ലപഗ്രാതമരഗ്രാമതറ, ഗതഗ്രാഗതന്റിം, വനന്റിം വനശ്യജപീവത, ഊര്ജന്റിം, ജലെവതഭേവന്റിം
എന്നപീ വകുപ്പുകേളലടേ ഗവണ്ലമനറ ലസക്രട്ടേറതമഗ്രാര്;
(സത) വതകകേന്ദ്രപീകേരണ ആസൂത്രണതതലന ചുമതലെയുള സന്റിംസ്ഥഗ്രാന
ആസൂത്രണ കബഗ്രാര്ഡതലലെ അന്റിംഗന്റിം;
(ഡത) ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനര്;
(ഇ) ലെഗ്രാനറ റവനന കേമപീഷണര്;
(എഫെറ) ലചെയര്കപഴ്സണ്, കകേരള സന്റിംസ്ഥഗ്രാന മലെതനപീകേരണ നതയന്ത്രണ
കബഗ്രാര്ഡറ; കൂടേഗ്രാലത
(ജത) സര്കഗ്രാര് നഗ്രാമനതര്കദ്ദേശന്റിം ലചെയ്യുന്ന മൂന്നറ അനഭൗകദശ്യഗ്രാഗതകേ
അന്റിംഗങ്ങള്, അവരതല ഒരഗ്രാള് നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണതതല പവദഗശ്യവന്റിം കയഗ്രാഗശ്യതയുന്റിം
ഉളയഗ്രാളന്റിം, മററ രണറ കപര്, സര്കഗ്രാരതലന അഭേതപഗ്രായതതല, ഗതഗ്രാഗതന്റിം, കൃഷത,
സഗ്രാമ്പതതകേശഗ്രാസന്റിം അലലങതല പരതസ്ഥതതത സന്റിംബന്ധതച കേഗ്രാരശ്യങ്ങളതല പകതശ്യകേ
പരതജഗ്രാനകമഗ്രാ പഗ്രാകയഗ്രാഗതകേ പരതചെയകമഗ്രാ ഉളവരുന്റിം ആയതരതകകണതഗ്രാണറ.
(5) സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതലന തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ വകുപ്പതലന ചുമതലെയുള
ഗവണ്ലമനറ പതന്സതപ്പല ലസക്രട്ടേറത സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ എകറഒഫെപീകഷശ്യഗ്രാ ലമമ്പര് ലസക്രട്ടേറതയുന്റിം, ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനര് കജഗ്രായതനറ ലസക്രട്ടേറതയുന്റിം
ആയതരതകകണതഗ്രാണറ.
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(6) സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ കയഗ്രാഗങ്ങളതല
തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ആളകേലള, പകതശ്യകേ കണതതഗ്രാകളഗ്രായത, ആ കയഗ്രാഗങ്ങളതല അവരുലടേ
സഗ്രാന്നതദ്ധശ്യന്റിം ആവശശ്യമുളകപ്പഗ്രാലഴെഗ്രാലക കണതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
(എ) ലറയതലകവ, സതവതല ഏവതകയഷന്, ഷതപ്പതന്റിംഗറ, പതതകരഗ്രാധന്റിം,
ഗതഗ്രാഗതവന്റിം
വഗ്രാര്തഗ്രാവതനതമയവന്റിം, പരതസ്ഥതതതയുന്റിം വനവന്റിം, നഗര വതകേസനന്റിം, ഗഗ്രാമ
വതകേസനന്റിം മുതലെഗ്രായവയുലടേ ചുമതലെയുള കകേന്ദ്ര സര്കഗ്രാര് മന്ത്രഗ്രാലെയങ്ങളലടേ
പതതനതധതകേള്;
(ബത) (4)-ാം ഉപവകുപ്പതലന (ബത)
ഒഴെതലകേയുള സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേളലടേ ലസക്രട്ടേറതമഗ്രാര്;

ഖണ്ഡതതല

പരഗ്രാമര്ശതചവ

(സത) ഇന്സ്റ്റതററ്റ്യൂട്ടേറ ഓഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാകനഴ്സറ, ഇനശ്യ, കകേരള റപീജതയണല
ചെഗ്രാപ്ററതലന ലചെയര്കപഴ്സണ്;
(ഡത) ബന്ധലപ്പട്ടേ ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേയുന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേയുന്റിം തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതലനയുന്റിം വതകേസന
അകതഗ്രാറതറതയുലടേയുന്റിം ലചെയര്കപഴ്സണ്മഗ്രാര്;
(ഇ)സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറത, കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതക്കുവഗ്രാന്
ആഗഹതക്കുന്ന മകറലതങതലുന്റിം വതദഗര്, ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥര്, സന്റിംഘടേനകേളലടേ പതതനതധതകേള്
എന്നതവരുന്റിം അതകപഗ്രാലുളവരുന്റിം.”.
6. 4-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 4-ാം വകുപ്പതല, (എഫെറ)
ഖണ്ഡതതല, “പവര്തനങ്ങള്” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്റിം “വതികേസന പവര്തനങ്ങള്”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
7. 5-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 5-ാം വകുപ്പതല “കേമതറതകേള്”
എന്ന വഗ്രാകറ എവതലടേലയലഗ്രാന്റിം വരുന്നുകവഗ്രാ, അവയ്ക്കു പകേരന്റിം “സബ്കേമതറതകേള്” എന്ന
വഗ്രാക്കുന്റിം “കേമതറത” എന്ന വഗ്രാകറ എവതലടേലയലഗ്രാന്റിം വരുന്നുകവഗ്രാ, അവയ്ക്കു പകേരന്റിം
“സബ്കേമതറത” എന്ന വഗ്രാക്കുന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
8. 6-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 6-ാംവകുപ്പറ (2-)-ാം
ഉപവകുപ്പതല, “പതതനഗ്രാലെറ ദതവസതതല കുറയഗ്രാലതയുള കേഗ്രാലെഗ്രാവധതയുള” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ.
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9. 7-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 7-ാം വകുപ്പറ (2)-ാം
ഉപവകുപ്പതല, “പവസറ-ലചെയര്കപഴ്സണ്മഗ്രാരതല ഒരഗ്രാകളഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു പകേരന്റിം
“പവസറ ലചെയര് കപഴ്സകണഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
10. 8-ാം വകുപ്പതനു പകേരന്റിം പുതതയ വകുപ്പറ കചെര്കല.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 8-ാം
വകുപ്പതനു പകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
" 8. സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതനറ കവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതല
പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം ലചെയഗ്രാവന്ന കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്.—(1) സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതനുകവണതയുള സ്ഥലെപര
ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതല,—
(എ) സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതലന
സന്റിംകയഗ്രാജതത വപീകണവന്റിം;

സ്ഥലെപര

വതകേസനതതനു

(ബത) ഏകേകദശന്റിം ഇരുപതറ വര്ഷ കേഗ്രാലെയളവതകലെക്കുള
വതകേസതതനു കവണതയുള തന്ത്രങ്ങളന്റിം നയങ്ങളന്റിം അടേങ്ങതയതരതകകണതഗ്രാണറ.

കവണതയുള
സ്ഥലെപര

(2) സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതനു കവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്,
മറ്റുളവയ്ലകഗ്രാപ്പന്റിം, തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന എലഗ്രാകമഗ്രാ അലലങതല ഏലതങതലുകമഗ്രാ കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്
പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം ലചെകയണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
(എ) ഭേഭൗതതകേവന്റിം പകൃതതദതവമഗ്രായ വതഭേവതതലന ഉപകയഗ്രാഗസഗ്രാദ്ധശ്യതകേളന്റിം
അവയുലടേ വതനതകയഗ്രാഗവന്റിം;
(ബത) നഗരവത്കേരണന്റിം, ജനസന്റിംഖശ്യഗ്രാ അപഗഥനന്റിം, നഗരപകദശങ്ങളതലലെയുന്റിം
ഗഗ്രാമപകദശങ്ങളതലലെയുന്റിം അധതവഗ്രാസ കകേന്ദ്രങ്ങളലടേ, അവയുലടേ ക്രമനതഷ്ഠകയഗ്രാടുന്റിം പവര്തന
സസ്വഭേഗ്രാവകതഗ്രാടുന്റിംകൂടേതയ ഘടേന;
(സത) കദശപീയ-സന്റിംസ്ഥഗ്രാന തലെതതലുള ഗതഗ്രാഗത ശന്റിംഖലെ;
(ഡത) അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യ വതകേസനന്റിം ;
(ഇ) സഗ്രാമഗ്രാനശ്യ ഭൂവതനതകയഗ്രാഗന്റിം;
(എഫെറ) പകൃതത ദുരന സഗ്രാധശ്യതഗ്രാ പകദശങ്ങള്;
(ജത) പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേമഗ്രായുന്റിം
പകദശങ്ങളലടേ സന്റിംരകണന്റിം;

ആവഗ്രാസവശ്യവസ്ഥഗ്രാപരമഗ്രായുന്റിം

ദുര്ബ്ബലെമഗ്രായ
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(എചറ)
കദശപീയ-സന്റിംസ്ഥഗ്രാന
പകദശങ്ങളലടേ സന്റിംരകണന്റിം;

തലെതതലുള

പപതൃകേ

സമ്പതറ

(ലഎ) തഗ്രാലഴെ പറയുന്ന കമഖലെകേളലടേ സ്ഥലെപരമഗ്രാനങ്ങള്, അതഗ്രായതറ:—
(i) വശ്യഗ്രാപഗ്രാര , വഗ്രാണതജശ്യ, വശ്യവസഗ്രായ വതകേസനന്റിം;
(ii) കൃഷതയുന്റിം ഗഗ്രാമവതകേസനവന്റിം;
(ലജ) സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതലന സ്ഥലെപര ആസൂത്രണന്റിം ഉറപ്പഗ്രാക്കുന്നതതനറ
ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതഗ്രാവന്നതന്റിം സര്കഗ്രാര് നതര്കദ്ദേശതകഗ്രാവന്ന പകേഗ്രാരമുളതമഗ്രായ
മകറലതങതലുന്റിം വതവരങ്ങളന്റിം വതശദഗ്രാന്റിംശങ്ങളന്റിം;”.
11. 9-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 9-ാം വകുപ്പതല,—
(1) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതല,“ നൂറതഎണ്പതറ” എന്ന വഗ്രാകതനറ പകേരന്റിം
“ലതഗ്രാണ്ണൂററ” എന്ന വഗ്രാകറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
(2) (4)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “സര്കഗ്രാരതനറ അനുമതതകഗ്രായത അയച്ചു
ലകേഗ്രാടുകകണതമഗ്രാണറ" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ പകേരന്റിം “സന്റിംസ്ഥഗ്രാന വതകേസന കേഭൗണ്സതലെതനറ
അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതന്റിം, പസ്തുത വതവരന്റിം സര്കഗ്രാരതലന അറതയതകകണതമഗ്രാണറ" എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
(3) (4)-ാം ഉപവകുപ്പതനറ
കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ :—

കശഷന്റിം

തഗ്രാലഴെ

പറയുന്ന

ഉപവകുപ്പറ

“(4 എ) സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതനു കവണതയുള കേരടേറ സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ
പഗ്രാന് സന്റിംസ്ഥഗ്രാന വതകേസന കേഭൗണ്സതല പരതഗണതകകണതന്റിം, അതറ ലെഭേതച തപീയതത
മുതല കേഴെതയുന്നതന്റിം അറുപതറ ദതവസതതനുളതല, പരതഷ്കരതക്കുന്നതതനുള അഭേതപഗ്രായങ്ങള്
ഏലതങതലുമുലണങതല അവകയഗ്രാലടേഗ്രാപ്പന്റിം, സര്കഗ്രാരതനറ അനുമതതകഗ്രായത അയച്ചു
ലകേഗ്രാടുകകണതമഗ്രാണറ ;”;
(4) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “ഒരു വര്തമഗ്രാനപത്രതതലലെങതലുന്റിം വതജഗ്രാപനന്റിം
ലചെകയണതമഗ്രാണറ.” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുന്റിം ചെതഹ്നതതനുന്റിം പകേരന്റിം “രണ്ടു വര്തമഗ്രാന
പത്രങ്ങളതലലെങതലുന്റിം (അതതല ഒന്നറ പഗ്രാകദശതകേ ഭേഗ്രാഷയതല ഉളതഗ്രായതരതകകണതഗ്രാണറ),
വതജഗ്രാപനന്റിം ലചെകയണതന്റിം സര്കഗ്രാര് അനുമതത നലകേതയ, സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതനു കവണതയുള
സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്, സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ സഗ്രാകങതതകേ
ലസക്രകട്ടേറതകയറതലന ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ലവബ്പസറതല പസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണറ.” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേളന്റിം ചെതഹ്നങ്ങളന്റിം ബഗ്രാകറ്റുകേളന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
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(5) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതനുകശഷന്റിം തഗ്രാലഴെ പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ:—
“(5 എ) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതനു കേപീഴെതല അനുമതത ലെഭേതച, സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതനു
കവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്, സന്റിംസ്ഥഗ്രാന ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതലുന്റിം
പഞവത്സര പദ്ധതതകേളതലുന്റിം, വഗ്രാര്ഷതകേ പദ്ധതതകേളതലുന്റിം അലലങതല ഇവയതല
ഏതതലലെങതലുന്റിം ഉചെതതമഗ്രായത ഉള്ലകഗ്രാളതക്കുന്നതതനഗ്രായത, സന്റിംസ്ഥഗ്രാന ആസൂത്രണ
കബഗ്രാര്ഡതനറ സര്കഗ്രാര് അയച്ചു ലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണറ.”;
(6)

(6)-ാം

ഉപവകുപ്പതല,

“മുകേളതലലെ

(3),

(4)”

എന്ന

വഗ്രാകതനുന്റിം

ബഗ്രാകറ്റുകേള്ക്കുന്റിം അകങ്ങള്ക്കുന്റിം കശഷന്റിം “(4 എ),” എന്ന അകവന്റിം ബഗ്രാകറ്റുകേളന്റിം
അകരവന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
12. 11-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 11-ാം വകുപ്പതല,—
(i)

(എ) ഖണ്ഡതതല, “സലെപരമഗ്രായ വതകേസനന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു

പകേരന്റിം “സ്ഥലെപര ആസൂത്രണവന്റിം വതകേസനവന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(ii) (ബത) ഖണ്ഡതതല,“കബഗ്രാര്ഡതലന”എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്റിം “സഞ്ചാംസ്ഥഗ്രാന
നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതലയ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്റിം ചെതഹ്നവന്റിം “കബഞര്ഡതനറ” എന്ന
വഗ്രാകതനുപകേരന്റിം “സഞ്ചാംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതകറ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്റിം
ചെതഹ്നവന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
(iii) (ഇ) ഖണ്ഡതതല, “മഞസ്റ്റര് പഗ്രാനുകേളന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു കശഷന്റിം
“പകതശ്യകേ

പകദശതതനുകവണതയുള

സ്ഥലെപര

പഗ്രാനുകേളന്റിം”

എന്ന

വഗ്രാക്കുകേള്

കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
(iv) (എചറ) ഖണ്ഡതതല, “അര്ബന് ആര്ട്ടേറ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ പകേരന്റിം
“കേലെഗ്രാ പപതൃകേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
(v) (ഐ) ഖണ്ഡതതല, “അകദ്ദേഹതതനറ” എന്ന വഗ്രാകറ വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ.
13. അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം III-ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിംIII ലലെ ശപീര്ഷകേതതനുപകേരന്റിം “ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ

കേമതറതയുന്റിം

ജതലയ്ക്കു

സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം” എന്ന ശപീര്ഷകേന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ.

കവണതയുള
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14. 13-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 13-ാം വകുപ്പതല,—
(1) മഗ്രാര്ജതനല ശപീര്ഷകേതതലലെ "ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകേളന്റിം ജതലക്കു
കവണതയുള പഗ്രാനുകേളന്റിം"എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്റിം "ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുന്റിം
ജതലയ്ക്കുകവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതനറ പകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ :—
“(1) 1994-ലലെ കകേരള മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 53-ാം
വകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം സര്കഗ്രാര് രൂപപീകേരതച ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത, ജതലയറ മുഴുവനുന്റിം
കവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ
ലചെകയണതന്റിം, അതറ 1994-ലലെ കകേരള മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 53-ാം
വകുപ്പതല വതഭേഗ്രാവനന്റിം ലചെയതട്ടുള ജതലയ്ക്കു കവണതയുള കേരടേറ വതകേസന പഗ്രാനതലന സ്ഥലെപര
ഘടേകേമഗ്രായതരതക്കുന്നതന്റിം ഈ ആകറ പകേഗ്രാരന്റിം അതതനറ നലകേലപ്പട്ടേതട്ടുള അങ്ങലനയുള
ചുമതലെകേള് നതര്വ്വഹതകകണതമഗ്രാണറ.”.
15. 14-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 14-ാം വകുപ്പതല,—
(1) മഗ്രാര്ജതനല ശപീര്ഷകേതതലലെ “ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ
അധതകേഗ്രാരങ്ങളന്റിം ചുമതലെകേളന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്റിം “സ്ഥലെപര ആസൂത്രണന്റിം
സന്റിംബന്ധതചറ ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ അധതകേഗ്രാരങ്ങളന്റിം ചുമതലെകേളന്റിം" എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
(2)

(2)-ാം ഉപവകുപ്പതല,—

(i) (എ) ഖണ്ഡതതനുപകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ :—
“(എ) ജതലയതലലെ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളന്റിം സര്കഗ്രാരതലന
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ വകുപ്പറ (പഗ്രാനതന്റിംഗറ)-ലന ജതലഗ്രാതലെ ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥനുന്റിം മററ സര്കഗ്രാര്
വകുപ്പുകേളലടേ ജതലഗ്രാതലെ ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥരുമഗ്രായുന്റിം ഏജന്സതകേളമഗ്രായുന്റിം കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ വതവതധ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള് തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള പഗ്രാനുകേള്, ഏലതങതലുമുലണങതല,
അവയുന്റിം
ആ ജതലയറ പസക്തമഗ്രായ ഈ
ആകറ പകേഗ്രാരന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാകലപ്പട്ടേതട്ടുള
മകറലതങതലുന്റിം പഗ്രാനുന്റിം കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണറ ജതലയറ
കവണത ഒരു
സ്ഥലെപര
ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതഗ്രാണറ ;”;
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അതഗ്രായതറ:—

(ii) (എ) ഖണ്ഡതതനറ കശഷന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ,

"(എഎ) ജതലയ്ക്കു കവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകമ്പഗ്രാള് ജതലയുലടേ ഏലതങതലുന്റിം ഭേഗ്രാഗതറ അധതകേഗ്രാരതതയുള ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
ആസൂത്രണ കേമതറതയുലണങതല, പസ്തുത കേമതറതയുമഗ്രായത കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതകകണതഗ്രാണറ.”;
(3) (3) -ാം ഉപവകുപ്പതല,—
(i) “പകതശ്യകേ കേമതറതകേള്” എന്ന
കേമതറതകേള്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;

വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്റിം

“സബറ

(ii) കതപ്തനതബന്ധനയതല, “പപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനുന്റിം”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്റിം “സലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്റിം,
“പകതശ്യകേ” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്റിം “സബറ” എന്ന വഗ്രാക്കുന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
16. 15-ാം വകുപ്പതനറ പകേരന്റിം പുതതയ വകുപ്പറ കചെര്കല .—പധഗ്രാന ആകതലലെ 15-ാം
വകുപ്പതനുപകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ :—
“15. ജതലയ്ക്കുകവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം , സ്ഥലെപര
ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതല പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം ലചെയഗ്രാവന്ന കേഗ്രാരശ്യങ്ങളന്റിം .—(1) 1994-ലലെ കകേരള
മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 53-ാം വകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം സര്കഗ്രാര്
രൂപപീകേരതചതട്ടുള ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത, ജതലയ്ക്കുകവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ
പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതന്റിം, അതതല ജതലയ്ക്കു കവണതയുള,
ഏകേകദശന്റിം ഇരുപതറ വര്ഷ പഗ്രാന് കേഗ്രാലെയളവതകലെക്കുള, സ്ഥലെപര വതകേസനതതനു
കവണതയുള സന്റിംകയഗ്രാജതത വപീകണവന്റിം നയങ്ങളന്റിം തന്ത്രങ്ങളന്റിം അടേങ്ങതയതരതകകണതമഗ്രാണറ.
(2) ജതലയ്ക്കു കവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവ്പഗ്രാന്, മറ്റുളവകയഗ്രാലടേഗ്രാപ്പന്റിം,
തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന എലഗ്രാ കേഗ്രാരശ്യങ്ങളകമഗ്രാ ഏതഗ്രാനുന്റിം കേഗ്രാരശ്യങ്ങകളഗ്രാ പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം ലചെകയണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ :—
(എ) ഭേഭൗതതകേവന്റിം പകൃതതദതവമഗ്രായ വതഭേവങ്ങളലടേ
സഗ്രാധശ്യതകേളന്റിം അവയുലടേ വതനതകയഗ്രാഗവന്റിം;

ഉപകയഗ്രാഗ

(ബത)
ജനസന്റിംഖശ്യഗ്രാപഗഥനവന്റിം
നഗര-ഗഗ്രാമകകേന്ദ്രങ്ങള്
ഉള്ലപ്പലടേയുള അധതവഗ്രാസ മഗ്രാതൃകേയുന്റിം അവയുലടേ ക്രമനതഷ്ഠയുന്റിം പവര്തന പവദഗറ
ദ്ധശ്യവന്റിം;
(സത) ജതലഗ്രാതലെ ഗതഗ്രാഗത സന്റിംവതധഗ്രാനന്റിം;
(ഡത) സഗ്രാമഗ്രാനശ്യ ഭൂവതനതകയഗ്രാഗ മഗ്രാതൃകേ;
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(ഇ) ഭേവനനതര്മഗ്രാണ-അഭേയ കകേന്ദ്ര വതകേസനന്റിം;
(എഫെറ) പരതസ്ഥതതത, വനന്റിം, പരതസ്ഥതതതകലെഗ്രാലെ
പപതൃകേ സമ്പതറ കമഖലെകേള് എന്നതവയുലടേ സന്റിംരകണന്റിം;

പകദശങ്ങള്

(ജത) ജലെന്റിം, ഊര്ജന്റിം, ശുചെതതസ്വന്റിം, വതദശ്യഗ്രാഭേശ്യഗ്രാസന്റിം, ആകരഗ്രാഗശ്യന്റിം.
വതകനഗ്രാദന്റിം, ആശയവതനതമയവന്റിം മറ്റു പകയഗ്രാജനങ്ങളന്റിം, സഭൗകേരശ്യങ്ങള്, കസവനങ്ങള്
എന്നതവ ഉള്ലപ്പടുന്ന സമഗ അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യ വതകേസനന്റിം;
(എചറ) കഗഗ്രാത്രവര്ഗ്ഗപകദശങ്ങള്, തപീരകദശപകദശങ്ങള്, സഗ്രാമ്പതത
കേമഗ്രായത പതന്നഗ്രാകന്റിം നതലക്കുന്ന പകദശങ്ങള്, പുതതയ പട്ടേണങ്ങള് സ്ഥഗ്രാപതക്കുന്നതതനുള
പകദശങ്ങള് മുതലെഗ്രായ സവതകശഷതയുള പകദശങ്ങള് ഏലതങതലുമുലണങതല, അവയുലടേ
വതകേസനന്റിം;
(ലഎ) ദുരനന്റിം, ദുര്ബ്ബലെത, ദുരന സഗ്രാധശ്യത എന്നതവ സന്റിംബന്ധതച
സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ വതശകേലെനവന്റിം, ലെഘൂകേരണതതനുന്റിം പൂര്വ്വ സ്ഥതതത
നതര്കദ്ദേശങ്ങളന്റിം;കൂടേഗ്രാലത

പഗ്രാപതക്കുന്നതതനുമുള

(ലജ) വതവതധ കമഖലെകേളലടേ സ്ഥലെപര വതകേസന കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്,
അതഗ്രായതറ:—
(i) കൃഷതയുന്റിം ഗഗ്രാമ വതകേസനവന്റിം അനുബന്ധ കമഖലെകേളന്റിം;
(ii) വശ്യഗ്രാപഗ്രാരന്റിം, വഗ്രാണതജശ്യന്റിം, വശ്യവസഗ്രായങ്ങള്;
(iii) ടൂറതസന്റിം;
(iv) മൃഗസന്റിംരകണവന്റിം മത്സശ്യബന്ധനവന്റിം;
(v) ജതലയുലടേ സ്ഥലെപരഗ്രാസൂത്രണതതനുന്റിം വതകേസന തതനുന്റിം
നതര്ണ്ണഗ്രായകേമഗ്രായതട്ടുള മകറലതങതലുന്റിം കമഖലെകേള്;
(ലകേ) പഗ്രാന് നടേതതപ്പതനുകവണ ധനവതഭേവസമഗ്രാഹരണന്റിം; കൂടേഗ്രാലത
(എല)
സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതലന
ആസൂത്രതത
വതകേസനന്റിം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതനഗ്രാവശശ്യമഗ്രാലണന്നു കേരുതഗ്രാവന്നതന്റിം സര്കഗ്രാര് നതര്കദ്ദേശതക്കുന്ന തമഗ്രായ
മകറലതങതലുന്റിം വതവരങ്ങളന്റിം വതശദഗ്രാന്റിംശങ്ങളന്റിം;
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(3) മുന്ഗണനഗ്രാ പവര്തന പഗ്രാന്, അതതല ജതലയ്ക്കു കവണതയുള സ്ഥലെപര
ലപര്ലസ്പെകപീവറ
പഗ്രാനതല
വതഭേഗ്രാവനന്റിം
ലചെയതട്ടുള
പധഗ്രാന
പദ്ധതതകേളന്റിം
കപഗ്രാജക്ടുകേകളഗ്രാടുലമഗ്രാപ്പന്റിം കകേന്ദ്ര-സന്റിംസ്ഥഗ്രാന സര്കഗ്രാര് നതശയതചതട്ടുള വതകേസന
മുന്ഗണനകേളന്റിം കേണകതലലെടുതറ, സ്ഥലെപര വതകേസനന്റിം സന്റിംബന്ധതചറ ബന്ധലപ്പട്ടേ ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറത ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതഗ്രാവന്ന ഹ്രസസ്വ, ഇടേതര, ദപീര്ഘകേഗ്രാലെ കമഖലെഗ്രാ
പരതപഗ്രാടേതകേളന്റിം
കപഗ്രാജക്ടുകേളന്റിം
പദ്ധതതകേളന്റിം
നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതനുകവണതയുള
പവര്തനങ്ങളലടേ ഘട്ടേങ്ങളന്റിം മുന്ഗണനഗ്രാ ക്രമങ്ങളന്റിം മകറലതങതലുന്റിം വതവരങ്ങളന്റിം
സൂചെതപ്പതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതറ.”.
17. 16-ാം വകുപ്പറ
വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ .

വതട്ടുകേളയല.—പധഗ്രാന

ആകതലലെ

16-ാം

വകുപ്പറ

18. 17-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.— പധഗ്രാന ആകതലലെ 17-ാം വകുപ്പതല,—
(1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്റിം
“തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ
ഉള”
എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
(2) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതലലെ നതലെവതലുള കതപ്തനതബന്ധനയറ
തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന കതപ്തനതബന്ധന കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ :-

പകേരന്റിം

“എന്നഗ്രാല, ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകറ അതതലന നഗ്രാലെതല കേവതയഗ്രാത
അന്റിംഗങ്ങളന്റിം, അവരതല സര്കഗ്രാര് നഗ്രാമനതര്കദശന്റിം ലചെയ്യുന്ന ആളന്റിം ഗതഗ്രാഗതന്റിം, കൃഷത,
സഗ്രാമ്പതതകേശഗ്രാസന്റിം അലലങതല പരതസ്ഥതതത എന്നതവയതകലെ ലതങതലുന്റിം സന്റിംബന്ധതചറ
പകതശ്യകേ പരതജഗ്രാനകമഗ്രാ പഗ്രാകയഗ്രാഗതകേ പരതചെയകമഗ്രാ ഉള രണ്ടുകപരുന്റിം ഉള്ലപ്പലടേ,
സര്കഗ്രാരതലന തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ വകുപ്പറ (പഗ്രാനതന്റിംഗറ)-ലന ജതലഗ്രാതലെ ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥനുന്റിം
അടേങ്ങുന്ന 14-ാം വകുപ്പതലലെ (3)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരമുള ഒരു സബറ കേമതറതലയ,
ആകകപങ്ങളന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം പരതകശഗ്രാധതക്കുന്നതതനുന്റിം അതതലന റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടേറ ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറതകറ സമര്പ്പതക്കുന്നതതനുമഗ്രായത നതയമതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.".
(3) (4)-ാം ഉപവകുപ്പതനുകശഷന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ:—
“(4 എ) (4) -ാം ഉപവകുപ്പതനു കേപീഴെതല സര്കഗ്രാര് അനുമതത നലകേതയ,
ജതലയ്ക്കുകവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്, അതതലലെ നതര്കദ്ദേശങ്ങള്, 1994-ലലെ
കകേരള മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത ആകതലന (1994-ലലെ 20) 53-ാം വകുപ്പതനറ കേപീഴെതല വതഭേഗ്രാവനന്റിം
ലചെയതട്ടുള ജതലഗ്രാ വതകേസന പദ്ധതത തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകമ്പഗ്രാള് , അതതല ഉചെതതമഗ്രായത
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ഉള്ലകഗ്രാളതക്കുന്നതതനഗ്രായത,
അയകകണതഗ്രാണറ.”;

ബന്ധലപ്പട്ടേ

ജതലഗ്രാ

ആസൂത്രണ

കേമതറതകറ

സര്കഗ്രാര്

(4) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതല, "പസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണറ.” എന്ന വഗ്രാകതനുന്റിം
ചെതഹ്നതതനുന്റിം പകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്റിം ചെതഹ്നവന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ :—
"പസതദ്ധപീകേരതകകണതന്റിം സര്കഗ്രാര് അനുമതത നലകേതയ, ജതലയ്ക്കു
കവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്, ബന്ധലപ്പട്ടേ ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ
ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ലവബ്പസറതല പസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണറ.”.
19. 18-ാം വകുപ്പറ
വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ.

വതട്ടുകേളയല.—പധഗ്രാന

ആകതലലെ

18-ാം

വകുപ്പറ

20. 19-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 19-ാം വകുപ്പതല,
“ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനുന്റിം ഈ ആകറ പകേഗ്രാരമുള മകറലതങതലുന്റിം
പഗ്രാനുകേളന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്റിം "സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
21. അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം IV-ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന കഭേദഗതത.-പധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം IV-ലലെ
ശപീര്ഷകേതതനുപകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ശപീര്ഷകേന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
"ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതയുന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനു
കവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം".
22. 21-ാം വകുപ്പതനറ പകേരന്റിം പുതതയ വകുപ്പറ കചെര്കല.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 21-ാം
വകുപ്പതനറ പകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
“21. ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതയുന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനു
കവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം.—1994-ലലെ കകേരള മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത
ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 54-ാം വകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം സര്കഗ്രാര് രൂപപീകേരതചതട്ടുള
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത, ഏലതങതലുമുലണങതല അതറ, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശതതനുകവണതയുള ഒരു സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതന്റിം അതറ 1994-ലലെ കകേരള മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത ആകതലലെ
(1994-ലലെ 20) 54-ാം വകുപ്പതല വതഭേഗ്രാവനന്റിം ലചെയതട്ടുള ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനു
കവണതയുള കേരടേറ വതകേസന പഗ്രാനതലന സ്ഥലെപര ഘടേകേമഗ്രായതരതക്കുന്നതന്റിം ഈ ആകറ
പകേഗ്രാരന്റിം അതതനറ നലകേതയതട്ടുള അങ്ങലനയുള മററ ചുമതലെകേള് നതര്വ്വഹതകകണതമഗ്രാണറ".
23. 22 -ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 22-ാം വകുപ്പതല,-
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(1) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതല,(i) (എ) ഖണ്ഡതതനറ പകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ :—
“(എ) ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശലത
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ
സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളമഗ്രായുന്റിം സര്കഗ്രാരതലന തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ വകുപ്പറ (പഗ്രാനതന്റിംഗറ) ജതലഗ്രാതലെ
ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥനുമഗ്രായുന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശലത മററ സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേളന്റിം
ഏജന്സതകേളമഗ്രായുന്റിം
കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശലത
വതവതധ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള് തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള പഗ്രാനുകേള് ഏലതങതലുമുലണങതല,
അവയുന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനറ പസക്തമഗ്രായ ഈ ആകറ പകേഗ്രാരന്റിം
തയഗ്രാറഗ്രാകലപ്പട്ടേതട്ടുള മകറലതങതലുന്റിം പഗ്രാനുന്റിം കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണറ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശതതനുകവണത ഒരു സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതഗ്രാണറ;
(ii) (ബത) ഖണ്ഡതതല, “ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനുന്റിം”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്റിം “സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(2) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതല,—
(i) “പകതതകേ കേമതിറതികേള” എന വഞകകേളക പകേരഞ്ചാം “സബ്കേമതറതകേള്”
എന്ന വഗ്രാകറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(ii) കതപ്തനതബന്ധനയതല “പപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനുന്റിം
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതല പകതശ്യകേ കേമതറതകറ”എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു പകേരന്റിം “സ്ഥലെപര
ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതല സബ്കേമതറതകറ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
24. 23-ാം വകുപ്പതനുപകേരന്റിം പുതതയ വകുപ്പറ കചെര്കല .—പധഗ്രാന ആകതലലെ
23-ാം വകുപ്പതനുപകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ :—
“23. ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകേളന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശതതനുകവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ
പഗ്രാനതല പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം ലചെയഗ്രാവന്ന കേഗ്രാരശ്യങ്ങളന്റിം.—(1) 1994-ലലെ കകേരള മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത
ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 54-ാം വകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം സര്കഗ്രാര് രൂപപീകേരതചതട്ടുള
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനുകവണതയുള
സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതന്റിം,
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ആയതതല, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനു കവണതയുള, ഏകേകദശന്റിം ഇരുപതറ വര്ഷ
പഗ്രാന് കേഗ്രാലെയളവതകലെക്കുള, സ്ഥലെപര വതകേസനതതനു കവണതയുള സന്റിംകയഗ്രാജതത
വപീകണവന്റിം നയങ്ങളന്റിം തന്ത്രങ്ങളന്റിം അടേങ്ങതയതരതകകണതമഗ്രാണറ.
(2) ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനു കവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ
പഗ്രാന്, മറ്റുളവകയഗ്രാലടേഗ്രാപ്പന്റിം, തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന എലഗ്രാകമഗ്രാ അലലങതല ഏലതങതലുകമഗ്രാ
കേഗ്രാരശ്യങ്ങള് പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം ലചെകയണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ :—
(എ) ഭേഭൗതതകേ-പകേകൃതതദത വതഭേവ ഉപകയഗ്രാഗ സഗ്രാദ്ധശ്യതകേളന്റിം അവയുലടേ
വതനതകയഗ്രാഗവന്റിം;
(ബത) ജനസന്റിംഖശ്യഗ്രാ അപഗഥനവന്റിം ഗഗ്രാമ-നഗര കകേന്ദ്രങ്ങള് ഉള്ലപ്പലടേയുള
അധതവഗ്രാസ മഗ്രാതൃകേയുന്റിം അവയുലടേ ക്രമനതഷ്ഠയുന്റിം പവര്തന പവദഗശ്യവന്റിം;
(സത) ലപഗ്രാതഗതഗ്രാഗതന്റിം ഉള്ലപ്പലടേയുള ഗതഗ്രാഗത സന്റിംവതധഗ്രാനന്റിം;
(ഡത) സഗ്രാമഗ്രാനശ്യ ഭൂവതനതകയഗ്രാഗമഗ്രാതൃകേ;
(ഇ) ഭേവനനതര്മഗ്രാണ -അഭേയ കകേന്ദ്ര വതകേസനന്റിം;
(എഫെറ) പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേമഗ്രായുന്റിം പരതസ്ഥതതതകലെഗ്രാലെപരവമഗ്രായ പകദശങ്ങളലടേ
സന്റിംരകണവന്റിം പപതൃകേസമ്പതതലന സന്റിംരകണവന്റിം;
(ജത) ജലെന്റിം, ഉഭൗര്ജന്റിം, ശുചെതതസ്വന്റിം, വതദശ്യഗ്രാഭേശ്യഗ്രാസന്റിം, ആകരഗ്രാഗശ്യന്റിം, വതകനഗ്രാദന്റിം,
വഗ്രാര്തഗ്രാവതനതമയവന്റിം മററ പകയഗ്രാജനങ്ങളന്റിം, സഭൗകേരശ്യങ്ങള് ,കസവനങ്ങള് എന്നതവ
ഉള്ലപ്പടുന്ന സമഗ അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യ വതകേസനന്റിം;
(എചറ) വശ്യവസഗ്രായ ടേഭൗണ്ഷതപ്പുകേള്, തപീരകദശപകദശങ്ങള് തപീര്ത്ഥഗ്രാടേന
കകേന്ദ്രങ്ങള് എന്നതങ്ങലനയുള സവതകശഷതയുള പകദശങ്ങള് ഏലതങതലുമുലണങതല,
അവയുലടേ വതകേസനന്റിം;
(ലഎ) ദുരനന്റിം, ദുര്ബ്ബലെത, ദുരനസഗ്രാധശ്യത എന്നതവ സന്റിംബന്ധതച സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ
വതശകേലെനവന്റിം ലെഘൂകേരണതതനുന്റിം പൂര്വ്വസ്ഥതതത പഗ്രാപതക്കുന്നതതനുമുള നതര്കദ്ദേശങ്ങളന്റിം;
(ലജ) വതവതധ കമഖലെകേളലടേ സ്ഥലെപര വതകേസന കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്, അതഗ്രായതറ:—
(i) കൃഷതയുന്റിം ഗഗ്രാമവതകേസനവന്റിം;
(ii)വശ്യഗ്രാപഗ്രാരന്റിം, വഗ്രാണതജശ്യന്റിം, വശ്യവസഗ്രായങ്ങള് ;
(iii) ടൂറതസന്റിം;
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(iv) ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതലന സ്ഥലെപര ആസൂത്രണതതനുന്റിം
വതകേസനതതനുന്റിം നതര്ണ്ണഗ്രായകേമഗ്രായതട്ടുള മകറലതങതലുന്റിം കമഖലെകേള്;
(ലകേ) പസ്തുത പകദശതറ നടേതഗ്രാന് സഗ്രാദ്ധശ്യതയുള മുതലമുടേകതലന
വശ്യഗ്രാപ്തതയുന്റിം സസ്വഭേഗ്രാവവന്റിം ഉള്ലപ്പലടേ സഗ്രാമ്പതതകേ വതഭേവ ആവശശ്യകേതകേളന്റിം അതതലന
സമഗ്രാഹരണവന്റിം; കൂടേഗ്രാലത
(എല) ആസൂത്രതതമഗ്രായ വതകേസനന്റിം ഉറപ്പഗ്രാക്കുന്നതതനറ ആവശശ്യമഗ്രാലണന്നറ
കേരുതഗ്രാവന്നതന്റിം സര്കഗ്രാര് നതര്കദ്ദേശതകഗ്രാവന്ന പകേഗ്രാരമുളതമഗ്രായ മകറലതങതലുന്റിം വതവരങ്ങളന്റിം
വതശദഗ്രാന്റിംശങ്ങളന്റിം.
(3) മുന്ഗണനഗ്രാ പവര്തന പഗ്രാന്, അതതല ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനു
കവണതയുള
ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതല വതഭേഗ്രാവനന്റിം ലചെയതട്ടുള പധഗ്രാന പദ്ധതതകേളന്റിം
കപഗ്രാജക്ടുകേകളഗ്രാടുലമഗ്രാപ്പന്റിം, കകേന്ദ്ര-സന്റിംസ്ഥഗ്രാന സര്കഗ്രാര് നതശയതചതട്ടുള വതകേസന
മുന്ഗണനകേളന്റിം കേണകതലലെടുതറ, സ്ഥലെപര വതകേസനന്റിം സന്റിംബന്ധതചറ ബന്ധലപ്പട്ടേ
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതഗ്രാവന്ന ഹ്രസസ്വ, ഇടേതര,
ദപീര്ഘകേഗ്രാലെ കമഖലെഗ്രാ പരതപഗ്രാടേതകേളന്റിം, കപഗ്രാജക്ടുകേളന്റിം പദ്ധതതകേളന്റിം നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതനു
കവണതയുള പവര്തനങ്ങളലടേ ഘട്ടേങ്ങളന്റിം മുന്ഗണനഗ്രാ ക്രമങ്ങളന്റിം മകറലതങതലുന്റിം
വതവരങ്ങളന്റിം സൂചെതപ്പതകകണതഗ്രാണറ.”.
25. 24-ാം വകുപ്പറ
കേളകയണതഗ്രാണറ.

വതട്ടു കേളയല.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 24-ാം വകുപ്പറ വതട്ടു

26. 25-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 25-ാം വകുപ്പതല,—
(1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതല,“തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്റിം
“തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ
ഉള”
എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(2) (3) -ാം ഉപവകുപ്പതലന കതപ്തനതബന്ധനയതല, “ഒരു പകതശ്യകേ കേമതറതലയ
തഗ്രാലകഗ്രാലെതകേമഗ്രായത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്റിം “ഒരു സബ്കേമതറതലയ” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(3) (4)-ാം ഉപവകുപ്പതനുകശഷന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ:—
“(4 എ) (4)-ാം ഉപവകുപ്പതനു കേപീഴെതല സര്കഗ്രാര് അനുമതത
നലകേതയ,ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനു കവണതയുള, സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്,
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അതതലലെ നതര്കദ്ദേശങ്ങള്, 1994-ലലെ കകേരള മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത ആകതലന (1994-ലലെ 20)
54-ാം വകുപ്പതനറ കേപീഴെതല വതഭേഗ്രാവനന്റിം ലചെയതട്ടുള ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനു
കവണതയുള കേരടേറ വതകേസന പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകമ്പഗ്രാള്, അതതല ഉചെതതമഗ്രായത
ഉള്ലകഗ്രാളതക്കുന്നതതനഗ്രായത, ബന്ധലപ്പട്ടേ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകറ
സര്കഗ്രാര് തതരതലകേ അയകകണതഗ്രാണറ.”;
(4) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “പസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണറ.” എന്ന വഗ്രാകതനുന്റിം
ചെതഹ്നതതനുന്റിം കശഷന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്റിം ചെതഹ്നങ്ങളന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ:—
"സര്കഗ്രാര് അനുമതത നലകേതയ, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനു
കവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്, ബന്ധലപ്പട്ടേ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ
കേമതറതയുലടേ ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ലവബ്പസറതല പസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണറ.”.
27. 26-ാം വകുപ്പറ വതട്ടുകേളയല.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 26-ാം വകുപ്പറ വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ.
28. 27-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 27-ാംവകുപ്പതല,
“പപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതനുന്റിം എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനതനുന്റിം ഈ ആകറ പകേഗ്രാരമുള മറ്റു പഗ്രാനുകേള്കറ
അനുസൃതമഗ്രായത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്റിം “പഞവത്സര പദ്ധതതകേള്ക്കുന്റിം വഗ്രാര്ഷതകേ
പദ്ധതതകേള്ക്കുന്റിം കവണതയുള സന്റിംസ്ഥഗ്രാന ആസൂത്രണ ചെട്ടേക്കൂടേറ കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണറ”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
29. അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം V-ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം
V-ലലെ ശപീര്ഷകേതതനുപകേരന്റിം “തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പകദശങ്ങള്ക്കു കവണതയുള മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാനുകേള്” എന്ന ശപീര്ഷകേന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
30. 30-ാം വകുപ്പതലന
കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 30-ാം വകുപ്പതല, (എ)
ഖണ്ഡതതനുപകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ,അതഗ്രായതറ:“(എ) തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പകദശതതകനഗ്രാ അതതലന ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാ കവണത
തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ
പകദശതതനറ
പസക്തമഗ്രായതട്ടുളതന്റിം
ഈ
ആകറ
പകേഗ്രാരന്റിം
തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുളതമഗ്രായ പഗ്രാനുകേള് ഏലതങതലുമുലണങതല, അവ കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണറ
ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടുകൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയ്യുകേ;”.
31. 31-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 31-ാം വകുപ്പതല, മഗ്രാര്ജതനല
ശപീര്ഷകേതതല,
“സ്റ്റഗ്രാനതന്റിംഗറ
കേമതറതകേള്കറ”
എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുകശഷന്റിം
“സ്ഥലെപരഗ്രാസൂത്രണന്റിം സന്റിംബന്ധതചറ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
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32. 32-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 32-ാം വകുപ്പതല,—
(1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതല, (iv)-ാം ഖണ്ഡതതനുകശഷന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡന്റിം
കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
“(v) ബന്ധലപ്പട്ടേ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതലന, അസതസ്റ്റനറ ടേഭൗണ്
പഗ്രാനറുലടേകയഗ്രാ അസതസ്റ്റനറ എഞതനപീയറുലടേകയഗ്രാ പദവതയതല തഗ്രാലഴെയലഗ്രാത ടേഭൗണ്
പഗ്രാനകറഗ്രാ എഞതനപീയകറഗ്രാ, അകദ്ദേഹന്റിം കജഗ്രായതനറ കേണ്വപീനര് ആയതരതക്കുന്നതഗ്രാണറ.”;
(2)
(2)-ാം
ഉപവകുപ്പതല,“നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണതതല”
എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുന്റിം ചെതഹ്നതതനുന്റിം പകേരന്റിം “നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണതതകലെഗ്രാ നഗര/സ്ഥലെപര
ആസൂത്രണതതകലെഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്റിം ചെതഹ്നങ്ങളന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(3) (3) -ാം ഉപവകുപ്പതല,“മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാകനഗ്രാ എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാകനഗ്രാ” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്കറ പകേരന്റിം “മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(4) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതനുകശഷന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ:—
“(4) വതകേസന സന്റിംബന്ധമഗ്രായ പശ്നങ്ങള് ചെര്ച ലചെയ്യുകേയുന്റിം ഗഗ്രാമ
സഭേ/വഗ്രാര്ഡറ സഭേ/വഗ്രാര്ഡറ കേമതറത എന്നതവയുലടേ നതര്കദ്ദേശങ്ങള് കക്രഗ്രാഡപീകേരതക്കുകേയുന്റിം
ലചെകയണതമഗ്രാണറ.”.
33. 34-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.- പധഗ്രാന ആകതലലെ 34-ാം വകുപ്പതല,(1) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതല,(i) (ഡത) ഖണ്ഡതതല,“സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ വതശകേലെനന്റിം;” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുന്റിം
ചെതഹ്നതതനുന്റിം കശഷമുള “കൂടേഗ്രാലത” എന്ന വഗ്രാകറ വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ;
(ii)
(ഇ)
ഖണ്ഡതതനുകശഷന്റിം
കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—

തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന

ഖണ്ഡങ്ങള്

"(എഫെറ) ദുരനന്റിം, ദുര്ബ്ബലെത, ദുരന സഗ്രാധശ്യത എന്നതവ സന്റിംബന്ധതച
സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ വതശകേലെനവന്റിം ലെഘൂകേരണതതനുന്റിം പൂര്വ്വസ്ഥതതത പഗ്രാപതക്കുന്നതതനുമുള
നതര്കദ്ദേശങ്ങളന്റിം; കൂടേഗ്രാലത
(ജത) മുന്ഗണനഗ്രാ പവര്തന പഗ്രാന്, അതതല തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ
പകദശതതകനഗ്രാ അതതലന ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാ കവണതയുള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതല വതഭേഗ്രാവനന്റിം
ലചെയതട്ടുള പധഗ്രാന പദ്ധതതകേളന്റിം കപഗ്രാജക്ടുകേകളഗ്രാടുലമഗ്രാപ്പന്റിം കകേന്ദ്ര-സന്റിംസ്ഥഗ്രാന സര്കഗ്രാര്
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നതശയതചതട്ടുള വതകേസന മുന്ഗണനകേളന്റിം കേണകതലലെടുതറ, സ്ഥലെപര
വതകേസനന്റിം
സന്റിംബന്ധതചറ ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷന്, മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതല, ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതറ അലലങതല ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതറ ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതഗ്രാവന്ന അലലങതല,
അതതറ സന്റിംഗതതകപഗ്രാലലെ, ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ
കേമതറതകയഗ്രാ നതര്കദ്ദേശതകഗ്രാവന്ന, ഹ്രസസ്വ, ഇടേതര, ദപീര്ഘകേഗ്രാലെ കമഖലെഗ്രാ പരതപഗ്രാടേതകേളന്റിം
കപഗ്രാജക്ടുകേളന്റിം പദ്ധതതകേളന്റിം നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതനുകവണതയുള പവര്തനങ്ങളലടേ ഘട്ടേങ്ങളന്റിം
മുന്ഗണനഗ്രാ ക്രമങ്ങളന്റിം മകറലതങതലുന്റിം വതവരങ്ങളന്റിം സൂചെതപ്പതകകണതഗ്രാണറ.”;
(2) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതല, (xiii)-ാം ഖണ്ഡതതനുകശഷന്റിം തഗ്രാലഴെ പറയുന്ന
ഖണ്ഡന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
“(xiv)
നതര്കദശങ്ങളന്റിം.”.

സഗ്രാമ്പതതകേ

ആവശശ്യകേതകേളന്റിം

വതഭേവസമഗ്രാഹരണ

34. 35-ാം വകുപ്പറ വതട്ടു കേളയല.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 35-ാം വകുപ്പറ വതട്ടു
കേളകയണതഗ്രാണറ.
35. 36-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 36-ാം വകുപ്പതല,—
(1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “സസസകേരതക്കുന്നതതകനഗ്രാ തപീരുമഗ്രാനതകഗ്രാവ ന്നതഗ്രാണറ"
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്റിം “തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേറ കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതകനഗ്രാ തപീരുമഗ്രാനതകഗ്രാവന്നതന്റിം അതതനുള ഉകദ്ദേശശ്യന്റിം
ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല വതജഗ്രാപനന്റിം ലചെകയണതന്റിം തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതലന
കനഗ്രാട്ടേപീസറ കബഗ്രാര്ഡതലുന്റിം ലവബ്പസറതലുന്റിം ആ പകദശതറ പചുര പചെഗ്രാരമുള ഏറവന്റിം
കുറഞതറ
ഒരു
വര്തമഗ്രാന
പത്രതതലുന്റിം
നതര്ണ്ണയതകലപ്പട്ടേ
രപീതതയതല,
സമയബന്ധതതമഗ്രായത പസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണറ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(2) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതനറ
കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ :—

പകേരന്റിം

തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന

ഉപവകുപ്പറ

“(2) മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ സര്കഗ്രാരതലന തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിം ഭേരണ
വകുപ്പറ
(പഗ്രാനതന്റിംഗറ)-മഗ്രായുന്റിം മറ്റു സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേളമഗ്രായുന്റിം ഏജന്സതകേളമഗ്രായുന്റിം കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ
(1)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരമുള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള ഉകദ്ദേശശ്യന്റിം ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ
ഗസറതല വതജഗ്രാപനന്റിം ലചെയ തപീയതത മുതല രണറ വര്ഷതതനകേന്റിം, അങ്ങലനയുള
പഗ്രാനുകേള് ഏലതങതലുന്റിം കനരകത തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുലണങതല അവ പുനരവകലെഗ്രാകേനന്റിം
ലചെയതതനു കശഷവന്റിം, കദശപീയ നയങ്ങള്കറ അനുസൃതമഗ്രാകണഗ്രാലയന്നറ ഉറപ്പു വരുതതയതതനു
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കശഷവന്റിം, തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പകദശതതകനഗ്രാ അതതലന ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാ കവണതയുള കേരടേറ
മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടു കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതന്റിം, നതര്ണ്ണയതകലപ്പടേഗ്രാവന്ന പകേഗ്രാരതതലുള
ഫെഗ്രാറതതല, പകമയന്റിം സഹതതന്റിം, ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനര് മുകഖന മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്
സര്കഗ്രാരതകലെകറ അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതമഗ്രാണറ :
എന്നഗ്രാല, ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനര്, അങ്ങലനയുള പഗ്രാനുകേള്, ഈ ആകറ പകേഗ്രാരമുള
മറ്റു പഗ്രാനുകേള്കറ അനുസൃതമഗ്രാകണഗ്രാലയന്നതതലനക്കുറതച്ചുന്റിം മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതലന സന്റിംബന്ധതച്ചുള
മകറലതങതലുന്റിം കേഗ്രാരശ്യങ്ങലളക്കുറതച്ചുമുള അഭേതപഗ്രായന്റിം സഹതതന്റിം, കേഴെതവതന്റിം നഗ്രാലപ്പതതയഞറ
ദതവസങ്ങള്കകേന്റിം സര്കഗ്രാരതകലെകറ അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണറ.”;
(3) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “കബഞര്ഡമഗ്രായുന്റിം ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രായുന്റിം
അലലങതല കബഗ്രാര്ഡമഗ്രാകയഗ്രാ ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രാകയഗ്രാ കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചതതനു കശഷന്റിം”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ ;
(4) (4)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “ലവബ്പസറതലുന്റിം” എന്ന വഗ്രാകതനറ പകേരന്റിം
“തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ
സ്ഥഗ്രാപനതതലന
ലവബ്പസറതലുന്റിം”
എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
(5) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതല, "സര്കഗ്രാരതനറ" എന്ന വഗ്രാകതനറ പകേരന്റിം
"സര്കഗ്രാരതനുന്റിം ബന്ധലപ്പട്ടേ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതനുന്റിം" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
(6) (7)-ാം ഉപവകുപ്പതല,(i) “സര്കഗ്രാരതനറ അനുമതതകഗ്രായത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ മുന്പറ “ചെപീഫെറ
ടേഭൗണ് പഗ്രാനര് മുകഖന” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
(ii) തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന കതപ്തനതബന്ധന കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:–
"എന്നഗ്രാല, ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനര്, അങ്ങലനയുള പഗ്രാനുകേള്,ഈ ആകറ
പകേഗ്രാരമുള മറ്റു പഗ്രാനുകേള്കറ അനുസൃതമഗ്രാകണഗ്രാ എന്നതതലനക്കുറതച്ചുന്റിം മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്
സന്റിംബന്ധതച മകറലതങതലുന്റിം കേഗ്രാരശ്യങ്ങലളക്കുറതച്ചുമുള അഭേതപഗ്രായന്റിം സഹതതന്റിം,കേഴെതവതന്റിം
നഗ്രാലപ്പതതയഞ്ചു ദതവസങ്ങള്കകേന്റിം, സര്കഗ്രാരതകലെയറ അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണറ.”;
(7) (8)-ാം ഉപവകുപ്പതല,(i) “ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതലനകയഗ്രാ ശതപഗ്രാര്ശകേളന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുകശഷന്റിം
“ചസഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുലടേ അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
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(ii) “ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതലനയുന്റിം മകറലതങതലുന്റിം പഗ്രാനുകേളലടേയുന്റിം” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്റിം “മകറലതങതലുന്റിം പഗ്രാനുകേളലടേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(iii) ഒന്നഗ്രാന്റിം കതപ്ത നതബന്ധന വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ.
(8) (12)-ാം ഉപവകുപ്പതനുന്റിം കതപ്തനതബന്ധനയ്ക്കുന്റിംപകേരന്റിം
ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—

തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന

“(12) അനുമതത ലെഭേതച ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് നതലെവതല ഉള
സന്റിംഗതതയതല, അതതലന വശ്യവസ്ഥകേള്, ഈ ആകതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്കറ അനുസൃതമഗ്രായത
പസതദ്ധപീകേരതച ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനറ അനുമതത ലെഭേതക്കുന്നതവലര ബഗ്രാധകേമഗ്രാകുന്നതഗ്രാണറ.”.
36. 37-ാം വകുപ്പറ വതട്ടുകേളയല.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 37-ാം വകുപ്പറ വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ.
37. 38-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 38-ാം വകുപ്പതല, നതലെവതലലെ
വശ്യവസ്ഥ അതതലന (1)-ാം ഉപവകുപ്പഗ്രായത അകമതകടേണതന്റിം അപകേഗ്രാരന്റിം അകമതട്ടേ (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതനറ കശഷന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതമഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:“(2) ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ, മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ,
ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ, ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം ആവശശ്യമഗ്രായ
സര്കഗ്രാരതലന അനുമതത പഗ്രാനതനറ ലെഭേശ്യമഗ്രാക്കുന്നതതനുള നടേപടേത എടുകഗ്രാത
സഗ്രാഹചെരശ്യതതല, സര്കഗ്രാരതനറ, ഒരു ഉതരവറ വഴെത, പസതദ്ധപീകേരതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനറ
അനുമതത ലെഭേശ്യമഗ്രാക്കുന്നതതനുള നടേപടേത സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതനറ, ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ
കേമതറതകയഗ്രാടേറ ആവശശ്യലപ്പടേഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
(3) സര്കഗ്രാരതനറ, ആവശശ്യമുളള പകന്റിം ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാടേറ ഈ
ആകതലന
36-ാം
വകുപ്പതലലെ
(6)-ാം
ഉപവകുപ്പതനറ
കേപീഴെതലുളള
പവൃതത
നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതനഗ്രായത ഒരു സബ്കേമതറത രൂപപീകേരതകഗ്രാന് നതര്കദ്ദേശതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയതല നതന്നുന്റിം നതര്കദ്ദേശതക്കുന്ന ഒരു അന്റിംഗന്റിം ഈ
സബ്കേമതറതയുലടേ ലചെയര്മഗ്രാന് ആയതരതകകണതന്റിം, തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ വകുപ്പറ,
(പഗ്രാനതന്റിംഗറ)-ലലെ ജതലഗ്രാ തലെ ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥന് ഈ സബ്കേമതറതയുലടേ കേണ്വപീനര്
ആയതരതകകണതമഗ്രാണറ. ഈ സബ്കേമതറത രൂപപീകേരതചറ അറുപതറ ദതവസതതനുളതല
കേരടേറ പഗ്രാനതന്കമലുള റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടേറ ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകറ സമര്പ്പതകകണതമഗ്രാണറ.
(4) ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത, (3)-ാം ഉപവകുപ്പതനു കേപീഴെതലുള
സബ്കേമതറതയുലടേ റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടേറ ലെഭേശ്യമഗ്രായ കശഷന്റിം മുപ്പതറ ദതവസതതനുളതല, കേരടേറ മഗ്രാസ്റ്റര്
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പഗ്രാന്, ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതന്ന തരതതല പരതഷ്കരതകകണതന്റിം, ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത
പഗ്രാസഗ്രാകതയ പരതഷ്കരതച പഗ്രാനതകനഗ്രാലടേഗ്രാപ്പന്റിം ആകകപങ്ങളലടേയുന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളലടേയുന്റിം
അസലുന്റിം, സബ്കേമതറതയുലടേ റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടുന്റിം അതതലകമലുള ശതപഗ്രാര്ശകേളന്റിം സഹതതന്റിം
അനുമതതകഗ്രായത സര്കഗ്രാരതകലെകറ സമര്പ്പതകകണതമഗ്രാണറ. പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേറ കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ, സര്കഗ്രാര് മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനറ അനുമതത നലകകേണതന്റിം മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനറ
അനുമതത നലകേതയ വതവരന്റിം അറതയതച്ചുലകേഗ്രാണറ ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല ഒരു കനഗ്രാട്ടേപീസറ
പസതദ്ധപീകേരതകകണതന്റിം ബന്ധലപ്പട്ടേ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനന്റിം, ഈ ആകതലലെ 36-ാം
വകുപ്പതലലെ (10)-ാം ഉപവകുപ്പതനറ അനുസൃതമഗ്രായത തടേര്ന്നറ പവര്തതകകണതമഗ്രാണറ.
(5) ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത, (2)-ാം ഉപവകുപ്പതനു കേപീഴെതലുള ഉതരവതലലെ
തപീയതത മുതല മൂന്നറ മഗ്രാസതതനുളതല, കേരടേറ പഗ്രാന് സമര്പ്പതക്കുന്നതതല വപീഴ്ച
വരുതതയഗ്രാല, ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രായുന്റിം ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനുമഗ്രാകയഗ്രാ
മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലുമഗ്രാകയഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായത്തുമഗ്രാകയഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുമഗ്രാകയഗ്രാ
കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ, സര്കഗ്രാര് നടേപടേത എടുകകണതന്റിം പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേറ കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനറ അനുമതത നലകകേണതന്റിം മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനറ അനുമതത
നലകേതയ വതവരന്റിം അറതയതച്ചുലകേഗ്രാണറ ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല ഒരു കനഗ്രാട്ടേപീസറ
പസതദ്ധപീകേരതകകണതന്റിം ബന്ധലപ്പട്ടേ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനന്റിം ഈ ആകതലലെ 36-ാം
വകുപ്പതലലെ (10)- ാം ഉപവകുപ്പതനറ അനുസൃതമഗ്രായത തടേര്ന്നറ പവര്തതകകണതമഗ്രാണറ.”.
38. 39-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 39-ാം വകുപ്പതനറ തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന
കതപ്തനതബന്ധനകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
"എന്നഗ്രാല, ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ കമലപ്പറഞ സര്കഗ്രാര്
നതര്കദ്ദേശന്റിം പഗ്രാലെതക്കുന്നതതല വപീഴ്ച വരുതതയഗ്രാല സര്കഗ്രാരതനറ ഈ ആകതലലെ 11-ാം
വകുപ്പതലലെ (ഇ) ഖണ്ഡതതനു കേപീഴെതല, അങ്ങലനയുള പകദശതതനു കവണതയുള മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനറ ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതന്ന നതര്കദ്ദേശന്റിം പുറലപ്പടുവതകഗ്രാവന്നതന്റിം അതറ
ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനറ, മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതനറ, ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതനറ അലലങതല ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതനറ ബഗ്രാധശ്യസ്ഥമഗ്രായതരതക്കുന്നതമഗ്രാണറ :
എന്നുമഗ്രാത്രമല, മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ 36-ാം വകുപ്പറ (4) -ാം ഉപവകുപ്പതനു കേപീഴെതലുള
വശ്യവസ്ഥ പകേഗ്രാരന്റിം നതര്ണ്ണയതകലപ്പട്ടേ സമയപരതധതക്കുളതല അങ്ങലനയുള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്
പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നതതല വപീഴ്ച വരുതതയഗ്രാല, സര്കഗ്രാരതനറ, സസ്വകമധയഗ്രാ, ഈ ആകതലലെ
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വശ്യവസ്ഥകേള്കറ അനുസൃതമഗ്രായത അതറ പസതദ്ധപീകേരതകഗ്രാവന്നതന്റിം ആകകപങ്ങളതന്കമലുന്റിം
അഭേതപഗ്രായങ്ങളതന്കമലുന്റിം നടേപടേത എടുകഗ്രാവന്നതന്റിം ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതഗ്രാവന്നതടേകതഗ്രാളന്റിം
പഗ്രാന്
പരതഷ്ക്കരതകഗ്രാവന്നതന്റിം
ഈ
ആകതനറ
അനുസൃതമഗ്രായത
അനുമതത
നലകേഗ്രാവന്നതമഗ്രാണറ.”.
39. അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം VI-ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ, അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം VI-ലലെ
ശപീര്ഷകേതതനു പകേരന്റിം "കജഗ്രായതനറ ആസൂത്രണ കേമതറതയുന്റിം കജഗ്രായതനറ ആസൂത്രണ
പകദശങ്ങള്ക്കു കവണതയുള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുകേളന്റിം’ എന്ന ശപീര്ഷകേന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
40. 41-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 41-ാം വകുപ്പറ, (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതല “സര്കഗ്രാര് ഇതതകലെകഗ്രായത ഉണഗ്രാകഗ്രാവന്ന” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ.
41. 42-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 42-ാം വകുപ്പതല,(i)
“ചുമതലെകേള്
തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്നവ
ആയതരതക്കുന്നതഗ്രാണറ”
എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്കറ പകേരന്റിം “ചുമതലെകേളതല തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്നവ ഉള്ലപ്പടുന്നതഗ്രാണറ” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(ii) (i)-ാം ഖണ്ഡതതല “ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാകതനു കശഷന്റിം“
പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേറ കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
42. 43-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 43-ാം വകുപ്പതല, (എ) ഖണ്ഡന്റിം
വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ.
43. 44-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 44-ാം വകുപ്പതല,—
(i) “ഈ ആകതന്കേപീഴെതലുള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് ഏലതങതലുമുലണങതല, അതതലന
ചെട്ടേക്കൂടേതനുളതല നതന്നുലകേഗ്രാണറ,” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്റിം ചെതഹ്നങ്ങളന്റിം വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ;
(ii) തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന കതപ്തനതബന്ധന കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
"എന്നഗ്രാല, ഒരു പകദശതറ മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് ഏലതങതലുന്റിം നതലെവതലുലണങതല,
അതതലന
ചെട്ടേക്കൂടേതനുളതല
നതന്നുലകേഗ്രാണറ
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ
പദ്ധതത
തയഗ്രാറഗ്രാകകണതഗ്രാണറ.”.
44. 46-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.- പധഗ്രാന ആകതലലെ 46-ാം വകുപ്പതല,—
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(1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്റിം
“തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേറ കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(2) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതല,—
(i) “തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാകതനുകശഷന്റിം “പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേറ
കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(ii) “ലവബ്പസറതലുന്റിം” എന്ന വഗ്രാകതനറ മുന്പഗ്രായത “തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ
സ്ഥഗ്രാപനതതലന” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(3) (4)-ാം ഉപവകുപ്പതല,(എ) “സര്കഗ്രാരതനറ അനുമതതകഗ്രായത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ മുന്പഗ്രായത
“ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനര് മുകഖന” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണണ ;
(ബത) തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന കതപ്തനതബന്ധന കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
"എന്നഗ്രാല, ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനര്, അങ്ങലനയുള പഗ്രാനുകേള്, ഈ
ആകതനു കേപീഴെതലുള മറ്റു പഗ്രാനുകേള്കറ അനുസൃതമഗ്രാകണഗ്രാ എന്നതതലനക്കുറതച്ചുന്റിം പഗ്രാനതലന
സന്റിംബന്ധതച്ചുള മകറലതങതലുന്റിം കേഗ്രാരശ്യങ്ങലളക്കുറതച്ചുമുള അഭേതപഗ്രായന്റിം സഹതതന്റിം, അറുപതറ
ദതവസങ്ങള്കകേന്റിം, ആയതറ സര്കഗ്രാരതകലെകറ അയച്ചു ലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണറ.”;
(4) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “അഭേതപഗ്രായങ്ങള് പരതഗണതച കശഷവന്റിം ചെപീഫെറ
ടേഭൗണ്

പഗ്രാനറുമഗ്രായത

കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുന്റിം”

എന്ന

വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്റിം

“അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുലടേ അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം പരതഗണതചതതനുകശഷന്റിം”
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(5)

(7)-ാം

ഉപവകുപ്പതനുന്റിം

കതപ്തനതബന്ധനയ്ക്കുന്റിം

ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ :—

പകേരന്റിം

തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന
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"(7) അനുമതത ലെഭേതച ഒരു വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത നതലെവതല ഉള
സന്റിംഗതതയതല, അതതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് ഈ ആകതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്കറ അനുസൃതമഗ്രായത
പസതദ്ധപീകേരതച

വതശദ

നഗരഗ്രാസൂത്രണ

പദ്ധതതകറ

അനുമതത

ലെഭേതക്കുന്നതവലര

ബഗ്രാധകേമഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണറ.”.
45. അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം VII നു കശഷന്റിം പുതതയ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം കചെര്കല.—പധഗ്രാന ആകതലലെ
അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം VII-നു കശഷന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—

"അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം VII എ

പകതശ്യകേ പകദശതതനുകവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാന്
49 എ. പകതശ്യകേ പകദശമഗ്രായത പഖശ്യഗ്രാപതകല.—(1) മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ
മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ അലലങതല ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായകതഗ്രാ ആ
പകദശതറ
അധതകേഗ്രാരതതയുള
ജതലഗ്രാ
ടേഭൗണ്പഗ്രാനറുമഗ്രായത
കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ,
കേഭൗണ്സതലെതലന പകമയന്റിം വഴെത, അടേതയനതര ആസൂത്രണ ഇടേലപടേല ആവശശ്യമുള ഒരു
പകദശതതലന, പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതക്കുന്നതതലന ആവശശ്യകേത വശ്യക്തമഗ്രാകതലകഗ്രാണറ,
ഒരു പകതശ്യകേ പകദശമഗ്രായത തരന്റിം തതരതകകണതഗ്രാണറ.
(2) സര്കഗ്രാരതനറ, ചെപീഫെറ ടേഭൗണ്പഗ്രാനറുമഗ്രായത കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ, ഒരു ഉതരവറ വഴെത,
അടേതയനതര ആസൂത്രണ ഇടേലപടേല ആവശശ്യമുള ഒരു പകദശതതലന, പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതക്കുന്നതതലന ആവശശ്യകേത വശ്യക്തമഗ്രാകതലകഗ്രാണറ, ഒരു പകതശ്യകേ
പകദശമഗ്രായത തരന്റിം തതരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
49 ബത. പകതശ്യകേ പകദശതതനുകവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനറ
മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷന്, മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതല മുതലെഗ്രായവയ്ക്കുള അധതകേഗ്രാരന്റിം.—(1)
ഈ ആകതലലെയുന്റിം അതതന് കേപീഴെതല ഉണഗ്രാകതയ ചെട്ടേങ്ങളതലലെയുന്റിം വശ്യവസ്ഥകേള്കറ
വതകധയമഗ്രായത, ഒരു മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ
പകതശ്യകേ
പകദശതതനു
കവണതയുള
സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേറ കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
(2) സര്കഗ്രാരതനറ, ഉതരവറ വഴെത, മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാകടേഗ്രാ മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ഒരു പകതശ്യകേ
പകദശതതനുകവണതയുള
സ്ഥലെപരപഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ
പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേറ കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ ആവശശ്യലപ്പടേഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
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(3) സര്കഗ്രാരതനറ, ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതന്ന പകന്റിം, ഉതരവറ വഴെത, അടേതയനതര
ആസൂത്രണ ഇടേലപടേല ആവശശ്യമുള ഒരു പകതശ്യകേ പകദശതതനറ കവണത സ്ഥലെപരപഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാകതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
49 സത. പകതശ്യകേ പകദശതതനുകവണതയുള
സ്ഥലെപരപഗ്രാനതല പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം
ലചെയഗ്രാവന്ന കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്.—(1) പകതശ്യകേ പകദശതതനറ കവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാന്,
ലപഗ്രാതവഗ്രായത,
പകതശ്യകേ
പകദശതതലന
സ്ഥലെപര
വതകേസനന്റിം
എപകേഗ്രാരന്റിം
നടേപ്പതലെഗ്രാകണലമന്നുന്റിം
നതയന്ത്രതകണലമന്നുന്റിം
അലലങതല
നടേപ്പതലെഗ്രാകണലമകന്നഗ്രാ
നതയന്ത്രതകണലമകന്നഗ്രാ
അലലങതല
എപകേഗ്രാരന്റിം
ഭൂമതയുലടേ
ഉപകയഗ്രാഗന്റിം
നതയന്ത്രതകണലമകന്നഗ്രാ നടേപ്പതലെഗ്രാകണലമകന്നഗ്രാ സൂചെതപ്പതകകണതഗ്രാണറ.
(2) പകതശ്യകേ പകദശതതനറ കവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാനതല തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്നവ
ഉള്ലപ്പടുകതണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
(എ) പകതശ്യകേ പകദശതതലന സ്ഥലെപര വതകേസനതതനു കവണതയുള ഒരു
വതകേസന

സങലപ്പവന്റിം

നയവന്റിം,

പകതശ്യകേ

പകദശതതനറ

പസക്തമഗ്രായതന്റിം

സ്ഥലെപരവതകേസനതതലന വതവതധ കമഖലെകേലള സന്റിംബന്ധതച്ചുളതമഗ്രായ സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ
വതശകേലെനങ്ങള്,

ലെകശ്യങ്ങള്,

ഉകദ്ദേശശ്യങ്ങള്,

തന്ത്രങ്ങള്,

നയങ്ങള്

എന്നതവയുന്റിം

ഉള്ലപ്പടുതഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ;
(ബത) ദുരനന്റിം, ദുര്ബ്ബലെത, ദുരന സഗ്രാധശ്യത എന്നതവ സന്റിംബന്ധതച സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ
വതശകേലെനവന്റിം ലെഘൂകേരണതതനുന്റിം പൂര്വ്വസ്ഥതതത പഗ്രാപതക്കുന്നതതനുമുള നതര്കദ്ദേശങ്ങളന്റിം;
(സത)

ഭൂവതനതകയഗ്രാഗ നതര്കദ്ദേശങ്ങകളഗ്രാടു കൂടേതയ

പഗ്രാന്

കരഖകേള്,

അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യ വതകേസനതതനുന്റിം വതകേസന നതയന്ത്രണതതനുന്റിം കവണതയുള
പഗ്രാനുകേള്; കൂടേഗ്രാലത
(ഡത) മുന്ഗണനഗ്രാ പവര്തന പഗ്രാനുന്റിം നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതനുള സന്റിംവതധഗ്രാനവന്റിം.
49 ഡത. പകതശ്യകേ പകദശതതനറ കവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുന്റിം
അനുമതത നലകുന്നതതനുമുള നടേപടേതക്രമന്റിം.—(1) മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ ഏത സമയത്തുന്റിം,
പകമയന്റിം വഴെത, പകതശ്യകേ പകദശമഗ്രായത തരന്റിം തതരതചതരതക്കുന്ന പകദശതതനുകവണതയുള
സ്ഥലെപരപഗ്രാന്

തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ

തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ

പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേറ

കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതകനഗ്രാ തപീരുമഗ്രാനതകഗ്രാവന്നതന്റിം, ആയതറ, ബന്ധലപ്പട്ടേ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതലന ലവബ്പസറതലുന്റിം ആ പകദശതറ പചുര പചെഗ്രാരമുള
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ഏറവന്റിം

കുറഞതറ

ഒരു

വര്തമഗ്രാന

പത്രതതലുന്റിം

വതജഗ്രാപനന്റിം

ലചെകയണതന്റിം

അങ്ങലനയുള വതജഗ്രാപനതതല പകതശ്യകേ പകദശതതലന അതതരുകേളന്റിം അങ്ങലനയുള
പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതലന ഉകദ്ദേശശ്യവന്റിം വശ്യക്തമഗ്രാകകണതമഗ്രാണറ.
(2)

മുനതസതപ്പല

കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ

മുനതസതപ്പല

കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ

ടേഭൗണ്

പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, വര്തമഗ്രാന പത്രതതല കനഗ്രാട്ടേപീസറ നലകേതയ തപീയതത
മുതല ആററ മഗ്രാസതതനുളതല, സര്കഗ്രാരതലന തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ

വകുപ്പറ (പഗ്രാനതന്റിംഗറ)-

മഗ്രായുന്റിം മറ്റു ബന്ധലപ്പട്ടേ സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേളമഗ്രായുന്റിം ഏജന്സതകേളമഗ്രായുന്റിം കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ,
പകതശ്യകേ

പകദശതതനുകവണതയുള

ഒരു

കേരടേറ

സ്ഥലെപരപഗ്രാന്

തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ

തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേറ കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ
ലചെകയണതന്റിം, കേരടേറ പഗ്രാനതനറ അനുമതത നലകകേണതന്റിം അനുമതത ലെഭേതച കേരടേറ പഗ്രാന്
ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ

ലവബ്പസറതലുന്റിം,

പസതദ്ധപീകേരണന്റിം

സന്റിംബന്ധതച

ഒരു

കനഗ്രാട്ടേപീസറ

തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പകദശതറ പചുര പചെഗ്രാരമുള ഏറവന്റിം കുറഞതറ രണ്ടു വര്തമഗ്രാന
പത്രങ്ങളതലുന്റിം (അവയതല ഒന്നറ പഗ്രാകദശതകേ ഭേഗ്രാഷയതലെഗ്രായതരതകകണതഗ്രാണറ), കനഗ്രാട്ടേപീസറ
പസതദ്ധപീകേരതച

തപീയതത

മുതല

മുപ്പതറ

ദതവസങ്ങള്ക്കുളതല

സമര്പ്പതകകണ

ആകകപങ്ങളന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം കണതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുന്റിം പരതകശഗ്രാധനയഗ്രായത ആയതതലന
പകേര്പ്പറ

ലെഭേശ്യമഗ്രാകുന്ന

സ്ഥലെകമഗ്രാ

സ്ഥലെങ്ങകളഗ്രാ

വശ്യക്തമഗ്രാകതലകഗ്രാണ്ടുന്റിം,

പസതദ്ധപീകേരതകകണതഗ്രാണറ.
(3) ഒരു പകതശ്യകേ പകദശതതനുകവണത ഈ ആകറ പകേഗ്രാരമുള സ്ഥലെപരപഗ്രാന്
പസതദ്ധപീകേരതചറ കേഴെതഞഗ്രാലുടേന്, ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ
ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ,
പസതദ്ധപീകേരതച
സ്ഥലെപരപഗ്രാനതലന ഒരു പകേര്പ്പറ ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകകഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
ആസൂത്രണ കേമതറത ഏലതങതലുന്റിം ഉലണങതല അതതകനഗ്രാ അയച്ചു ലകേഗ്രാടുകകണതന്റിം, ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ അങ്ങലനയുള പഗ്രാന്
ലെഭേതച തപീയതത മുതല കേഴെതയുന്നതന്റിം ഇരുപതതലയഗ്രാന്നറ ദതവസകഗ്രാലെയളവതനുളതല,
പഗ്രാനതന്കമല അവരുലടേ അഭേതപഗ്രായങ്ങള്, ഏലതങതലുമുലണങതല അതറ, ബന്ധലപ്പട്ടേ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനലതയുന്റിം സര്കഗ്രാരതലനയുന്റിം അറതയതകകണതമഗ്രാണറ.
(4) ആകകപങ്ങളന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം ലെഭേശ്യമഗ്രാക്കുന്നതതനറ (2)-ാം ഉപവകുപ്പതന്
കേപീഴെതല അനുവദതചതട്ടുള കേഗ്രാലെഗ്രാവധത കേഴെതഞതതനു കശഷന്റിം, ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ,
ലെഭേതച ആകകപങ്ങളതലകമലുന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളതലകമലുന്റിം ഉള, ഈ ആകതലലെ 32-ാം
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വകുപ്പതന് കേപീഴെതലുള ലസ്പെഷശ്യല കേമതറതയുലടേ അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത
അലലങതല
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
ആസൂത്രണ
കേമതറതയുലടേ
അഭേതപഗ്രായങ്ങള്
എലനങതലുമുലണങതല അതന്റിം പരതഗണതകകണതന്റിം, (2)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം
ആകകപങ്ങളന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം ലെഭേശ്യമഗ്രാക്കുവഗ്രാന് നതര്ണ്ണയതചതട്ടുള സമയപരതധത മുതല
മുപ്പതറ ദതവസകഗ്രാലെയള വതനുളതല, പകതശ്യകേ പകദശതതനുകവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാനതല
ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതന്ന പരതഷ്കരണങ്ങള് വരുകതണതന്റിം, പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേറ കൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ ഉള പഗ്രാന്, എലഗ്രാ ആകകപങ്ങളലടേയുന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളലടേയുന്റിം അസല
സഹതതന്റിം, ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനര് മുകഖന, അനുമതതകഗ്രായത സര്കഗ്രാരതകലെകറ
സമര്പ്പതകകണതമഗ്രാണറ :
എന്നഗ്രാല, ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനര്, അങ്ങലനയുള പഗ്രാന് ഈ ആകതനുകേപീഴെതലുള മറ്റു
പഗ്രാനുകേള്കറ അനുസൃതമഗ്രാകണഗ്രാ എന്നതതലനക്കുറതച്ചുന്റിം പകതശ്യകേ പകദശതതനു കവണതയുള
സ്ഥലെപരപഗ്രാനതലന മകറലതങതലുന്റിം കേഗ്രാരശ്യങ്ങലളക്കുറതച്ചുമുള അഭേതപഗ്രായന്റിം സഹതതന്റിം,
പതതനഗ്രാലെറ ദതവസങ്ങള്കകേന്റിം സര്കഗ്രാരതകലെകറ അയച്ചു ലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണറ.
(5) സര്കഗ്രാരതനറ, അങ്ങലനയുള പകതശ്യകേ പകദശതതനു കവണതയുള
സ്ഥലെപരപഗ്രാന് ലെഭേതച തപീയതത മുതല കേഴെതയുന്നതന്റിം ഇരുപതതലയഗ്രാന്നറ ദതവസങ്ങള്കകേന്റിം,
ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേകയഗ്രാ
അഭേതപഗ്രായങ്ങള് എലനങതലുമുലണങതല അതന്റിം ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുലടേ അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം
പരതഗണതചതതനുകശഷന്റിം, പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേറ കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ, പഗ്രാനതനറ അനുമതത
നലകുകേകയഗ്രാ
കേഗ്രാരണങ്ങള്
വശ്യക്തമഗ്രാകതലകഗ്രാണറ
അനുമതത
നതരസതക്കുകേകയഗ്രാ
ലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ :
എന്നഗ്രാല, സര്കഗ്രാര് നതര്കദ്ദേശതചതട്ടുള പരതഷ്കരണങ്ങള് ഏലതങതലുമുലണങതല
അവ ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതതനഗ്രായത പകതശ്യകേ പകദശതതനുകവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തതരതലകേ
അയചതട്ടുലണങതല, ആയതറ ലെഭേശ്യമഗ്രായ തപീയതത മുതല പതതനഞറ ദതവസങ്ങള്ക്കുളതല,
പരതഷ്കരതച പകതശ്യകേ പകദശതതനുള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് , ഈ ആകറ പകേഗ്രാരന്റിം പുതതയതഗ്രായത
സമര്പ്പതക്കുന്നു എന്നത കപഗ്രാലലെ, സര്കഗ്രാരതകലെകറ അനുമതതകഗ്രായത വപീണ്ടുന്റിം
സമര്പ്പതകകണതഗ്രാണറ :
എന്നുമഗ്രാത്രമല, കേരടേറ പഗ്രാനതലന പരതഷ്കരണതതല പകതശ്യകേ പകദശതതല നതന്നുന്റിം
ഏലതങതലുന്റിം
ഭൂമത
ഒഴെതവഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ
ഉള്ലപ്പടുത്തുകേകയഗ്രാ
അലലങതല
പുതതയ
നതയന്ത്രണങ്ങകളഗ്രാ അലലങതല മുന്പറ ഏലറടുക്കുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതചതട്ടേതലഗ്രാത ഏലതങതലുന്റിം ഭൂമത
ഏലറടുക്കുന്നതറ ഉള്ലപ്പടുകേകയഗ്രാ ലചെയ്യുന്ന സന്റിംഗതതയതല, ഈ ആകതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്
പകേഗ്രാരന്റിം ആകകപങ്ങളന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം കണതച്ചുലകേഗ്രാണറ പരതഷ്കരതച പഗ്രാന്
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പുനനഃപസതദ്ധപീകേരതകകണതന്റിം
സസ്വപീകേരതകകണതമഗ്രാണറ :

അനുമതതക്കു

കവണതയുള

നടേപടേതകേള്

എന്നതരുന്നഗ്രാലുന്റിം, കമല പറഞപകേഗ്രാരന്റിം വശ്യക്തമഗ്രാകതയ സമയ പരതധതകേള്,
ആവശശ്യലമന്നു കേരുതന്നകപഗ്രാലലെ, സര്കഗ്രാരതനറ ദപീര്ഘതപ്പതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
(6) സര്കഗ്രാരതനറ, ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതലലെ വതജഗ്രാപനതതലൂലടേ ഒരു പകതശ്യകേ
പകദശതതനുകവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ
മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാകടേഗ്രാ
മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാകടേഗ്രാ
ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ആവശശ്യലപ്പടേഗ്രാവന്നതന്റിം, അങ്ങലനയുള
വതജഗ്രാപനലത 49 ഡത വകുപ്പതലലെ (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം പകതശ്യകേ
പകദശതതനുകവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ
പകമയന്റിം വഴെത എടുത തപീരുമഗ്രാനമഗ്രായത കേരുകതണതന്റിം ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷന്, മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതല ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതറ അലലങതല
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതറ (2) മുതല (5) വലരയുള ഉപവകുപ്പുകേള്കറ അനുസൃതമഗ്രായത തടേര്ന്നറ
പവര്തതകകണതമഗ്രാണറ.
(7) 49 ബത വകുപ്പതലലെ (3)-ാം ഉപവകുപ്പതനുകേപീഴെതല സര്കഗ്രാര് തയഗ്രാറഗ്രാകതപ്പതച
ഒരു പകതശ്യകേ പകദശതതനുകവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് , ലവബ്പസറതല സര്കഗ്രാര്
പസതദ്ധപീകേരതകകണതന്റിം ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷന്, മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതല, ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതറ അലലങതല ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതറ, (2) മുതല (5) വലരയുള
ഉപവകുപ്പുകേള്കറ
അനുസൃതമഗ്രായത, അവരുലടേ ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ലവബ്പസറതല ആയതറ
പസതദ്ധപീകേരതകകണതന്റിം നടേപടേത എടുകകണതന്റിം അനുമതതകഗ്രായത സമര്പ്പതകകണതമഗ്രാണറ.
(8) സര്കഗ്രാര്, പകതശ്യകേ പകദശ പഗ്രാനതനറ അനുമതത നലകേതയതതനുകശഷന്റിം
എത്രയുന്റിം കവഗതതല, ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ അതതലന ഒരു പകേര്പ്പറ, ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറതക്കുന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത, ഏലതങതലുന്റിം ഉലണങതല,
അതതനുന്റിം അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതന്റിം സര്കഗ്രാര് പകതശ്യകേ പകദശതതനുകവണതയുള
സ്ഥലെപരപഗ്രാനതനറ അനുമതത നലകേതയതറ സന്റിംബന്ധതച കനഗ്രാട്ടേപീസറ, അതതലന പകേര്പ്പറ
ഏലതഗ്രാലക സ്ഥലെങ്ങളതല പരതകശഗ്രാധനയ്കകഗ്രാ വതലപ്പനയ്കകഗ്രാ ലെഭേശ്യമഗ്രാലണന്നുള
വതവരവന്റിം കൂടേത പസഗ്രാവതച്ചുലകേഗ്രാണറ, കുറഞതറ ഒരു പഗ്രാകദശതകേ പത്രതതലലെങതലുന്റിം,
പസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണറ. സര്കഗ്രാര് അനുമതത നലകേതയ പകതശ്യകേ പകദശതതനു
കവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാകനഗ്രാ അതതലന പസക്ത ഭേഗ്രാഗങ്ങകളഗ്രാ ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല

34
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷലനകയഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതലനകയഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതലനകയഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതലനകയഗ്രാ ലവബ്പസറതലുന്റിം പസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണറ.”.
46. അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം VIII-ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ
അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം VIII-ലലെ ശപീര്ഷകേതതനുപകേരന്റിം "സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്, മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാന്, വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണപദ്ധതത, പകതശ്യകേ പകദശതതനുകവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാന്
എന്നതവയുലടേ പുനരവകലെഗ്രാകേനവന്റിം പുതകലുന്റിം വശ്യതതയഗ്രാനന്റിം വരുതലുന്റിം റദ്ദേഗ്രാകലുന്റിം" എന്ന
ശപീര്ഷകേന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
47. 50-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതല, 50-ാം വകുപ്പതലലെ (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതനുപകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ :—
“ (1)
ഈ ആകതന്കേപീഴെതല
സ്ഥലെപരലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതകനഗ്രാ
മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതകനഗ്രാ പകതശ്യകേ പകദശതതനു കവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാനതകനഗ്രാ വതശദ
നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതകകഗ്രാ അനുമതത നലകേതയ തപീയതത മുതല പതറ വര്ഷന്റിം
കേഴെതഞഗ്രാലുടേലനകയഗ്രാ സര്കഗ്രാരതലന സമതകതഗ്രാടുകൂടേത, അതതനു മുന്പുള
ഒരു
തപീയതതയതകലെഗ്രാ, അതത സന്റിംഗതത കപഗ്രാലലെ, സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ
ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ കജഗ്രായതനറ
ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ കജഗ്രായതനറ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ അങ്ങലനയുള
പഗ്രാന് പുനരവകലെഗ്രാകേനന്റിം ലചെയ്യുകേയുന്റിം ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതഗ്രാവന്ന അങ്ങലനയുള
പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടുകൂടേത പുതക്കുകേകയഗ്രാ പുതകതപ്പതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതന്റിം ഈ ആകതലന
വശ്യവസ്ഥകേള് അനുസരതചറ അതതനറ അനുമതത വഗ്രാകങ്ങണതമഗ്രാണറ. പഗ്രാന് കേഗ്രാലെഗ്രാവധത
തപീരുന്നതതനു മുന്പഗ്രായത, പുതകതയ പഗ്രാനതനറ, ഈ ആകതലന വശ്യവസ്ഥകേള് അനുസരതചറ
അനുമതത ലെഭേശ്യമഗ്രാകതയതട്ടുണറ എന്നറ ബന്ധലപ്പട്ടേ അധതകൃതര് ഉറപ്പുവരുകതണതഗ്രാണറ :
എന്നഗ്രാല,
അനുമതത
ലെഭേതച
ഒരു
മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാന്,
ഈ
ആകതലലെ
വശ്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഗ്രായത പതന്നപീടേറ പസതദ്ധപീകേരതക്കുകേയുന്റിം അനുമതത ലെഭേതക്കുകേയുന്റിം ലചെയ
ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് മുകഖന റദ്ദേഗ്രാകകണതന്റിം, അനുമതത ലെഭേതച ഒരു വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ
പദ്ധതത, ഈ ആകതലന വശ്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഗ്രായത പതന്നപീടേറ പസതദ്ധപീകേരതക്കുകേയുന്റിം
അനുമതത ലെഭേതക്കുകേയുന്റിം ലചെയ ഒരു വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത മുകഖന റദ്ദേഗ്രാകകണതമഗ്രാണറ:
എന്നുമഗ്രാത്രമല, ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതന്ന പകന്റിം, അനുമതത ലെഭേതച ഒരു
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ
പദ്ധതത,
ഈ
ആകതലലെ
വശ്യവസ്ഥകേള്കനുസൃതമഗ്രായത
പസതദ്ധപീകേരതക്കുകേയുന്റിം അനുമതത ലെഭേതക്കുകേയുന്റിം ലചെയ ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് മുകഖന
റദ്ദേഗ്രാകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ. അപകേഗ്രാരമുള സന്റിംഗതതകേളതല, നതലെവതലുള അനുമതത ലെഭേതച
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വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയതലലെ നതര്കദ്ദേശങ്ങള്, മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതല പകതശ്യകേമഗ്രായത
പുനരവകലെഗ്രാകേനന്റിം ലചെകയണതന്റിം അതതലന കേഗ്രാരണങ്ങള് വശ്യക്തമഗ്രായത പസഗ്രാവതച്ചുലകേഗ്രാണറ
അനുകയഗ്രാജശ്യമഗ്രായത പരതഹരതകകണതമഗ്രാണറ.”.
48. 51-ാം വകുപ്പതനുപകേരന്റിം പുതതയ വകുപ്പറ കചെര്കല .—പധഗ്രാന ആകതലലെ
51- ാം വകുപ്പതനുപകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
“51. വതകേസന അകതഗ്രാറതറതയുലടേ രൂപപീകേരണന്റിം.—സര്കഗ്രാരതനറ, ആസൂത്രതതമഗ്രായ
പഗ്രാകദശതകേ വതകേസനതതലനയുന്റിം ഒരു നഗര പകദശതതലന അലലങതല വതകേസന
സഗ്രാധശ്യതയുള
ഏലതങതലുന്റിം
പകദശതതലന
പധഗ്രാന
വതകേസന
പദ്ധതതകേള്
നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതലനയുന്റിം അലലങതല പധഗ്രാന സപീമുകേളലടേയുന്റിം പദ്ധതതകേളലടേയുന്റിം
ഏകകേഗ്രാപനതതലനയുന്റിം അലലങതല പധഗ്രാന വതകേസന പദ്ധതതകേള് നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത
വതവതധ
കസഗ്രാതസ്സുകേളതല
നതന്നുള
വതഭേവങ്ങള്
സമഗ്രാഹരതക്കുന്നതതലനയുന്റിം
തഗ്രാലപ്പരശ്യങ്ങള്കഗ്രായത, ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രായത കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ, ഗസററ വതജഗ്രാപനന്റിം
വഴെത, വതജഗ്രാപനതതല പകതശ്യകേന്റിം പറയഗ്രാവന്ന അങ്ങലനയുള തപീയതത മുതല
പഗ്രാബലെശ്യകതഗ്രാടുകൂടേതയുന്റിം അങ്ങലനയുള പകദശങ്ങള്ക്കു കവണതയുന്റിം, ഈ ആകതലന 56-ാം
വകുപ്പതലന വശ്യവസ്ഥകേള് പകേഗ്രാരമുള അധതകേഗ്രാരന്റിം വതനതകയഗ്രാഗതക്കുന്നതതനുന്റിം ചുമതലെകേള്
നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതനുമഗ്രായത ഒരു വതകേസന അകതഗ്രാറതറത രൂപപീകേരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.”.
49. 54-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 54- ാം വകുപ്പതല, (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതല, (എഫെറ) ഖണ്ഡതതനുപകേരന്റിം തഗ്രാലഴെ പറയുന്ന ഖണ്ഡന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ.—
“(എഫെറ) വതകേസന അകതഗ്രാറതറതയുലടേ ലമമ്പര് ലസക്രട്ടേറത, അകദ്ദേഹന്റിം ടേഭൗണ്
പഗ്രാനറുലടേ പദവതയതല തഗ്രാലഴെയലഗ്രാത, നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണതതകലെഗ്രാ മുനതസതപ്പല
അഡതനതകസ്ട്രേഷനതകലെഗ്രാ പത്തു വര്ഷതതല കുറയഗ്രാത പവൃതതപരതചെയമുള, ഒരു
സര്കഗ്രാര് ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥന് ആയതരതകകണതഗ്രാണറ.”.
50. 61-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 61-ാം വകുപ്പതല,—
(i) “മഞസ്റ്റര് പഗ്രാനുകേള്ക്കുന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ കശഷന്റിം “പകതശ്യകേ
പകദശതതനറ കവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാനുകേള്ക്കുന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്റിം “മഞസ്റ്റര്
പഗ്രാകനഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ കശഷന്റിം “പകതശ്യകേ പകദശതതനറ കവണതയുള
സ്ഥലെപരപഗ്രാകനഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
(ii) “അനുസൃതമഗ്രായലഗ്രാലതകയഗ്രാ ഭേന്റിംഗന്റിം വരുത്തുന്ന വതധതതകലെഗ്രാ” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്റിം “അനുസൃതമഗ്രായലഗ്രാലത” എന്ന വഗ്രാകറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
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(iii) നതലെവതലുള കുറതപ്പറ വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ.
51. 62-ാം വകുപ്പതനറ പകേരന്റിം പുതതയ വകുപ്പറ കചെര്കല.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 62-ാം
വകുപ്പതനുപകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
“62. പഗ്രാന് പവര്തനതതല വരുന്ന തപീയതത.—(1) 61-ാം വകുപ്പതലന
ആവശശ്യതതകലെകഗ്രായത പഗ്രാന് പവര്തനതതല വരുന്ന തപീയതത, ഈ ആകതലന
വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കുകേപീഴെതല പഗ്രാനതന്കമല ആകകപങ്ങളന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം കണതച്ചു
ലകേഗ്രാണ്ടുള കനഗ്രാട്ടേപീസറ ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്ന തപീയതതയഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണറ.
(2) ഒരു പകദശതറ അനുമതത ലെഭേതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുന്റിം അനുമതത ലെഭേതച വതശദ
നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയുന്റിം നതലെവതലുള സഗ്രാഹചെരശ്യതതല, ഈ ആകതലലെ 50-ാം
വകുപ്പുപകേഗ്രാരന്റിം അനുമതത ലെഭേതച ഒരു വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതലയ അനുമതത ലെഭേതച
ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് മുകഖന റദ്ദേഗ്രാകതയതട്ടുള സന്റിംഗതതയതലലെഗ്രാഴെതലകേ, അനുമതത ലെഭേതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് അനുമതത ലെഭേതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതലലെ
വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു കമല നതലെനതലക്കുന്നതഗ്രാണറ.
(3) ഒരു പകദശതറ അനുമതത ലെഭേതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുന്റിം പസതദ്ധപീകേരതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയുന്റിം നതലെവതലുള സന്റിംഗതതയതല, അനുമതത ലെഭേതച മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാനതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് പസതദ്ധപീകേരതച വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു
കമല നതലെനതലക്കുന്നതഗ്രാണറ.
(4) ഒരു പകദശതറ പസതദ്ധപീകേരതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുന്റിം അനുമതത ലെഭേതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയുന്റിം നതലെവതലുള സന്റിംഗതതയതല, അനുമതത ലെഭേതച വതശദ
നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് പസതദ്ധപീകേരതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു
കമല നതലെനതലക്കുന്നതഗ്രാണറ.
(5) ഒരു പകദശതറ പസതദ്ധപീകേരതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുന്റിം പസതദ്ധപീകേരതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ
പദ്ധതതയുന്റിം
നതലെവതലുള
സന്റിംഗതതയതല,
പസതദ്ധപീകേരതച
വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് പസതദ്ധപീകേരതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതലലെ
വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു കമല നതലെനതലക്കുന്നതഗ്രാണറ.
(6) ഈ ആകതനനുസൃതമഗ്രായത അനുമതത ലെഭേതച പകതശ്യകേ പകദശതതനു
കവണതയുള സ്ഥലെപര പഗ്രാനതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്, അകത പകദശതതനുകവണതയുള,
മകറലതഗ്രാരു പഗ്രാനതലലെയുന്റിം വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു കമല നതലെനതലക്കുന്നതഗ്രാണറ.”.
52. 63-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 63-ാം വകുപ്പതല,—
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(1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതല,—
(i) “ഈ ആകതല എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതയതരുന്നഗ്രാലുന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ;
(ii) “മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത പകമയന്റിംവഴെത തപീരുമഗ്രാനന്റിം
എടുതകതഗ്രാ, വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത വതജഗ്രാപനന്റിം
ലചെയതട്ടുളകതഗ്രാ ആയ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ പകേരന്റിം “ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാകനഗ്രാ ഒരു വതശദ
നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള ഉകദ്ദേശശ്യതതനഗ്രായത വതജഗ്രാപനന്റിം
ലചെയതട്ടുള” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതനു കേപീഴെതലുള നതലെവതലലെ കുറതപ്പതനു പകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന
കുറതപ്പു കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
കുറതപ്പറ :—ഈ വകുപ്പതലന ആവശശ്യതതകലെയഗ്രായത "ഇടേകഗ്രാലെ വതകേസനന്റിം" എന്ന
പകയഗ്രാഗതതനറ, ഈ ആകറ പകേഗ്രാരന്റിം ഒരു പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള ഉകദ്ദേശശ്യന്റിം ഗസറതല
വതജഗ്രാപനന്റിം ലചെയ്യുന്ന തപീയതതക്കുന്റിം കേരടേറ പഗ്രാന് ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല
പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്ന
തപീയതതക്കുന്റിം
ഇടേയതലുള
കേഗ്രാലെയളവതലലെ
വതകേസനന്റിം
എന്നര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു.”;
(3) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതല “അന്റിംഗപീകേരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.” എന്ന വഗ്രാകതനുന്റിം
ചെതഹ്നതതനുന്റിം കശഷന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
"ഇടേകഗ്രാലെ വതകേസന ഉതരവതനറ അനുമതത നലകേതയ വസ്തുത ഗസറതല
വതജഗ്രാപനന്റിം ലചെകയണതഗ്രാണറ.”;
(4) (4)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “പഞന് പവര്തനതതല വരുന്നകതഗ്രാടു കൂടേത” എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്കറ പകേരന്റിം “ഈ ആകതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്ക്കു കേപീഴെതല ആകകപങ്ങളന്റിം
അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം കണതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുള പഗ്രാനതലന പസതദ്ധപീകേരണന്റിം സന്റിംബന്ധതച കനഗ്രാട്ടേപീസറ
ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നകതഗ്രാടു കൂടേത” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(5) ഒന്നുന്റിം രണ്ടുന്റിം മൂന്നുന്റിം നഗ്രാലുന്റിം കതപ്തനതബന്ധനകേള് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ.
53. 71-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 71-ാം വകുപ്പതല,—
(i) നതലെവതലുള വശ്യവസ്ഥ അതതലന (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ ആയത അകമതകടേണതന്റിം
അപകേഗ്രാരന്റിം അകമതട്ടേ (1)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “തയഗ്രാറഗ്രാകഗ്രാവന്നതന്റിം" എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്റിം
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"തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേറ കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ
സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയഗ്രാവന്നതന്റിം "എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ ;
(ii) അപകേഗ്രാരന്റിം അകമതട്ടേ (1)-ാം ഉപവകുപ്പതനറ കശഷന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന
ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:—
"(2) മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ, അതതലന അധതകേഗ്രാരതതയതലുള പകദശലത
ഏലതങതലുന്റിം ഭേഗ്രാഗന്റിം സന്റിംബന്ധതചറ, ഒരു ലെഗ്രാനറ പൂളതന്റിംഗറ സപീന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടേറ കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതകനഗ്രാ, ഒരു
പകമയന്റിം വഴെത, തപീരുമഗ്രാനതകഗ്രാവന്നതമഗ്രാണറ.”.
54. 74-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ
ഉപവകുപ്പറ വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ .

74-ാം വകുപ്പതല, (1)-ാം

55. 76-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 76-ാം വകുപ്പതല, “ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറതയുന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ കശഷന്റിം “ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ
കേമതറതയുന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
56. 83-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 83-ാം വകുപ്പതല, (3)-ാം
ഉപവകുപ്പതല, “ചമത്തുന്നതതല നതന്നുന്റിം ഒഴെതവഗ്രാകകണതലണങതല” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ
പകേരന്റിം “ചമത്തുന്നതറ ഒഴെതവഗ്രാകകണതറ ആവശശ്യമഗ്രാലണന്നറ കേരുതന്നുലവങതല,”എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
57. അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം XII-ലലെ ശപീര്ഷകേതതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം
XII-ലലെ ശപീര്ഷകേതതനുപകേരന്റിം “കകേരള കേലെഗ്രാ പപതൃകേ കേമപീഷന്” എന്ന ശപീര്ഷകേന്റിം
കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
58. അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം XII-ലലെ ചെതലെ പദപകയഗ്രാഗങ്ങള്കറ പകേരന്റിം മററ ചെതലെ പദപകയഗ്രാഗങ്ങള്
കചെര്കല.—പധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം XII-ല, “അര്ബന് ആര്ട്ടേറ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
എവതലടേലയലഗ്രാന്റിം വരുന്നുകവഗ്രാ അവതലടേലയലഗ്രാന്റിം പകേരന്റിം “കേലെഗ്രാ പപതൃകേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
59. 86-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 86-ാം വകുപ്പതല,—
(i) “പരതപഗ്രാലെതക്കുന്നതതനുന്റിം” എന്ന വഗ്രാകതനുകശഷന്റിം “സന്റിംരകതക്കുന്നതതനുന്റിം”
എന്ന വഗ്രാകറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
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(ii) “നഗര പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേ രൂപകേല്പനയുലടേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ പകേരന്റിം
“ഭസസ്വഭേഗ്രാവന്റിം,നതര്മതത-പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേ
വതകശഷണങ്ങള്/സവതകശഷതകേള്,
രൂപകേലപ്പനഗ്രാ
സസ്വഭേഗ്രാവന്റിം, അര്ബന് കസപ്പറ എന്നതവയുലടേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
60. 91-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 91-ാം വകുപ്പതല
“പരതപഗ്രാലെതക്കുന്നതന്റിം” എന്ന വഗ്രാകതനുകശഷന്റിം “സന്റിംരകതക്കുന്നതന്റിം” എന്ന വഗ്രാകറ
കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
61. 97-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 97-ാം വകുപ്പതല, (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതല, (ബത) ഖണ്ഡതതല, “മറ്റു ചെഗ്രാര്ജ്ജുകേളന്റിം ഫെപീസുന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ
പകേരന്റിം “മറ്റു ചെഗ്രാര്ജ്ജുകേകളഗ്രാ പതഴെകേകളഗ്രാ ഫെപീസുകേകളഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
62. 98-ാം വകുപ്പറ വതട്ടു കേളയല.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 98-ാം വകുപ്പറ വതട്ടു
കേളകയണതഗ്രാണറ.
63. 99-ാം വകുപ്പറ വതട്ടുകേളയല.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 99-ാം വകുപ്പറ വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ.
64. 100-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 100-ാം വകുപ്പതല,—
(1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “ഫണ്ടുകേലള സന്റിംബന്ധതചറ ശരതയഗ്രായ അകഭൗണ്ടുകേളന്റിം
പസക്തമഗ്രായ മറ്റു കരഖകേളന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്റിം “അകഭൗണ്ടുകേലള സന്റിംബന്ധതച
ശരതയഗ്രായ കരഖകേള്” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(2) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതനുപകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ,
അതഗ്രായതറ:—
"(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം വച്ചുകപഗ്രാരുന്ന അകഭൗണ്ടുകേള് സര്കഗ്രാരതലലെ
നതലെവതലുള എലഗ്രാ ആഡതററ നടേപടേതക്രമങ്ങള്ക്കുന്റിം വതകധയമഗ്രായതരതകകണതഗ്രാണറ.”.
65. 101-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 101-ാം വകുപ്പതല,
(2)-ാം ഉപവകുപ്പതല,“സമര്പ്പതകകണതന്റിം” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്റിം “ലെഭേശ്യമഗ്രാകകണതന്റിം”
എന്ന വഗ്രാക്കുന്റിം, “സമര്പ്പതകകണതമഗ്രാണറ” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്റിം “ലെഭേശ്യമഗ്രാകകണതമഗ്രാണറ”
എന്ന വഗ്രാക്കുന്റിം, “കബഗ്രാര്ഡതനറ” എന്ന വഗ്രാകതനറ പകേരന്റിം “സര്കഗ്രാരതനറ” എന്ന വഗ്രാക്കുന്റിം
കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
66. 102-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 102-ാം വകുപ്പതല “കബഗ്രാര്ഡറ
നതയമതചകതഗ്രാ അധതകേഗ്രാരലപ്പടുതതയകതഗ്രാ ആയ ആളകേള്കകഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു
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പകേരന്റിം “സഞ്ചാംസ്ഥഗ്രാന
കചെര്കകണതഗ്രാണറ.

നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ

കേമതറതകകഗ്രാ”

എന്ന

വഗ്രാക്കുകേള്

67. 106-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 106-ാം വകുപ്പതല,—
(i) “ഫെണതകലെകറ ” എന്ന വഗ്രാകതനുപകേരന്റിം “അകഭൗണതകലെകറ” എന്ന
വഗ്രാകറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(ii) "ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ
കേമതറതയുലടേകയഗ്രാ" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ.
68. 108-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 108-ാം വകുപ്പതല, “അര്ബന്
ആര്ട്ടേറ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ പകേരന്റിം “കേലെഗ്രാ പപതൃകേ”എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്
കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
69. 110-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 110-ാം വകുപ്പതല,—
(i) മഗ്രാര്ജതനല ശപീര്ഷകേതതനുപകേരന്റിം തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന മഗ്രാര്ജതനല ശപീര്ഷകേന്റിം
കചെര്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:— "വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകേള്ക്കു പണന്റിം കേടേന്റിം
വഗ്രാങ്ങുന്നതതനുള അധതകേഗ്രാരന്റിം"
(ii) നതലെവതലുള വശ്യവസ്ഥയതലലെ "തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതകനഗ്രാ
വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകകഗ്രാ" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ പകേരന്റിം "വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകറ"
എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
70. 111-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 111-ാം വകുപ്പതലന മഗ്രാര്ജതനല
ശപീര്ഷകേതതല “സര്കഗ്രാരതലനയുന്റിം കബഗ്രാര്ഡതലനയുന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കു പകേരന്റിം
“സര്കഗ്രാര് മുതലെഗ്രായവയുലടേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
71. 112-ാം വകുപ്പതലന കഭേദഗതത.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 112-ാം വകുപ്പതല,—
(1) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതല, “ചട്ടേതതലനകയഗ്രാ ലറഗുകലെഷലനകയഗ്രാ”
വഗ്രാക്കുകേള്കറ പകേരന്റിം “ചട്ടേതതലന” എന്ന വഗ്രാകറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ;

എന്ന

(2) (3) -ാം ഉപവകുപ്പതല,—
(i) (പവ), (ഇസഡറ), (എഎ) എന്നപീ ഖണ്ഡങ്ങളതല, “അര്ബന് ആര്ട്ടേറ " എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്കറ പകേരന്റിം “കേലെഗ്രാ പപതൃകേ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(ii) (എഎ) ഖണ്ഡതതല, “ഫണറ” എന്ന വഗ്രാകതനറ പകേരന്റിം “അകഭൗണറ”
എന്ന വഗ്രാകറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
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(iii) (എബത) ഖണ്ഡതതല, "തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളന്റിം വതകേസന
അകതഗ്രാറതറതകേളന്റിം" എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ പകേരന്റിം "വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകേള്" എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള് കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(iv) (എഎഫെറ) ഖണ്ഡതതല, “ഫണതകലെകറ” എന്ന വഗ്രാകതനറ പകേരന്റിം
“അകഭൗണതകലെകറ” എന്ന വഗ്രാകറ കചെര്കകണതഗ്രാണറ;
(3) (4)-ാം ഉപവകുപ്പതല,—
(എ) “അലലങതല ലറഗുകലെഷനുന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള് വതട്ടുകേളകയണതഗ്രാണറ;
(ബത) “ചട്ടേതതകലെഗ്രാ ലറഗുകലെഷനതകലെഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്കറ പകേരന്റിം
“ചട്ടേതതല” എന്ന വഗ്രാക്കുന്റിം, “ചട്ടേതതകനഗ്രാ ലറഗുകലെഷകനഗ്രാ” എന്ന വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്റിം
“ചട്ടേതതനറ”
എന്ന
വഗ്രാക്കുന്റിം
“ചട്ടേകമഗ്രാ
ലറഗുകലെഷകനഗ്രാ
പകേഗ്രാരന്റിം”
എന്ന
വഗ്രാക്കുകേള്ക്കുപകേരന്റിം “ചട്ടേ പകേഗ്രാരന്റിം” എന്ന വഗ്രാക്കുകേളന്റിം കചെര്കകണതഗ്രാണറ.
72. റദ്ദേഗ്രാകഗ്രാലുന്റിം ഒഴെതവഗ്രാകലുന്റിം.—(1) 2021-ലലെ കകേരള
നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ
(കഭേദഗതത) ഓര്ഡതനന്സറ ( 2021-ലലെ 122) ഇതതനഗ്രാല റദ്ദേഗ്രാകതയതരതക്കുന്നു.
(2) അങ്ങലന റദ്ദേഗ്രാകതയതരുന്നഗ്രാലതലന്നയുന്റിം, പസ്തുത ഓര്ഡതനന്സറ പകേഗ്രാരന്റിം
കഭേദഗതത ലചെയലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതന്കേപീഴെതല ലചെയകതഗ്രാ ലചെയതഗ്രായത കേരുതലപ്പടുന്നകതഗ്രാ
ആയ ഏലതങതലുന്റിം കേഗ്രാരശ്യകമഗ്രാ എടുതകതഗ്രാ എടുതതഗ്രായത കേരുതലപ്പടുന്നകതഗ്രാ ആയ
ഏലതങതലുന്റിം നടേപടേതകയഗ്രാ, ഈ ആകറ പകേഗ്രാരന്റിം
കഭേദഗതത ലചെയലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന
ആകതന്കേപീഴെതല ലചെയതഗ്രാകയഗ്രാ എടുതതഗ്രാകയഗ്രാ കേരുതലപ്പകടേണതഗ്രാണറ.

ഉകദ്ദേശശ്യകേഗ്രാരണങ്ങളലടേ വതവരണന്റിം
2018-ലലെ പളയലത തടേര്ന്നറ അതതജപീവനകമത ഏറതയ പശഗ്രാതലെ
സഭൗകേരശ്യങ്ങളന്റിം നഗരവത്കേരണവന്റിം സഗ്രാധശ്യമഗ്രാകുന്നതതനുന്റിം മഹഗ്രാപളയതതലനയുന്റിം പകൃതത
കകഗ്രാഭേങ്ങളലടേയുന്റിം ആഘഗ്രാതന്റിം അതതജപീവതക്കുന്നതതനുന്റിം കവണത ദുരനഗ്രാഘഗ്രാത സഗ്രാധശ്യത,
പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേ ദുര്ബ്ബലെത, പപതൃകേ സന്റിംരകണന്റിം, സര്കഗ്രാര് നതര്കദ്ദേശതക്കുന്ന പകേഗ്രാരമുള
അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യങ്ങളലടേ അടേതയനര വതകേസനന്റിം എന്നതവ പരതഗണതച്ചുലകേഗ്രാണറ
അടേതയനര ആസൂത്രണ ഇടേലപടേലുകേള് ആവശശ്യമഗ്രാലണന്നറ കേലണതതയതട്ടുള പകതശ്യകേ
പകദശങ്ങളതലലെ
സ്ഥലെപര
ആസൂത്രണന്റിം
സന്റിംബന്ധതച
വശ്യവസ്ഥകേള്
ഉള്ലപ്പടുതതലകഗ്രാണ്ടുന്റിം, മററ ചെതലെ കഭേദഗതതകേള് ഉള്ലപ്പടുതതലകഗ്രാണ്ടുന്റിം 2016-ലലെ കകേരള
നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ ആകറ കഭേദഗതത ലചെയഗ്രാന് സര്കഗ്രാര് തപീരുമഗ്രാനതച്ചു.
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2. ഈ വതഷയന്റിം സന്റിംബന്ധതചറ സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നതയമസഭേയുലടേ ഒരു ആകറ
ലകേഗ്രാണ്ടുവരുന്നതതനുള ഒരു ബതല, 2021-ലലെ കകേരള നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ (കഭേദഗതത)
ബതല
പതതനഗ്രാലെഗ്രാന്റിം
കകേരള
നതയമസഭേയുലടേ
284-ാം
നമ്പര്
ബതലഗ്രായത
പസതദ്ധലപ്പടുതതയതരുന്നുലവങതലുന്റിം ആയതറ നതയമസഭേയതല അവതരതപ്പതക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ
പഗ്രാസഗ്രാക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ കേഴെതഞതല.
3. കകേരള സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നതയമസഭേ സകമളനതതലെലഗ്രാതതരുന്നതതനഗ്രാലുന്റിം പസ്തുത
നതര്കദ്ദേശങ്ങള്കറ ഉടേന് പഗ്രാബലെശ്യന്റിം നലകകേണതയതരുന്നതതനഗ്രാലുന്റിം 2021-ലലെ കകേരള നഗരഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ (കഭേദഗതത) ഓര്ഡതനന്സറ (2021-ലലെ 42) 2021 ലഫെബ്രുവരത 23-ാം തപീയതത
കകേരള ഗവര്ണര് വതളന്റിംബരലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം ആയതറ 2021 ലഫെബ്രുവരത 25-ാം തപീയതതയതലലെ
977-ാം നമ്പര് കകേരള അസഗ്രാധഗ്രാരണ ഗസറതല പസതദ്ധപീകേരതക്കുകേയുന്റിം ലചെയ.
4. 2021 കമയറ 24-ാം തപീയതത ആരന്റിംഭേതചറ 2021 ജൂണ് 10-ാം തപീയതത അവസഗ്രാനതച
കകേരള സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നതയമസഭേയുലടേ സകമളനകേഗ്രാലെതറ പസ്തുത ഓര്ഡതനന്സതനു പകേരന്റിം
സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നതയമസഭേയുലടേ ഒരു ആകറ ലകേഗ്രാണ്ടുവരുന്നതതനുള ഒരു
ബതല കകേരള
നതയമസഭേയതല അവതരതപ്പതക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ പഗ്രാസഗ്രാക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ കേഴെതഞതല.
5. പസ്തുത ഓര്ഡതനന്സതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് നതലെനതര്കതണതയതരുന്നതതനഗ്രാലുന്റിം
കകേരള സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നതയമസഭേ സകമളനതതലെലഗ്രാതതരുന്നതതനഗ്രാലുന്റിം 2021-ലലെ കകേരള നഗരഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ (കഭേദഗതത) ഓര്ഡതനന്സറ (2021-ലലെ 83) 2021 ജൂലലലെ 1-ാം തപീയതത
കകേരള ഗവര്ണര് വതളന്റിംബരലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം ആയതറ 2021 ജൂലലലെ 3-ാം തപീയതതയതലലെ
1962-ാം നമ്പര് കകേരള അസഗ്രാധഗ്രാരണ ഗസറതല പസതദ്ധപീകേരതക്കുകേയുന്റിം ലചെയ.
6. 2021 ജൂലലലെ 22-ാം തപീയതത ആരന്റിംഭേതചറ 2021 ആഗസ്റ്ററ 13-ാം തപീയതത
അവസഗ്രാനതച കകേരള സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നതയമസഭേയുലടേ സകമളനകേഗ്രാലെതറ പസ്തുത
ഓര്ഡതനന്സതനു പകേരന്റിം സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നതയമസഭേയുലടേ ഒരു ആകറ ലകേഗ്രാണ്ടുവരുന്നതതനുള
ഒരു ബതല കകേരള നതയമസഭേയതല അവതരതപ്പതക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ പഗ്രാസഗ്രാക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ കേഴെതഞതല.
7. പസ്തുത ഓര്ഡതനന്സതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് നതലെനതര്കതണതയതരുന്നതതനഗ്രാലുന്റിം
കകേരള സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നതയമസഭേ സകമളനതതലെലഗ്രാതതരുന്നതതനഗ്രാലുന്റിം 2021-ലലെ കകേരള നഗരഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ (കഭേദഗതത) ഓര്ഡതനന്സറ (2021-ലലെ 122) 2021 ആഗസ്റ്ററ 23-ാം തപീയതത
കകേരള ഗവര്ണര് വതളന്റിംബരലപ്പടുത്തുകേയുന്റിം ആയതറ 2021 ആഗസ്റ്ററ 26-ാം തപീയതതയതലലെ
2516-ാം നമ്പര് കകേരള അസഗ്രാധഗ്രാരണ ഗസറതല പസതദ്ധപീകേരതക്കുകേയുന്റിം ലചെയ.
8. 2021-ലലെ 122-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതനന്സതനുപകേരന്റിം സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നതയമസഭേയുലടേ
ഒരു ആകറ ലകേഗ്രാണ്ടുവരുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ബതല.
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ധനകേഗ്രാരശ്യലമകമഗ്രാറഗ്രാണന്റിം
ഈ ബതല നതയമമഗ്രാക്കുകേയുന്റിം പഗ്രാബലെശ്യതതല ലകേഗ്രാണ്ടുവരതകേയുന്റിം ലചെയഗ്രാല
സന്റിംസ്ഥഗ്രാന സഞതതനതധതയതല നതന്നുന്റിം യഗ്രാലതഗ്രാരു അധതകേ ലചെലെവന്റിം ഉണഗ്രാകുന്നതല.

ഏലപ്പതച്ചുലകേഗ്രാടുത നതയമനതര്മഗ്രാണഗ്രാധതകേഗ്രാരന്റിം സന്റിംബന്ധതച
ലമകമഗ്രാറഗ്രാണന്റിം
ബതലതലലെ 5-ാം ഖണ്ഡപകേഗ്രാരന്റിം, പധഗ്രാന ആകതല കചെര്കഗ്രാനുകദ്ദേശതക്കുന്ന 3-ാം വകുപ്പറ
(1)-ാം ഉപവകുപ്പറ, സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറത എന്ന കപരതല ഒരു കേമതറത
രൂപപീകേരതക്കുവഗ്രാന്,
ഗസററ
വതജഗ്രാപനന്റിം,
പുറലപ്പടുവതക്കുവഗ്രാന്
സര്കഗ്രാരതലന
അധതകേഗ്രാരലപ്പടുത്തുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതക്കുന്നു.
2.

ബതലതലലെ 35-ാം ഖണ്ഡപകേഗ്രാരന്റിം

കഭേദഗതത വരുത്തുവഗ്രാനുകദ്ദേശതക്കുന്ന പധഗ്രാന

ആകതലലെ 36-ാം വകുപ്പറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ,

ഒരു മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ,

മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ തകദ്ദേശ
പകദശതതകനഗ്രാ അതതലന ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാ കവണത മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടു കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതകനഗ്രാ
ഉള ഉകദ്ദേശശ്യന്റിം ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല വതജഗ്രാപനന്റിം ലചെയ്യുന്നതതനുന്റിം വര്തമഗ്രാനപത്രതതല
പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നതതനുള രപീതത നതര്ണ്ണയതക്കുന്നതതനുന്റിം സര്കഗ്രാരതലന അധതകേഗ്രാരലപ്പടുത്തുവഗ്രാന്
ഉകദ്ദേശതക്കുന്നു. പസ്തുത ഖണ്ഡപകേഗ്രാരന്റിം പധഗ്രാന ആകതല കചെര്കഗ്രാനുകദ്ദേശതക്കുന്ന 36-ാം വകുപ്പറ
(2)-ാം ഉപവകുപ്പറ, തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടുകൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയ മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് പകമയന്റിം സഹതതന്റിം, ചെപീഫെറ ടേഭൗണ്
പഗ്രാനര് മുകഖന സര്കഗ്രാരതകലെകറ അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണ ഫെഗ്രാറന്റിം നതര്ണ്ണയതക്കുന്നതതനറ
സര്കഗ്രാരതലന അധതകേഗ്രാരലപ്പടുത്തുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതക്കുന്നു.
3. ബതലതലലെ 37-ാം ഖണ്ഡപകേഗ്രാരന്റിം കഭേദഗതത ലചെയ്യുവഗ്രാനുകദ്ദേശതക്കുന്ന പധഗ്രാന
ആകതലലെ 38-ാം വകുപ്പറ (2)-ാം ഉപവകുപ്പറ, പസതദ്ധപീകേരതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനറ

അനുമതത

ലെഭേശ്യമഗ്രാക്കുന്നതതനുള

നടേപടേത എടുകഗ്രാത സഗ്രാഹചെരശ്യതതല നടേപടേതകേള് സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതനറ

ജതലഗ്രാ

കേമതറതകയഗ്രാടേറ

ആസൂത്രണ

ആവശശ്യലപ്പടുവഗ്രാന്

ഉതരവറ

പുറലപ്പടുവതക്കുവഗ്രാന്

സര്കഗ്രാരതനറ അധതകേഗ്രാരന്റിം നലകുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതക്കുന്നു.
4. ബതലതലലെ 45-ാം ഖണ്ഡപകേഗ്രാരന്റിം പധഗ്രാന ആകതല കചെര്കഗ്രാനുകദ്ദേശതക്കുന്ന
അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം VII എ-യതലലെ 49 എ വകുപ്പറ (2)-ാം ഉപവകുപ്പറ അടേതയനതര ആസൂത്രണ
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ഇടേലപടേല

ആവശശ്യമുള

ഒരു

പകദശതതലന,

ഒരു

പകതശ്യകേ

പകദശമഗ്രായത

തരന്റിംതതരതക്കുന്നതതനറ ഒരു ഉതരവറ പുറലപ്പടുവതക്കുന്നതതനറ സര്കഗ്രാരതലന അധതകേഗ്രാരലപ്പടുത്തുവഗ്രാന്
ഉകദ്ദേശതക്കുന്നു.
5. പസ്തുത ഖണ്ഡപകേഗ്രാരന്റിം പധഗ്രാന ആകതല കചെര്കഗ്രാനുകദ്ദേശതക്കുന്ന അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം
യതലലെ 49 ബത വകുപ്പറ (2)-ാം ഉപവകുപ്പറ, ഒരു ഉതരവറ വഴെത ഒരു

VII എ

മുനതസതപ്പല

കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ഗഗ്രാമ പഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ

ഒരു

പകതശ്യകേ പകദശതതനുകവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ
പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടു കൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ

സര്കഗ്രാരതലന

അധതകേഗ്രാരലപ്പടുത്തുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതക്കുന്നു.
6. പസ്തുത ഖണ്ഡപകേഗ്രാരന്റിം പധഗ്രാന ആകതല കചെര്കഗ്രാനുകദ്ദേശതക്കുന്ന അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം VII
എ യതലലെ 49 ബത വകുപ്പറ (3)-ാം ഉപവകുപ്പറ, അടേതയനതര ആസൂത്രണ ഇടേലപടേല
ആവശശ്യമുള ഒരു പകതശ്യകേ പകദശതതനറ കവണത സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതനറ
ഉതരവറ പുറലപ്പടുവതക്കുവഗ്രാന് സര്കഗ്രാരതലന അധതകേഗ്രാരലപ്പടുത്തുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതക്കുന്നു.
7. പസ്തുത ഖണ്ഡപകേഗ്രാരന്റിം പധഗ്രാന ആകതല കചെര്കഗ്രാനുകദ്ദേശതക്കുന്ന അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം VII
എ യതലലെ 49 ഡത വകുപ്പറ (6)-ാം ഉപവകുപ്പറ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാടുന്റിം മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാടുന്റിം, ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതകനഗ്രാടുന്റിം, ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാടുന്റിം, ഒരു പകതശ്യകേ
പകദശതതനറ കവണതയുള സ്ഥലെപരപഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുന്നതതകനഗ്രാ
കവണത ആവശശ്യലപ്പടേഗ്രാന് ഗസററ വതജഗ്രാപനന്റിം പുറലപ്പടുവതക്കുന്നതതനറ സര്കഗ്രാരതലന
അധതകേഗ്രാരലപ്പടുത്തുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതക്കുന്നു.
8. ബതലതലലെ 48-ാം ഖണ്ഡപകേഗ്രാരന്റിം പധഗ്രാന ആകതല കചെര്കഗ്രാനുകദ്ദേശതക്കുന്ന 51-ാം
വകുപ്പറ, ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രായത കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ വതകേസന അകതഗ്രാറതറത
രൂപപീകേരതക്കുന്നതതനറ വതജഗ്രാപനന്റിം പുറലപ്പടുവതക്കുവഗ്രാന് സര്കഗ്രാരതലന അധതകേഗ്രാരലപ്പടുത്തുവഗ്രാന്
ഉകദ്ദേശതക്കുന്നു.
9. ഏതറ കേഗ്രാരശ്യങ്ങലള സന്റിംബന്ധതചഗ്രാകണഗ്രാ ചെട്ടേങ്ങള് ഉണഗ്രാകഗ്രാവന്നതറ അലലങതല
വതജഗ്രാപനങ്ങകളഗ്രാ ഉതരവകേകളഗ്രാ പുറലപ്പടുവതകഗ്രാവന്നതറ അവ നടേപടേതക്രമങ്ങള്
സന്റിംബന്ധതച്ചുളകതഗ്രാ സഗ്രാധഗ്രാരണകമഗ്രാ ഭേരണപരകമഗ്രാ ആയ സസ്വഭേഗ്രാവകതഗ്രാടുകൂടേതയവകയഗ്രാ
ആകുന്നു. കൂടേഗ്രാലത, ചെട്ടേങ്ങള് നതയമസഭേയുലടേ സൂക്ഷ്മപരതകശഗ്രാധനയറ വതകധയവമഗ്രാണറ.
ഏലപ്പതച്ചുലകേഗ്രാടുത
നതയമനതര്മഗ്രാണഗ്രാധതകേഗ്രാരന്റിം,
അതതനഗ്രാല,
സഗ്രാധഗ്രാരണ
സസ്വഭേഗ്രാവകതഗ്രാടുകൂടേതയതഗ്രാണറ.
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എന്റിം. വത. കഗഗ്രാവതന്ദന് മഗ്രാസ്റ്റര്

ഖണ്ഡങ്ങളതകന്മേലുള കുറതപ്പുകേള്
1-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—നതര്ദ്ദേതഷ്ട ആകതലന ചുരുകകപ്പരുന്റിം പഗ്രാരന്റിംഭേവന്റിം വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുവഗ്രാന്
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
2-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതല ഉപകയഗ്രാഗതചതട്ടുള ചെതലെ പദപകയഗ്രാഗങ്ങള്കറ
പകേരന്റിം മററ ചെതലെ പദപകയഗ്രാഗങ്ങള് കചെര്കഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
3-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 2-ാം വകുപ്പതലലെ ചെതലെ നതര്വ്വചെനങ്ങള് കഭേദഗതത
ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
4-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കബഗ്രാര്ഡന്റിം സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതനു
കവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം" എന്ന ശപീര്ഷകേതതനു പകേരന്റിം "സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗരഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയുന്റിം സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതനു കവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം"
എന്നറ കചെര്ത്തുലകേഗ്രാണറ, പധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം II-ലലെ ശപീര്ഷകേന്റിം കഭേദഗതത
ലചെയ്യുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
5-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ രൂപപീകേരണന്റിം
സന്റിംബന്ധതചറ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുവഗ്രാന് പധഗ്രാന ആകതലലെ "സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ
കബഗ്രാര്ഡതലന രൂപപീകേരണവമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ 3-ാം വകുപ്പതനു പകേരന്റിം പുതതയ വകുപ്പറ
കചെര്കഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
6-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള് നടേതതയതട്ടുള പവര്തനങ്ങള്
വതലെയതരുത്തുകേയുന്റിം പുനരവകലെഗ്രാകേനന്റിം ലചെയ്യുകേയുന്റിം" എന്നതതനു പകേരന്റിം "തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ
സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള്
നടേതതയതട്ടുള
വതകേസന
പവര്തനങ്ങള്
വതലെയതരുത്തുകേയുന്റിം

46
പുനരവകലെഗ്രാകേനന്റിം ലചെയ്യുകേയുന്റിം" എന്നറ കചെര്ത്തുലകേഗ്രാണറ പധഗ്രാന ആകതലലെ 4-ാം വകുപ്പറ
കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
7-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ കേമതറത രൂപപീകേരതകകണ സബറ
കേമതറതകേള് സന്റിംബന്ധതചറ വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന്നതതനഗ്രായത "കബഗ്രാര്ഡറ രൂപപീകേരതകകണ
കേമതറതകേളമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 5-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
8-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"കബഗ്രാര്ഡതലന അനഭൗകദശ്യഗ്രാഗതകേ അന്റിംഗങ്ങളലടേ ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ
കേഗ്രാലെഗ്രാവധതയുന്റിം കസവനവന്റിം സന്റിംബന്ധതച നതബന്ധനകേളമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന
ആകതലലെ 6-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
9-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"കബഗ്രാര്ഡതലന കയഗ്രാഗങ്ങളമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ
7-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
10-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതനു കവണതയുള സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതല
പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം ലചെയഗ്രാവന്ന കേഗ്രാരശ്യങ്ങളമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 8-ാം
വകുപ്പതനുപകേരന്റിം പുതതയ വകുപ്പറ കചെര്ക്കുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
11-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—കേരടേറ സ്ഥലെപര ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന് സന്റിംസ്ഥഗ്രാന വതകേസന
കേഭൗണ്സതലെതനറ അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണറ എന്നുന്റിം അനുമതത ലെഭേതച ലപര്ലസ്പെകപീവറ
പഗ്രാനതലന പകേര്പ്പറ ലെഭേശ്യമഗ്രാകുന്ന സ്ഥലെങ്ങള് രണറ വര്തമഗ്രാന പത്രങ്ങളതലലെങതലുന്റിം
വതജഗ്രാപനന്റിം
ലചെകയണതഗ്രാണറ
തടേങ്ങതയ
വശ്യവസ്ഥകേള്
കചെര്ക്കുന്നതതനഗ്രായത
"സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതനു
കവണതയുള
ലപര്ലസ്പെകപീവറ
പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുന്റിം
പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നതതനുന്റിം അനുമതത നലകുന്നതതനുമുള നടേപടേതക്രമങ്ങളമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ
പധഗ്രാന ആകതലലെ 9-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ
ഖണ്ഡന്റിം.
12-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—“ചസഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുലടേ ചുമതലെകേളമഗ്രായത"ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന
ആകതലലെ 11-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
13-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം III-ലലെ ശപീര്ഷകേന്റിം കഭേദഗതത
ലചെയ്യുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
14-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകേളന്റിം ജതലക്കുകവണതയുള പഗ്രാനുകേളമഗ്രായത"
ബന്ധലപ്പട്ടേ
പധഗ്രാന
ആകതലലെ
13-ാം
വകുപ്പറ
കഭേദഗതത
ലചെയ്യുവഗ്രാന്
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
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15-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ അധതകേഗ്രാരങ്ങളന്റിം ചുമതലെകേളമഗ്രായത"
ബന്ധലപ്പട്ടേ
പധഗ്രാന
ആകതലലെ
14-ാം
വകുപ്പറ
കഭേദഗതത
ലചെയ്യുന്നതതനറ
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
16-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ജതലയ്ക്കു കവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതല
പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം ലചെയഗ്രാവന്ന കേഗ്രാരശ്യങ്ങളമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 15-ാം വകുപ്പതനറ
പകേരന്റിം പുതതയ വകുപ്പറ കചെര്കഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
17-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 16-ാം വകുപ്പറ വതട്ടുകേളയുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചു
ലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
18-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ജതലയറ കവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുന്റിം
പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നതതനുന്റിം അനുമതത നലകുന്നതതനുമുള നടേപടേതക്രമവമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ
പധഗ്രാന ആകതലലെ 17-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ
ഖണ്ഡന്റിം.
19-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 18-ാം വകുപ്പറ വതട്ടുകേളയുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചു
ലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
20-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളലടേ പഞവത്സര വഗ്രാര്ഷതകേ
പഗ്രാനുകേള് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനു കവണത ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത മഗ്രാര്ഗ്ഗനതര്കദ്ദേശങ്ങള്
പുറലപ്പടുവതക്കുന്നതമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലന 19-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത
ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
21-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം IV-ലലെ ശപീര്ഷകേന്റിം കഭേദഗതത
ലചെയ്യുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
22-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതയുന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശതതനുകവണതയുള പഗ്രാനുകേളമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ
പധഗ്രാന ആകതലലെ 21-ാം
വകുപ്പതനുപകേരന്റിം പുതതയ വകുപ്പറ കചെര്കഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
23-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ അധതകേഗ്രാരങ്ങളന്റിം
ചുമതലെകേളമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 22-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുവഗ്രാന്
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
24-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകേളന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശതതനു കവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതല പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം
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ലചെയഗ്രാവന്ന കേഗ്രാരശ്യങ്ങളമഗ്രായത ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 23-ാം വകുപ്പതനുപകേരന്റിം പുതതയ
വകുപ്പറ കചെര്കഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
25-ാം
ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന
ആകതലലെ
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

24-ാം

വകുപ്പറ

വതട്ടുകേളയുവഗ്രാന്

26-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—""ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനുകവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുന്റിം പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നതതനുന്റിം അതതനറ അനുമതത നലകുന്നതതനുമുള
നടേപടേതക്രമവമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 25-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുവഗ്രാന്
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
27-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 26-ാം വകുപ്പറ വതട്ടുകേളയുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചു
ലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
28-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളലടേ പഞവത്സര- വഗ്രാര്ഷതകേ
പഗ്രാനുകേള് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനു കവണത, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത
മഗ്രാര്ഗ്ഗനതര്കദ്ദേശങ്ങള് പുറലപ്പടുവതകണലമന്നതമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 27-ാം
വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
29-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം V-ലലെ ശപീര്ഷകേന്റിം കഭേദഗതത
ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
30-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"സ്ഥലെപര ആസൂത്രണവമഗ്രായത ബന്ധലപ്പട്ടേറ" മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനുകേള്, മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലുകേള് മുതലെഗ്രായവയുലടേ അധതകേഗ്രാരങ്ങളന്റിം
ചുമതലെകേളമഗ്രായത ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 30-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
31-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"സ്റ്റഗ്രാനതന്റിംഗറ കേമതറതകേള്കറ അധതകേഗ്രാരന്റിം ഏലപ്പതച്ചുലകേഗ്രാടുക്കുന്നതമഗ്രായത"
ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലന 31-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ
ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
32-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—""ലസ്പെഷശ്യല കേമതറതകേളലടേയുന്റിം വര്കതന്റിംഗറ ഗ്രൂപ്പുകേളലടേയുന്റിം നതയമനവമഗ്രായത"
ബന്ധലപ്പട്ടേ, പധഗ്രാന ആകതലലെ 32-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചു
ലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
33-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതല പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം ലചെയഗ്രാവന്ന കേഗ്രാരശ്യങ്ങളമഗ്രായത"
ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 34-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടു
ളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
34-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 35-ാം വകുപ്പറ വതട്ടുകേളയുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടു
ളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
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35-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുന്റിം പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നതതനുന്റിം
അനുമതത നലകുന്നതതനുമുള നടേപടേതക്രമവമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 36-ാം
വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
36-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 37-ാം വകുപ്പറ വതട്ടുകേളയുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ
ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
37-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"പസതദ്ധപീകേരതകലപ്പട്ടേതന്റിം എന്നഗ്രാല നതര്ണ്ണയതകലപ്പട്ടേ സമയ
പരതധതക്കുളതല അനുമതത ലെഭേതകഗ്രാതതമഗ്രായ മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുകേളമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന
ആകതലലെ 38-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
38-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ചെതലെ സന്റിംഗതതകേളതല മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുകേള് അവശശ്യന്റിം
ഉണഗ്രാകകണതഗ്രാലണന്നതമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 39-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത
ലചെയ്യുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
39-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം VI-ലലെ ശപീര്ഷകേന്റിം കഭേദഗതത
ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
40-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"കജഗ്രായതനറ ആസൂത്രണ കേമതറതയുന്റിം കജഗ്രായതനറ ആസൂത്രണ
പകദശതതനുകവണതയുള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 41-ാം വകുപ്പറ
കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
41-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"കജഗ്രായതനറ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ അധതകേഗ്രാരങ്ങളന്റിം ചുമതലെകേളമഗ്രായത"
ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 42-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ
ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
42-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"കജഗ്രായതനറ ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ ഘടേകേങ്ങളലടേ ചുമതലെകേളമഗ്രായത"
ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 43-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ
ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
43-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതകേള് ഏലറടുക്കുന്നതതനറ മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനുകേള്, മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലുകേള് മുതലെഗ്രായവയ്ക്കുള അധതകേഗ്രാരവമഗ്രായത"
ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 44-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ
ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
44-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"വതശദനഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയുലടേ തയഗ്രാറഗ്രാകലെതനുന്റിം പസതദ്ധപീകേരണതതനുന്റിം
അനുമതത നലകേലെതനുമുള നടേപടേതക്രമവമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 46-ാം
വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
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45-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം VII-നു കശഷന്റിം "പകതശ്യകേ
പകദശതതനു കവണതയുള സ്ഥലെപര പഗ്രാന് " എന്ന പുതതയ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം കചെര്ക്കുവഗ്രാന്
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
46-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം VIII-ലലെ ശപീര്ഷകേന്റിം കഭേദഗതത
ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
47-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ആകതന് കേപീഴെതല തയഗ്രാറഗ്രാകതയ പഗ്രാനുകേളലടേ പുനരവകലെഗ്രാകേനവന്റിം
പുതകലുന്റിം വശ്യതതയഗ്രാനന്റിം വരുതലുന്റിം റദ്ദേഗ്രാകലുമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 50-ാം
വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
48-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"വതകേസന അകതഗ്രാറതറതയുലടേ രൂപപീകേരണവമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ
പധഗ്രാന
ആകതലലെ
51-ാം
വകുപ്പതനുപകേരന്റിം
പുതതയ
വകുപ്പറ
കചെര്ക്കുവഗ്രാന്
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
49-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ജനറല കേഭൗണ്സതലുമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 54-ാം
വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
50-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ഭൂമതയുലടേ ഉപകയഗ്രാഗവന്റിം വതകേസനവന്റിം ഈ ആകതന് കേപീഴെതലുള
മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുകേള്ക്കുന്റിം വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതകേള്ക്കുന്റിം അനുസൃതമഗ്രായതരതകണലമന്ന"
പധഗ്രാന ആകതലലെ 61-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ
ഖണ്ഡന്റിം.
51-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"പഗ്രാന് പവര്തനതതല വരുന്ന തപീയതതയുമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ
പധഗ്രാന
ആകതലലെ
62-ാം
വകുപ്പതനുപകേരന്റിം
പുതതയ
വകുപ്പറ
കചെര്ക്കുവഗ്രാന്
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
52-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ഇടേകഗ്രാലെ വതകേസന ഉതരവകേളന്റിം പഗ്രാനുകേള് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാനുള
ഉകദ്ദേശശ്യന്റിം വതജഗ്രാപനന്റിം ലചെയകശഷമുള നതയന്ത്രണങ്ങളമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന
ആകതലലെ 63-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
53-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ലെഗ്രാനറ പൂളതന്റിംഗറ സപീമുകേള് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനറ മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനുകേള്, മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലുകേള് മുതലെഗ്രായവയ്ക്കുള അധതകേഗ്രാരവമഗ്രായത"
ബന്ധലപ്പട്ടേ
പധഗ്രാന
ആകതലലെ
71-ാം
വകുപ്പറ
കഭേദഗതത
ലചെയ്യുന്നതതനറ
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
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54-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ലെഗ്രാനറ പൂളതന്റിംഗറ സപീന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാകലുന്റിം പസതദ്ധപീകേരതകലുന്റിം അനുമതത
നലകേലുമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 74-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
55-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേളന്റിം മററ അധതകേഗ്രാരസ്ഥഗ്രാനങ്ങളന്റിം പദ്ധതതകേള്കറ
രൂപന്റിം നലകുകമ്പഗ്രാള് ഈ ആകറ പകേഗ്രാരന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാകതയ പഗ്രാനുകേള് പരതഗണതകകണതഗ്രാണറ "
എന്നതമഗ്രായത ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 76-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
56-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—" വതികേസന ചെഗ്രാര്ജ്ജുകേളലടേ ചുമതലുമഗ്രായത ബന്ധലപ്പട്ടേ" പധഗ്രാന
ആകതലലെ 83-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
57-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം XII-ലലെ ശപീര്ഷകേന്റിം
ലചെയ്യുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

കഭേദഗതത

58-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം XII-ലലെ ചെതലെ പദപകയഗ്രാഗങ്ങള്കറ
പകേരന്റിം മറ്റു ചെതലെ പദപകയഗ്രാഗങ്ങള് കചെര്ക്കുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
59-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷലന രൂപപീകേരണവമഗ്രായത"
ബന്ധലപ്പട്ടേ
പധഗ്രാന
ആകതലലെ
86-ാം
വകുപ്പറ
കഭേദഗതത
ലചെയ്യുന്നതതനറ
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
60-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷലന ചുമതലെകേളമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ
പധഗ്രാന ആകതലലെ 91-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
61-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ആസൂത്രണ-വതകേസന നതധതയുമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന
ആകതലലെ 97-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
62-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 98-ാം വകുപ്പറ വതട്ടുകേളയുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ
ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
63-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—പധഗ്രാന ആകതലലെ 99-ാം വകുപ്പറ വതട്ടുകേളയുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ
ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
64-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"അകഭൗണ്ടുകേളന്റിം ആഡതറ്റുകേളമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ
100-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
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65-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"വഗ്രാര്ഷതകേ റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടുകേള്" സന്റിംബന്ധതച പധഗ്രാന ആകതലലെ 101-ാം
വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
66-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—“പകവശനതതനുള അധതകേഗ്രാരവമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന
ആകതലലെ 102-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
67-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ഈടേഗ്രാക്കുന്ന പതഴെ ബന്ധലപ്പട്ടേ അധതകേഗ്രാരസ്ഥഗ്രാനതതലന
ഫെണതകലെകറ നലകേണലമന്നതമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 106-ാം വകുപ്പറ
കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
68-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"പവൃതതകേളലടേയുന്റിം നടേപടേതകേളലടേയുന്റിം സഗ്രാധൂകേരണവമഗ്രായത"
ബന്ധലപ്പട്ടേ
പധഗ്രാന
ആകതലലെ
108-ാം
വകുപ്പറ
കഭേദഗതത
ലചെയ്യുന്നതതനറ
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
69-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"തകദ്ദേശസസ്വയന്റിം ഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള്ക്കുന്റിം വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകേള്ക്കുന്റിം
പണന്റിം കേടേന്റിം വഗ്രാങ്ങുന്നതതനുള അധതകേഗ്രാരവമഗ്രായത" ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 110-ാം
വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
70-ാം
ഖണ്ഡന്റിം.—"സര്കഗ്രാരതലനയുന്റിം
കബഗ്രാര്ഡതലനയുന്റിം
നതയന്ത്രണവമഗ്രായത"
ബന്ധലപ്പട്ടേ പധഗ്രാന ആകതലലെ 111-ാം വകുപ്പറ കഭേദഗതത ലചെയ്യുന്നതതനറ ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ
ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
71-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"ചെട്ടേങ്ങളന്റിം ലറഗുകലെഷനുന്റിം ഉണഗ്രാക്കുവഗ്രാനുള അധതകേഗ്രാരവമഗ്രായത"
ബന്ധലപ്പട്ടേ
പധഗ്രാന
ആകതലലെ
112-ാം
വകുപ്പറ
കഭേദഗതത
ലചെയ്യുന്നതതനറ
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.
72-ാം ഖണ്ഡന്റിം.—"റദ്ദേഗ്രാകലുന്റിം ഒഴെതവഗ്രാകലുന്റിം"
ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുളതഗ്രാണറ ഈ ഖണ്ഡന്റിം.

സന്റിംബന്ധതചറ വശ്യവസ്ഥ

ലചെയ്യുവഗ്രാന്
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2016-ലലെ കകേരള നഗര –ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ ആകതല (2016-ലലെ 9-ാം ആകറ)
നതന്നുള പസക്ത ഭേഗ്രാഗങ്ങള്
**

**

**

**

2. നതിര്വ്വചനങ്ങള.—ഈ ആകതില്, സന്ദര്ഭഞ്ചാം മറ്റുവതിധതതില് ആവശതപപ്പെടഞത
പകഞ്ചാം,
**

**

**

**

(ബതി) ''സസൗകേരതങ്ങള'' എനതതില് കറഞഡുകേള, തുറസഞയ സലങ്ങള,
പഞര്കകേള, വതികനഞദതതിനഞയുള്ള സലങ്ങള, കേളതി സലങ്ങള, കുടതിപവള്ള വതിതരണഞ്ചാം,
പഞചകേവഞതകേ വതിതരണഞ്ചാം, വവദദ്യുതതി വതിതരണഞ്ചാം, പതരുവുവതിളകണ കേതതികല്,
അഴുകചഞല്, പഡ്രെയതികനജണ, പപഞതുസസൗകേരതങ്ങള, മറണ ഉപകയഞഗതതകേള, കസവനങ്ങള,
സസൗകേരതങ്ങള എനതിവ ഉളപപ്പെടുനതഞണണ ;
**

**

**

**

(എചണ) '' വതികേസനഞ്ചാം'' എനഞല് ഭമതിയതികലഞ അതതികന്മേകലഞ അതതിനു മുകേളതികലഞ
അതതിന് കേസഴതികലഞ നടകന നതിര്മഞണഞ്ചാം , എഞതിനസയറതിഞ്ചാംഗണ, ഖനനഞ്ചാം അപല്ലെങതില് മറ്റു
പവര്തനങ്ങള അപല്ലെങതില് ഏപതങതിലഞ്ചാം പകേടതിടതതികലഞ ഭമതിയതികലഞ ഏപതങതിലഞ്ചാം
ഭമതിയുകടകയഞ പകേടതിടതതിപന്റെകയഞ ഉപകയഞഗതതികലഞ വരുത്തുന കേഞതലഞയ ഏപതങതിലഞ്ചാം
മഞറഞ്ചാം എനര്ത്ഥമഞകുനതുഞ്ചാം അതതില് ഏപതങതിലഞ്ചാം ഭമതിയുപട പുനര് വതിഭജനഞ്ചാം
ഉളപപ്പെടുനതുമഞകുന;
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**

**

**

**

(പജ) '' എകതികേക്യൂഷന് പഞന്'' എനഞല്, അതതണ സഞ്ചാംഗതതി കപഞപല, ജതില്ലെയ്കകഞ
പമകടഞകപഞളതിറന് പകദശതതികനഞ തകദ്ദേശഞസൂത്രണ പകദശതതികനഞ കവണതി അഞ്ചു വര്ഷ
കേഞലയളവതികലകള്ള സലപര വതികേസനതതിനുകവണതിയുള്ള ലകതങ്ങളഞ്ചാം നയങ്ങളഞ്ചാം
തന്ത്രങ്ങളഞ്ചാം മുന്ഗണനകേളഞ്ചാം വതവസ പചയ്തുപകേഞണണ പസ്തുത കേഞലയളവതികലകകവണതി
തയഞറഞകതിയതിട്ടുള്ള ഒരു പഞന് എനര്ത്ഥമഞകുന;
**

**

**

**

(എന്) '' കജഞയതിന്റെണ ആസൂത്രണ പകദശഞ്ചാം'' എനഞല് ഈ ആകതിപല 40-ാം വകുപ്പെണ
പകേഞരഞ്ചാം കജഞയതിന്റെണ ആസൂത്രണ പകദശമഞയതി പഖതഞപതികപപ്പെട ഒരു പകദശഞ്ചാം
എനര്ത്ഥമഞകുന;
**

**

**

**

(ആര്) '' മഞസ്റ്റര് പഞന്'' എനഞല്, അതതണ സഞ്ചാംഗതതികപഞപല, ഒരു
തകദ്ദേശഞസൂത്രണ പകദശതതിനണ അതതിപന്റെ മുഴുവന് പകദശകമഞ അപല്ലെങതില് അതതിപന്റെ
ഭഞഗകമഞ ഉളപപ്പെടുതതിപകഞണണ അപല്ലെങതില് ഒരു കജഞയതിന്റെണ ആസൂത്രണ പകദശതതിനുകവണതി
അങ്ങപനയുള്ള പകദശതതിപന്റെ സലപരവതികേസനതതിനുകവണതി ഭമതിയുപട ഉപകയഞഗവുഞ്ചാം
അതതിപന്റെ വതികേസനവുഞ്ചാം ഏതുരസതതിയതില് നടപ്പെതിലഞകണപമനണ സൂചതിപ്പെതിച്ചുപകേഞണണ ദസര്ഘകേഞല
നയങ്ങളഞ്ചാം പരതിപഞടതികേളഞ്ചാം വതിശദമഞയ നതിര്കദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം നല്കുനതുഞ്ചാം, പപര്പസ്പെകസവണ പഞന്
ഏപതങതിലഞ്ചാം ഉപണങതില് ആയതതിപന്റെ ചടക്കൂടതിനുള്ളതില് നതിനപകേഞണണ വതിഭഞവനഞ്ചാം
പചയതിട്ടുള്ളതുമഞയ ഒരു സമഗ്ര പഞന് എനര്ത്ഥമഞകുന;
**

**

**

**

(റതി) '' പമകടഞകപഞളതിറന് ആസൂത്രണ കേമതിറതി'' എനഞല് ഒരു പമകടഞ പപഞളതിറന്
പകദശതതിനണ മുഴുവനുഞ്ചാം കവണതി ഒരു കേരടണ വതികേസന പഞന് തയഞറഞകനതതിനുഞ്ചാം സര്കഞര്
അതതിനണ ഏല്പ്പെതിച്ചുപകേഞടുതതിട്ടുള്ള അങ്ങപനയുള്ള മറണ ചമതലകേള നതിര്വ്വഹതികനതതിനുഞ്ചാം
കവണതി 1994-പല കകേരള മുന്സതിപ്പെഞലതിറതി ആകതിപല (1994-പല 20) 54-ാം വകുപ്പെണ
പകേഞരഞ്ചാം ഒരു പമകടഞകപഞളതിറന് പകദശതതിനുകവണതി സര്കഞര് രൂപസകേരതിച കേമതിറതി
എനര്ത്ഥമഞകുന;
**

**

**

**

(എകണ) ''ഉടമസന്'' എനതതില് തനതികകവണതികയഞ മകറപതങതിലഞ്ചാം ആള
നതിമതിതകമഞ മകറപതങതിലഞ്ചാം ആളകണ കവണതികയഞ മകറപതങതിലഞ്ചാം ആളപട ഗുണതതിനു
കവണതികയഞ മകറപതങതിലഞ്ചാം ആളപടകയഞ ഏപതങതിലഞ്ചാം മതപരകമഞ ധര്മപരകമഞ ആയ
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സഞപനങ്ങളപടകയഞ ഏപതങതിലഞ്ചാം മതപരകമഞ ധര്മപരകമഞ ആയ സഞപനങ്ങളപടകയഞ,
ഏജന്റെഞകയഞ ടസ്റ്റതിയഞകയഞ രകതിതഞവഞകയഞ, ഏപതങതിലഞ്ചാം ഭമതിയുപട വഞടകേകയഞ പസമതിയകമഞ
തത്സമയഞ്ചാം വഞങ്ങുനകതഞ വഞങ്ങുവഞന് അവകേഞശമുള്ളകതഞ, വഞങ്ങതിയതിട്ടുള്ളകതഞ ആയ
ഒരഞളഞ്ചാം അപല്ലെങതില് ഭമതി ഒരു കുടതിയഞനണ പഞടതതിനണ പകേഞടുതതിരുനപവങതില് പഞടകമഞ
പസമതിയകമഞ വഞങ്ങുമഞയതിരുനകതഞ വഞങ്ങുവഞന് അവകേഞശമുണഞയതിരുനകതഞ ആയ ആളഞ്ചാം
ഉളപപ്പെടുനതുമഞകുന;
**

**

**

**

(ഇസഡണ)
''പഞന്''
എനഞല്
ഒരു
പകതതകേ
പകദശതതിപന്റെ
സലപരവതികേസനതതിനുകവണതി അതതിപല ഭമതിയുപട ഉപകയഞഗവുഞ്ചാം അതതിലള്ള വതികേസനവുഞ്ചാം
ഏതു രസതതിയതില് നടതണപമനണ സൂചതിപ്പെതിച്ചുപകേഞണണ ദസര്ഘകേഞല നയങ്ങളഞ്ചാം പരതിപഞടതികേളഞ്ചാം
വതിശദമഞയ നതിര്കദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം വതവസ പചയ്യുന ഒരു സമഗ്ര കരഖ എനര്ത്ഥമഞകുനതുഞ്ചാം,
അതതില് നതിര്ണ്ണയതികപപ്പെടഞവുന പകേഞരമുള്ള അതതിപന പതിനഞങ്ങുന ഭപടങ്ങളഞ്ചാം
റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേളഞ്ചാം കൂടതി അടങ്ങതിയതിരതികകണതുഞ്ചാം,
ഈ ആകതില് മറ്റു വതിധതതില്
വതവസപചയതിടതില്ലെഞത പകഞ്ചാം അതതില് ഈ ആകതിന് കേസഴതില് തയഞറഞകതിയതിട്ടുള്ള
സഞ്ചാംസഞനതതിനുകവണതിയുള്ള ഒരു പപര്പസ്പെകസവണ പഞനുഞ്ചാം ഒരു ജതില്ലെയണ കവണതിയുള്ള ഒരു
പപര്പസ്പെകസവണ പഞനുഞ്ചാം ഒരു പമകടഞകപഞളതിറന് പകദശതതിനുകവണതിയുള്ള ഒരു പപര്പസ്പെകസവണ
പഞനുഞ്ചാം ഒരു തകദ്ദേശ ആസൂത്രണപകദശതതികനഞ അതതിപന്റെ ഭഞഗതതികനഞ കവണതിയുള്ള മഞസ്റ്റര്
പഞനുഞ്ചാം ഒരു കജഞയതിന്റെണ ആസൂത്രണ പകദശതതിനുകവണതിയുള്ള ഒരു മഞസ്റ്റര് പഞനുഞ്ചാം ഒരു
തകദ്ദേശ ആസൂത്രണ പകദശതതിനുള്ളതിപല ഏപതങതിലഞ്ചാം ഒരു പകതതകേ പകദശതതിനു
കവണതിയുള്ള ഒരു വതിശദ നഗരഞസൂത്രണ പദ്ധതതിയുഞ്ചാം ഉളപപ്പെടുനതുമഞകുന;
(എഎ) ''നതിര്ണ്ണയതികപപ്പെട'' എനഞല് ഈ ആകതിന് കേസഴതില് ഉണഞകതിയ
ചടങ്ങളഞല് നതിര്ണ്ണയതികപപ്പെട എനര്ത്ഥമഞകുന;
(എ ബതി) '' വഞസഗൃഹഞ്ചാം'' എനഞല് മനുഷതവഞസതതിനുള്ള ഏപതങതിലഞ്ചാം പകേടതിടകമഞ
അനുബന്ധ ഭമതികയഞ അതതിപന്റെ ഭഞഗകമഞ എനര്ത്ഥമഞകുനതുഞ്ചാം അതതില് അങ്ങപനയുള്ള
പകേടതിടതതിനണ അനുബന്ധമഞയ പൂകനഞടങ്ങളഞ്ചാം വമതഞനങ്ങളഞ്ചാം ഗതഞകരജുകേളഞ്ചാം ലഞയങ്ങളഞ്ചാം
കൂട്ടുപുരകേള, ഏപതങതിലമുപണങതില് അവയുഞ്ചാം ഉളപപ്പെടുനതുമഞകുന;
(എസതി) ''സലപര ആസൂത്രണഞ്ചാം'' എനഞല് സമൂഹതതിപന്റെ വതികേസനപരവുഞ്ചാം
സമ്പതതികേവുഞ്ചാം സഞമൂഹതികേവുഞ്ചാം സഞഞ്ചാംസഞരതികേവുഞ്ചാം പഞരതിസതിതതികേവുഞ്ചാം ആവഞസ വതവസപയ
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുമുള്ള നയങ്ങളകണ ഭമതിശഞസ്ത്രപരമഞയ ആവതിഷഞരഞ്ചാം നല്കുന നഗരഗ്രഞമപകദശങ്ങളപട
സുസതിരവുഞ്ചാം
സര്വ്വകതഞന്മുഖവുമഞയ
വതികേസനഞ്ചാം
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കപഞത്സഞഹതിപ്പെതികനതതിനുള്ള ഒരു സമഗ്ര നയതതിനണ അനുസൃതമഞയതി സലതതിപന്റെ
ഭസൗതതികേ
ഘടനയണ
രൂപഞ്ചാം
നല്കുനതതിനുകവണതി
സഞ്ചാംസഞനപത
നഗരഗ്രഞമഞസൂത്രണതതിനഞയതി
സസസകേരതികപപ്പെട
സമഗ്ര
സമസപനകതഞപടയുള്ള
ഒരു
ശഞസ്ത്രവതിഷയഞ്ചാം എനര്ത്ഥമഞകുന;
**

**

**

**

അദ്ധതഞയഞ്ചാം II

സഞ്ചാംസഞന നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ കബഞര്ഡുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനതതിനുകവണതിയുള്ള
പപര്പസ്പെകസവണ പഞനുഞ്ചാം
3. സഞ്ചാംസഞന നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ കബഞര്ഡതിപന്റെ രൂപസകേരണഞ്ചാം.—(1) ഈ ആകണ
പഞബലതതതില് വനതതിനുകശഷഞ്ചാം കേഴതിയുനത്ര കവഗഞ്ചാം സര്കഞരതിനണ ; ഗസറണ വതിജഞപനഞ്ചാം
വഴതി സഞ്ചാംസഞന നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ കബഞര്ഡണ (ഇതതിനുകശഷഞ്ചാം കബഞര്ഡണ എനണ
പരഞമര്ശതികപപ്പെടുനതഞണണ) ഈ ആകതിന് കേസഴതില് അതതിനണ നല്കേതിയതിട്ടുള്ള ചമതലകേള
നതിര്വ്വഹതികനതതിപന്റെ
ആവശതതതികലകഞയതി,
രൂപസകേരതികകേയുഞ്ചാം
നതിയമതികകേയുഞ്ചാം
പചയഞവുനതഞണണ.
(2) കബഞര്ഡണ, ഒരു പചയര്കപഴ്സണ, വവസണ പചയര്കപഴ്സണ അപല്ലെങതില്
വവസണ പചയര്കപഴ്സണമഞര്, (4)-ാം ഉപവകുപ്പെതില് പകതതകേഞ്ചാം പറഞതിട്ടുള്ള പകേഞരഞ്ചാം മറണ
മുപ്പെതതി ഒനണ അഞ്ചാംഗങ്ങള എനതിവര് ഉളപപ്പെടുനതഞയതിരതികകണതഞണണ.
(3)
സഞ്ചാംസഞനതതിപന്റെ
മുഖതമന്ത്രതി,
കബഞര്ഡതിപന്റെ
പചയര്കപഴ്സണ
ആയതിരതികകണതുഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞനതതിപന്റെ
നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണതതിപന്റെയുഞ്ചാം
മുന്സതിപ്പെഞലതിറതികേളപടയുഞ്ചാം
പഞഞയത്തുകേളപടയുഞ്ചാം
ഗ്രഞമവതികേസനതതിപന്റെയുഞ്ചാം
ആസൂത്രണതതിപന്റെയുഞ്ചാം ചമതലയുള്ള മന്ത്രതികയഞ മന്ത്രതിമഞകരഞ വവസണ പചയര്കപഴ്ണ
അപല്ലെങതില് വവസണ പചയര്കപഴ്ണമഞര് ആയതിരതികകണതുമഞണണ.
(4) കബഞര്ഡതിപല മറണ അഞ്ചാംഗങ്ങള തഞപഴ പറയുനവര് ആയതിരതികകണതഞണണ,
അതഞയതണ —
(എ) സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുപട പതതിപക കനതഞവണ;
(ബതി) സഞ്ചാംസഞന ആസൂത്രണ കബഞര്ഡതിപന്റെ വവസണ പചയര്കപഴ്ണ;
(സതി) ഗവണപമന്റെണ ചസഫണ പസക്രടറതി;
(ഡതി) തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെണ പതിന്സതിപ്പെല് പസക്രടറതി;
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(ഇ) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം പചയ പകേഞരഞ്ചാം തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെണ,
റവനക്യൂ വകുപ്പെണ, ധനകേഞരത വകുപ്പെണ, കൃഷതി വകുപ്പെണ, ആസൂത്രണ കേഞരത വകുപ്പെണ, പരതിസതിതതി
വകുപ്പെണ, ഗതഞഗത വകുപ്പെണ എനതിവയുപട ചമതലയുള്ള ഗവണപമന്റെണ പസക്രടറതിമഞര്;
(എഫണ) ചസഫണ ടസൗണ പഞനര്;
(ജതി) ലഞന്റെണ റവനക്യൂ കേമസഷണര്;
(എചണ) ചസഫണ എഞതിനസയര്, തകദ്ദേശ സസയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെണ;
(ഐ) ചസഫണ എഞതിനസയര് (നതിരത്തുകേളഞ്ചാം പഞലങ്ങളഞ്ചാം), പപഞതുമരഞമതണ വകുപ്പെണ);
(പജ) കകേരള വനഞ്ചാം-വനതജസവതി വകുപ്പെതിപന്റെ തലവന്;
(പകേ) പചയര്കപഴ്ണ, കകേരള സഞ്ചാംസഞന മലതിനസകേരണ നതിയന്ത്രണ കബഞര്ഡണ;
(എല്) പചയര്കപഴ്ണ, കകേരള സഞ്ചാംസഞന വവദദ്യുതതി കബഞര്ഡണ ലതിമതിറഡണ;
(എഞ്ചാം) മഞകനജതിഞ്ചാംഗണ ഡയറകര്, കകേരള വഞടര് അകതഞറതിറതി;
(എന്) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം പചയ പകേഞരമുള്ള രണണ പഞര്ലപമന്റെണ
അഞ്ചാംഗങ്ങള;
(ഒ) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം പചയ്യുന സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയതിപല രണണ
അഞ്ചാംഗങ്ങള;
(പതി) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം പചയ്യുന ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതികേളപടയുഞ്ചാം
പമകടഞപപഞളതിറന് ആസൂത്രണ കേമതിറതികേളപടയുഞ്ചാം /ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതികേളപടകയഞ
പമകടഞകപഞളതിറന് ആസൂത്രണ കേമതിറതികേളപടകയഞ രണണ പചയര്കപഴ്സണമഞര്;
(കേക്യൂ)
പചയര്കപഴ്സണ;

മുനതിസതിപ്പെല്

കകേഞര്പ്പെകറഷനുകേളപട

കചഞ്ചാംബര്

ഓഫണ

കമകയഴ്സതിപന്റെ

(ആര്) മുനതിസതിപ്പെല് കേസൗണസതിലകേളപട
പചയര്കപഴ്സണസതിപന്റെ പചയര്കപഴ്സണ;

കചഞ്ചാംബര്

ഓഫണ

മുനതിസതിപ്പെല്

(എസണ) കകേരള ഗ്രഞഞമപഞഞയതണ അകസഞസതികയഷപന്റെ പസതിഡന്റു കൂടഞപത
(റതി) സര്കഞര് നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം പചയ്യുന മൂനണ അനസൗകദതഞഗതികേ അഞ്ചാംഗങ്ങള,
അവരതില് ഒരഞള നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രതതില് വവദഗതവുഞ്ചാം കയഞഗതതയുഞ്ചാം ഉള്ളയഞളഞ്ചാം, മറണ
രണ്ടുകപര്,
സര്കഞരതിപന്റെ
അഭതിപഞയതതില്
ഗതഞഗതഞ്ചാം,
കൃഷതി
അപല്ലെങതില്
സഞമ്പതതികേശഞസ്ത്രഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച കേഞരതങ്ങളതില് പകതതകേ പരതിജഞനകമഞ പഞകയഞഗതികേ
പരതിചയകമഞ ഉള്ളവരുഞ്ചാം ആയതിരതികകണതഞണണ.
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(5) സഞ്ചാംസഞനതതിപന്റെ തകദ്ദേശ സസയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെതിപന്റെ ചമതലയുള്ള
ഗവണപമന്റെണ പതിന്സതിപ്പെല് പസക്രടറതി കബഞര്ഡതിപന്റെ എകണ-ഒഫസകഷതഞ പമമ്പര് പസക്രടറതിയുഞ്ചാം
ചസഫണ ടസൗണ പഞനര് കജഞയതിന്റെണ പസക്രടറതിയുഞ്ചാം ആയതിരതികകണതഞണണ.
(6) കബഞര്ഡതിപന്റെ കയഞഗങ്ങളതില് തഞപഴ പറയുന ആളകേപള പകതതകേ
കണതിതഞകളഞയതി ആ കയഞഗങ്ങളതില് അവരുപട സഞനതിദ്ധതഞ്ചാം ആവശതമുള്ളകപ്പെഞപഴഞപക,
കണതികഞവുനതഞണണ, അതഞയതണ :(എ) പറയതില്കവ, സതിവതില് ഏവതികയഷന്, ഷതിപ്പെതിഞ്ചാംഗണ, പതതികരഞധഞ്ചാം,
ഗതഞഗതവുഞ്ചാം വഞര്തഞവതിനതിമയവുഞ്ചാം, പരതിസതിതതി, നഗരവതികേസനഞ്ചാം, ഗ്രഞമവതികേസനഞ്ചാം
മുതലഞയവയുപട ചമതലയുള്ള കകേന്ദ്രസര്കഞര് മന്ത്രഞലയങ്ങളപട പതതിനതിധതികേള;
(ബതി) ( 4)-ാം ഉപവകുപ്പെതിപന്റെ (ഡതി) ഖണ്ഡതതില് പരഞമര്ശതിചവ ഒഴതിപകേയുള്ള
സര്കഞര് വകുപ്പുകേളപട പസക്രടറതിമഞര്;
(സതി) ഇന്സ്റ്റതിറക്യൂടണ ഓഫണ ടസൗണ പഞകനഴ്സണ, ഇനത, കകേരള റസജതിയണ
ചഞപ്ററതിപന്റെ പചയര്കപഴണ; കൂടഞപത
(ഡതി) ബന്ധപപ്പെട ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതിയുപടയുഞ്ചാം പമകടഞകപഞളതിറന്
ആസൂത്രണ കേമതിറതിയുപടയുഞ്ചാം വതികേസന അകതഞറതിറതിയുപടയുഞ്ചാം പചയര്കപഴ്സണമഞര്;
4. കബഞര്ഡതിപന്റെ അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ചമതലകേളഞ്ചാം.—കബഞര്ഡണ,—
(എ) സഞ്ചാംസഞനപത നഗരങ്ങളതിപലയുഞ്ചാം ഗ്രഞമമങ്ങളതിപലയുഞ്ചാം ഭമതിയുപട സലപര
ആസൂത്രണതതിനുഞ്ചാം വതികേസനതതിനുഞ്ചാം ഉപകയഞഗതതിനുഞ്ചാം കവണതിയുള്ള നയരൂപസകേരണഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച കേഞരതങ്ങളതികന്മേല് സര്കഞരതിപന ഉപകദശതികകണതുഞ്ചാം;
**

**

**

**

(എഫണ) ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതികേളഞ്ചാം പമകടഞകപഞളതിറന് ആസൂത്രണ കേമതിറതികേളഞ്ചാം
വതികേസന അകതഞറതിറതികേളഞ്ചാം അയച്ചുപകേഞടുതതിട്ടുള്ള സഞ്ചാംകയഞജതിത റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേളപട
അടതിസഞനതതില് ഈ ആകതിന്കേസഴതില് തയഞറഞകതിയ പഞനുകേള നടപ്പെഞകനതുമഞയതി
ബന്ധപപ്പെടണ, വതിവതിധ തകദ്ദേശ സസയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങള നടതതിയതിട്ടുള്ള പവര്തനങ്ങള
വതിലയതിരുത്തുകേയുഞ്ചാം പുനരവകലഞകേനഞ്ചാം പചയ്യുകേയുഞ്ചാം അതതികന്മേലള്ള റതികപ്പെഞര്ട്ടുകേള സര്കഞരതിനണ
സമര്പ്പെതികകേയുഞ്ചാം പചകയണതുഞ്ചാം;
**

**

**

**

5. കബഞര്ഡണ രൂപസകേരതികകണ കേമതിറതികേള. - (1) കബഞര്ഡതിനണ, അതതിപന്റെ
ഏപതങതിലഞ്ചാം അധതികേഞരങ്ങള വതിനതികയഞഗതികനതതികലഞ അതണ പകതതകേഞ്ചാം പറയഞവുന
അതതിപന്റെ
ഏപതങതിലഞ്ചാം
ചമതലകേള
നതിര്വ്വഹതികനതതികലഞ
സഹഞയതികന
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ആവശതതതികലകഞയതി, ഒകനഞ
രൂപസകേരതികഞവുനതഞണണ.

അതതിലധതികേകമഞ

കേമതിറതികേള

തഞല്കഞലതികേമഞയതി

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പെണ പകേഞരഞ്ചാം രൂപസകേരതികപപ്പെടുന ഏപതങതിലഞ്ചാം കേമതിറതി,
കബഞര്ഡണ പകതതകേഞ്ചാം പറയഞവുന അങ്ങപനയുള്ള അഞ്ചാംഗങ്ങള ഉളപപ്പെടുനതഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം
അതതില് ചസഫണ ടസൗണ പഞനകറഞ അകദ്ദേഹഞ്ചാം അധതികേഞരപപ്പെടുത്തുന ഒരു ഉകദതഞഗസകനഞ
ഉണഞയതിരതികകണതുമഞണണ.
(3) കബഞര്ഡതിനണ, അതതിപല അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതതുഞ്ചാം അതണ ആവശതപമനണ കേരുതുന
പകേഞരമുള്ളതുമഞയ ഏപതങതിലഞ്ചാം ആപള, (1)-ാം ഉപവകുപ്പെണ പകേഞരഞ്ചാം രൂപസകേരതികന
ഏപതങതിലഞ്ചാം
കേമതിറതിയതിപല
ഒരു
അഞ്ചാംഗമഞയതി
ഉളപപ്പെടുത്തുനതതിനണ
അധതികേഞരമുണഞയതിരതികനതഞണണ.
6. കബഞര്ഡതിപന്റെ അനസൗകദതഞഗതികേ അഞ്ചാംഗങ്ങളപട ഔകദതഞഗതികേ കേഞലഞവധതിയുഞ്ചാം
കസവനഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച
നതിബന്ധനകേളഞ്ചാം.—(1)
കബഞര്ഡതിപന്റെ
അനസൗകദതഞഗതികേ
അഞ്ചാംഗങ്ങളപട ഔകദതഞഗതികേ കേഞലഞവധതിയുഞ്ചാം കസവനഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച നതിബന്ധനകേളഞ്ചാം
നല്കകേണതഞയ ബതകേളഞ്ചാം അലവന്സുകേളഞ്ചാം സതിറതിഞ്ചാംഗണ ഫസസുഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികപപ്പെടഞവുന
പകേഞരമഞയതിരതികനതഞണണ.
(2) ഈ ആകണ പകേഞരഞ്ചാം നതിയമതികപപ്പെടുന കബഞര്ഡതിപല ഒരു അനസൗകദതഞഗതികേ
അഞ്ചാംഗതതിനണ, സര്കഞരതിനണ, പതതിനഞലണ ദതിവസതതില് കുറയഞപതയുള്ള കേഞലഞവധതിയുള്ള
കനഞടസസണ കരഖഞമൂലഞ്ചാം നല്കേതിപകഞണണ കബഞര്ഡതിപല അഞ്ചാംഗതസഞ്ചാം രഞജതിവയഞവുനതുഞ്ചാം സര്കഞര്
അങ്ങപനയുള്ള
രഞജതി
സസസകേരതികനതതിന്കമല്
അയഞള
കബഞര്ഡതിപല
അഞ്ചാംഗമല്ലെഞതഞയതിതസരുനതുമഞണണ. സര്കഞരതിനണ, 95-ാം വകുപ്പെതില് പതതിപഞദതികന നടപടതിക്രമഞ്ചാം
അനുവര്തതിച്ചുപകേഞണണ, ഒരു അനസൗകദതഞഗതികേ അഞ്ചാംഗപത ഔകദതഞഗതികേസഞനത്തുനതിനഞ്ചാം
നസകഞ്ചാം പചയഞവുനതഞണണ.
7.കബഞര്ഡതിപന്റെ കയഞഗങ്ങള.—(1) കബഞര്ഡണ ഒരു കേലണര് വര്ഷതതില് രണ്ടു
പഞവശതതതില് കുറയഞപത, അങ്ങപനയുള്ള സമയങ്ങളതിലഞ്ചാം സലങ്ങളതിലഞ്ചാം കയഞഗഞ്ചാം
കചകരണതുഞ്ചാം കയഞഗതതിപന്റെ കകേസഞറഞ്ചാം ഉളപപ്പെപട അങ്ങപനയുള്ള കയഞഗങ്ങളതിപല അതതിപന്റെ
കേഞരതങ്ങളപട നടതതിപ്പെണ സഞ്ചാംബന്ധതിചണ നതിര്ണ്ണയതികപപ്പെടഞവുന അങ്ങപനയുള്ള നടപടതിക്രമഞ്ചാം
പഞലതികകണതുമഞണണ.
(2)
പചയര്കപഴ്സകണഞ
പചയര്കപഴ്സണതിപന്റെ
അഭഞവതതില്
വവസണപചയര്കപഴ്സണമഞരതില് ഒരഞകളഞ അവരുപട അഭഞവതതില് ഹഞജരഞകതിയതിട്ടുള്ള അഞ്ചാംഗങ്ങള
അവര്കതിടയതില് നതിനഞ്ചാം പതരപഞടുകന ഏപതങതിലഞ്ചാം അഞ്ചാംഗകമഞ കബഞര്ഡതിപന്റെ
കയഞഗതതില് ആദ്ധതകഞ്ചാം വഹതികകണതഞണണ.
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8. സഞ്ചാംസഞനതതിനണ കവണതിയുള്ള പപര്പസ്പെകസവണ പഞനതില് വകേകേഞരതഞ്ചാം പചയഞവുന
കേഞരതങ്ങള.—സഞ്ചാംസഞനതതിനുകവണതിയുള്ള പപര്പസ്പെകസവണ പഞന് ഏകേകദശഞ്ചാം ഇരുപതണ
വര്ഷകഞലയളവതികലകള്ള സലപര വതികേസനതതിനഞയുള്ള ദസര്ഘകേഞല നയങ്ങളഞ്ചാം
തന്ത്രങ്ങളഞ്ചാം അടങ്ങതിയതഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം അതണ, മറ്റുള്ളവയ്പകഞപ്പെഞ്ചാം തഞപഴ പറയുന
എല്ലെഞകമഞ ഏപതങതിലകമഞ കേഞരതങ്ങള വകേകേഞരതഞ്ചാം പചകയണതുമഞണണ; അതഞയതണ:—
(എ) ഭസൗതതികേവുഞ്ചാം പകൃതതിദതവുമഞയ വതിഭവതതിപന്റെ ഉപകയഞഗ സഞദ്ധതതകേളഞ്ചാം
അവയുപട വതിനതികയഞഗവുഞ്ചാം;
(ബതി) നഗരവത്കേരണഞ്ചാം, ജനസഞ്ചാംഖതഞ അപഗ്രഥനഞ്ചാം, നഗരപകദശങ്ങളതിപലയുഞ്ചാം
ഗ്രഞമപകദശങ്ങളതിപലയുഞ്ചാം അധതിവഞസ കകേന്ദ്രങ്ങളപട അവയുപട ക്രമനതിഷ്ഠകയഞടുഞ്ചാം പവര്തന
സസഭഞവകതഞടുഞ്ചാം കൂടതിയ ഘടന'
(സതി) കദശസയ-സഞ്ചാംസഞന തലതതിലള്ള ഗതഞഗത ശഞ്ചാംഖലച
(ഡതി) അടതിസഞന സസൗകേരത വതികേസനഞ്ചാം;
(ഇ) സഞമഞനത ഭവതിനതികയഞഗഞ്ചാം;
(എഫണ) പകൃതതി ദുരന സഞധതതഞ പകദശങ്ങള;
(ജതി)
പഞരതിസതിതതികേമഞയുഞ്ചാം
പകദശങ്ങളപട സഞ്ചാംരകണഞ്ചാം;

ആവഞസവതവസഞപരമഞയുഞ്ചാം

ദുര്ബ്ബലമഞയ

(എചണ) കദശസയ-സഞ്ചാംസഞന തലതതിലള്ള വപതൃകേസമ്പതണ പകദശങ്ങളപട
സഞ്ചാംരകണഞ്ചാം;
(ഐ) തഞപഴ പറയുന കമഖലകേളപട സലപരമഞനങ്ങള, അതഞയതണ,—
(i) വതഞപഞര, വഞണതിജത, വതവസഞയ വതികേസനഞ്ചാം;
(ii) കൃഷതിയുഞ്ചാം ഗ്രഞമവതികേസനവുഞ്ചാം;
(പജ) സഞ്ചാംസഞനതതിപന്റെ സലപര ആസൂത്രണഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകനതതിനണ
ആവശതപമന കേരുതഞവുനതുഞ്ചാം സര്കഞര് നതിര്കദ്ദേശതികഞവുന പകേഞരമുള്ളതുമഞയ
മകറപതങതിലഞ്ചാം വതിവരങ്ങളഞ്ചാം വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങളഞ്ചാം;
(പകേ) സഞ്ചാംസഞനതതിനുകവണതിയുള്ള വതികേസന വസകണഞ്ചാം, കൂടഞപത;
(എല്) വതികേസന തന്ത്രങ്ങലഞ്ചാം നയങ്ങളഞ്ചാം;
9. സഞ്ചാംസഞനതതിനുകവണതിയുള്ള പപര്പസ്പെകസവണ പഞന് തയഞറഞകനതതിനുഞ്ചാം
പസതിദ്ധസകേരതികനതതിനുഞ്ചാം അനുമതതി നല്കുനതതിനുമുള്ള നടപടതിക്രമഞ്ചാം.- (1) കബഞര്ഡണ, ചസഫണ
ടസൗണ പഞനറുപട ഉപകദശകതഞടുകൂടതിയുഞ്ചാം ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതികേളമഞയുഞ്ചാം,
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പമകടഞകപഞളതിറന് ആസൂത്രണ കേമതിറതികേള, ഏപതങതിലഞ്ചാം ഉപണങതില്, അവയുമഞയുഞ്ചാം
ബന്ധപപ്പെട സര്കഞര് വകുപ്പുകേള, അര്ദ്ധസര്കഞര് ഏജന്സതികേള എനതിവയുമഞയുഞ്ചാം
കൂടതിയഞകലഞചതിച്ചുഞ്ചാം ഈ ആകണ പകേഞരഞ്ചാം തയഞറഞകതിയ പഞനുകേളഞ്ചാം തകദ്ദേശ സസയഞ്ചാംഭരണ
സഞപനങ്ങളതില് നതിനള്ള വതിവരങ്ങള, ഏപതങതിലമുപണങതില്, അവ പരതിഗണതിച്ചുഞ്ചാം
കബഞര്ഡണ
രൂപസകേരതികന
തസയതതി
മുതല്
രണണ
വര്ഷതതിനകേഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞനതതിനുകവണതിയുള്ള
കേരടണ
പപര്പസ്പെകസവണ
പഞന്
തയഞറഞകകേകയഞ
തയഞറഞകതികകേകയഞ പചകയണതുഞ്ചാം പസതിദ്ധസകേരതികകണതുമഞണണ.
**

**

**

**

(3) സഞ്ചാംസഞനതതിനുകവണതിയുള്ള കേരടണ പപര്പസ്പെകസവണ പഞന് കബഞര്ഡതിപന്റെ
സഞകങതതികേ
പസക്രടറതികയറതിപന്റെ
പവവബ്സൈറതില്
പസതിദ്ധസകേരതികകണതുഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞനതതിനുകവണതിയുള്ള കേരടണ പപര്പസ്പെകസവണ പഞനതിപന്റെ പകേര്പ്പെണ പരതികശഞധതികഞവുന
സലകമഞ സലങ്ങകളഞ പകതതകേഞ്ചാം പറഞ്ഞുപകേഞണ്ടുഞ്ചാം ഔകദതഞഗതികേ ഗസറതില് കനഞടസസണ
പസതിദ്ധപപ്പെടുത്തുന
തസയതതി
മുതല്
നൂറതിഎണപതണ
ദതിവസകഞലയളവതിനുള്ളതില്
സമര്പ്പെതികകണതഞയ ആകകപങ്ങളഞ്ചാം അഭതിപഞയങ്ങളഞ്ചാം കണതിച്ചുപകേഞണ്ടുഞ്ചാം പസതിദ്ധസകേരണഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച കനഞടസസണ നതിര്ണ്ണയതികപപ്പെട രസതതിയതില് ഔകദതഞഗതികേ ഗസറതിലഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനതണ
പചര പചഞരമുള്ള ഏറവുഞ്ചാം കുറഞതണ രണണ വര്തമഞനപത്രങ്ങളതിലഞ്ചാം (അതതില് ഒനണ
പഞകദശതികേ
ഭഞഷയതിലള്ളതഞയതിരതികകണതഞണണ)
വതിജഞപനഞ്ചാം
പചകയണതുമഞണണ.
കബഞര്ഡണ, സഞ്ചാംസഞനതതിനുകവണതിയുള്ള കേരടണ പപര്പസ്പെകസവണ പഞനതിപന്റെ ഒരു പകേര്പ്പെണ
ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതികേളകഞ്ചാം പമകടഞകപഞളതിറന് ആസൂത്രണ കേമതിറതികേള,
ഏപതങതിലമുപണങതില്,
അവയഞ്ചാം
അയച്ചുപകേഞടുകകണതുഞ്ചാം
അവര്
അതതിപന്റെ
പസക്തഭഞഗങ്ങള
അവരുപട
അധതികേഞരപരതിധതിയതിലള്ള
തകദ്ദേശ
സസയഞ്ചാംഭരണ
സഞപനങ്ങളകണ അറതിവതികലകഞയതി അയ്ചച്ചുപകേഞടുകകണതുമഞണണ.
(4) കബഞര്ഡണ അങ്ങപനയുള്ള എല്ലെഞ ആകകപങ്ങളഞ്ചാം അഭതിപഞയങ്ങളഞ്ചാം
പരതിഗണതികകണതുഞ്ചാം ആവശതപമങതില് ആകകപങ്ങളഞ്ചാം അഭതിപഞയങ്ങളഞ്ചാം സസസകേരതികവഞന്
നതിശ്ചയതിചതിട്ടുള്ള
സമയപരതിധതി
മുതല്
അറുപതണ
ദതിവസതതിനുള്ളതില്
സഞ്ചാംസഞനതതിനുകവണതിയുള്ള കേരടണ പപര്പസ്പെകസവണ പഞന് പരതിഷരതികകണതുഞ്ചാം കബഞര്ഡണ
അഞ്ചാംഗസകേരതിച പകേഞരമുള്ള സഞ്ചാംസഞനതതിനുകവണതിയുള്ള കേരടണ പപര്പസ്പെകസവണ പഞന്
സര്കഞരതിനണ അനുമതതികഞയതി അയച്ചുപകേഞടുകകണതുമഞണണ.
(5) സഞ്ചാംസഞനതതിനുകവണതിയുള്ള പപര്പസ്പെകസവണ പഞനതിപന്റെ കേരടണ സര്കഞര്
പരതിഗണതികകണതുഞ്ചാം അതണ ലഭതിച തസയതതി മുതല് അറുപതണ ദതിവസതതിനുള്ളതില്
പരതിഷരണങ്ങകളഞടുകൂടതികയഞ
അല്ലെഞപതകയഞ
അതതിനണ
അനുമതതി
നല്കകേണതുഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞനതതിനുകവണതിയുള്ള പപര്പസ്പെകസവണ പഞനതിനണ സര്കഞര് അനുമതതി നല്കേതിയ
വസ്തുത, അതതിപന്റെ പകേര്പ്പെണ പരതികശഞധനയഞ്ചാം വതില്പ്പെനയഞ്ചാം ലഭതമഞകുന സലകമഞ
സലങ്ങകളഞ വതക്തമഞകതിപകഞണണ കബഞര്ഡതിപന്റെ സഞകങതതികേ പസക്രകടറതിയറതിപല
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കനഞടസസണ കബഞര്ഡതിലഞ്ചാം ഔകദതഞഗതികേ ഗസറതിലഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനതണ വതിപുല പചഞരമുള്ള
കുറഞതണ ഒരു വര്തമഞനപത്രതതിപലങതിലഞ്ചാം വതിജഞപനഞ്ചാം പചകയണതുമഞണണ.
(6) മുകേളതിപല (3), (4), (5) എനസ ഉപവകുപ്പുകേളതില് നതിര്ണ്ണയതിച്ചുട്ടുള്ള
സമയപരതിധതി ആറുമഞസതതില് കേവതിയഞപതയുള്ള കേഞലയളവണ വപര ദസര്ഘതിപ്പെതിച്ചു
നല്കുനതതിനുള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം സര്കഞരതിനണ ഉണഞയതിരതികനതഞണണ.
**

**

**

**

11. ചസഫണ ടസൗണ പഞനറുപട ചമതലകേള :- ചസഫണ ടസൗണ പഞനറുപട കേര്തവതങ്ങളതിലഞ്ചാം
ചമതലകേളതിലഞ്ചാം തഞപഴ പറയുനവ ഉളപപ്പെടുനതഞണണ,
അതഞയതണ :—
(എ) സഞ്ചാംസഞനപത നഗര-ഗ്രഞമ പകദശങ്ങളതിപല സലപരമഞയ വതികേസനഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുഞ്ചാം അതുമഞയതി ബന്ധപപ്പെട സഞ്ചാംസഞനതതിപന്റെയുഞ്ചാം കകേന്ദ്രതതിപന്റെയുഞ്ചാം പരതിപഞടതികേള
നടപ്പെതിലഞകകേയുഞ്ചാം പചയ്യുനതതില് സര്കഞരതിപന ഉപകദശതികകേയുഞ്ചാം സഞകങതതികേ സഹഞയഞ്ചാം
നല്കുകേയുഞ്ചാം.
(ബതി) 4-ാം വകുപ്പെതില് പകതതകേഞ്ചാം പറഞതിട്ടുള്ള പകേഞരഞ്ചാം കബഞര്ഡതിപന ഏല്പ്പെതിച
ചമതലകേള നതിര്വ്വഹരതികനതതിനണ കബഞര്ഡതിനണ ഉപകദശഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം സഞകങതതികേ
സഹഞയഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം പചയ്യുകേ.
**

**

**

**

(ഇ) ഒരു കജഞയതിന്റെണ ആസൂത്രണ കേമതിറതികയഞ മുനതിസതിപ്പെല് കകേഞര്പ്പെകറഷകനഞ
മുനതിസതിപ്പെല് കേസൗണസതികലഞ ടസൗണ പഞഞയകതഞ ഗ്രഞമപഞഞയകതഞ, അതതു
സഞ്ചാംഗതതികപഞപല, വസഴ്ച വരുത്തുന സന്ദര്ഭതതില് സര്കഞര് അപകേഞരഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം
നല്കുകേയഞപണങതില് മഞസ്റ്റര് പഞനുകേളഞ്ചാം വതിശദമഞയ നഗരഞസൂത്രണ പദ്ധതതികേളഞ്ചാം
തയഞറഞകകേകയഞ തയഞറഞകതികകേകയഞ പചയ്യുകേ.
എനഞല്, ബന്ധപപ്പെട കജഞയതിന്റെണ ആസൂത്രണ കേമതിറതികയഞ മുനതിസതിപ്പെല്
കകേഞര്പ്പെകറഷകനഞ മുനതിസതിപ്പെല് കേസൗണസതികലഞ ടസൗണ പഞഞയകതഞ ഗ്രഞമപഞഞയകതഞ
അപകേഞരഞ്ചാം തയഞറഞകതിയ പഞന് പസതിദ്ധസകേരതികകണതുഞ്ചാം ഈ ആകതില് വതവസ പചയതിട്ടുള്ള
നടപടതിക്രമതതിനനുസരതിചണ ആയതണ അഞ്ചാംഗസകേരതിപ്പെതികകണതുഞ്ചാം അങ്ങപനയുള്ള പഞനുകേള
തയഞറഞകനതുമഞയതി ബന്ധപപ്പെട പചലവുകേള അവര് വഹതികകണതുമഞണണ;
**

**

**

**

(എചണ) ആകതിപന്റെ XII-ാം അദ്ധതഞയതതില് വതവസ പചയതിട്ടുള്ള പകേഞരഞ്ചാം
കകേരള അര്ബന് ആര്ടണ കേമസഷപന്റെ എകണ-എഫസകഷതഞ പമമ്പര് പസക്രടറതിയഞയുള്ള
ചമതലകേള നതിര്വ്വഹതികകേ; കൂടഞപത
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(ഐ) സലപരഞസൂത്രണവുമഞയതി ബന്ധപപ്പെടണ അകദ്ദേഹതതിനണ ആവശതപമനണ
കതഞനനതുഞ്ചാം സര്കഞര് കേഞലഞകേഞലങ്ങളതില് നതിര്കദ്ദേശതികഞവുനതുമഞയ മകറപതങതിലഞ്ചാം
ചമതല നതിര്വ്വഹതികകേ.

അദ്ധതഞയഞ്ചാം III
ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതിയുഞ്ചാം ജതില്ലെയകവണതിയുള്ള പഞനുകേളഞ്ചാം
**

**

**

**

13. ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതികേളഞ്ചാം ജതില്ലെയകവണതിയുള്ള പഞനുകേളഞ്ചാം.—(1) 1994പല കകേരള മുനതിസതിപ്പെഞലതിറതി ആകതിപല 53-ാം വകുപ്പെണ പകേഞരഞ്ചാം സര്കഞര് രൂപസകേരതിച ജതില്ലെഞ
ആസൂത്രണ കേമതിറതി, അതതിപന്റെ (10)-ാം ഉപവകുപ്പെണ പകേഞരഞ്ചാം ഒരു ദസര്ഘകേഞല
പപര്പസ്പെകസവണ പഞനുഞ്ചാം അഞ്ചുവര്ഷ എകതികേക്യൂഷന് പഞനുകേളഞ്ചാം അടങ്ങതിയ , ജതില്ലെയണ മുഴുവനുഞ്ചാം
കവണതിയുള്ള വതികേസന പഞന് തയഞറഞകകണതുഞ്ചാം ഈ ആകണ പകേഞരഞ്ചാം അതതിനണ
നല്കേപപ്പെടതിട്ടുള്ള അങ്ങപനയുള്ള മറ്റു ചമതലകേള നതിര്വ്വഹതികകണതുമഞണണ.
**

**

**

**

14. ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതിയുപട അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ചമതലകേളഞ്ചാം.—(1) ജതില്ലെഞ
ആസൂത്രണ കേമതിറതി, ഈ ആകതിപന്റെ ആവശതങ്ങളകഞയതി ജതില്ലെയതിപല നഗര-ഗ്രഞമ ഭമതിയുപട
ആസൂത്രണവുഞ്ചാം വതികേസനവുഞ്ചാം ഉപകയഞഗവുമഞയതി ബന്ധപപ്പെട കേഞരതങ്ങളതില് വതികേസന
ലകതങ്ങളഞ്ചാം ഉകദ്ദേശത ലകതങ്ങളഞ്ചാം നയങ്ങളഞ്ചാം മുന്ഗണനകേളഞ്ചാം ആവതിഷരതികകണതുഞ്ചാം
സര്കഞരുഞ്ചാം ഭഞരതസര്കഞരുഞ്ചാം രൂപപപ്പെടുതതിയതിട്ടുള്ള സര്വ്വകതഞന്മുഖ ലകതങ്ങളകഞ്ചാം
മുന്ഗണനകേളകഞ്ചാം, ബന്ധപപ്പെട ജതില്ലെയണ പസതമഞയതിട്ടുള്ള ഈ ആകണ പകേഞരഞ്ചാം
തയഞറഞകതിയതിട്ടുള്ള
എല്ലെഞ
പഞനുകേളകഞ്ചാം
ജതില്ലെയതിപല
തകദ്ദേശ
സസയഞ്ചാംഭരണ
സഞപനങ്ങളകതിടയതില് പപഞതു തഞല്പരതമുള്ള കേഞരതങ്ങള, അടതിസഞന സസൗകേരതങ്ങളപട
സമഗ്ര വതികേസനഞ്ചാം, പരതിസതിതതി സഞ്ചാംരകണഞ്ചാം, സലപര വതികേസനഞ്ചാം എനതിവയഞ്ചാം യഥഞവതിധതി
പരതിഗണന നല്കകേണതുമഞണണ.
(2) ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണകേമതിറതി
(എ) ജതില്ലെയതിപല തകദ്ദേശ സസയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളഞ്ചാം സര്കഞരതിപന്റെ നഗരഗ്രഞമഞസൂത്രണ വകുപ്പെതിപന്റെ ജതില്ലെഞതല ഉകദതഞഗസനുഞ്ചാം മറണ വകുപ്പുകേളപട ജതില്ലെഞതല
ഉകദതഞഗസന്മേഞരുമഞയുഞ്ചാം ഏജന്സതികേളമഞയതി കൂടതിയഞകലഞചതിചണ,
(i) വതിവതിധ തകദ്ദേശ സസയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങള തയഞറഞകതിയതിട്ടുള്ള
പഞനുകേള, ഏപതങതിലമുപണങതില് അവയുഞ്ചാം ആ ജതില്ലെയണ പസക്തമഞയ ഈ ആകണ പകേഞരഞ്ചാം
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തയഞറഞകപപ്പെടതിട്ടുള്ള മകറപതങതിലഞ്ചാം പഞനുകേളഞ്ചാം കേണകതിപലടുത്തുപകേഞണണ ജതില്ലെയകവണതി ഒരു
പപര്പസ്പെകസവണ പഞനുഞ്ചാം;
(ii) (i)-ാം ഉപഖണ്ഡപകേഞരഞ്ചാം തയഞറഞകപപ്പെട പപര്പസ്പെകസവണ പഞനുഞ്ചാം ഈ
ആകണ പകേഞരമുള്ള മകറപതങതിലഞ്ചാം പഞനുകേളഞ്ചാം കേണകതിപലടുത്തുപകേഞണണ എകതികേക്യൂഷന്
പഞനുകേളഞ്ചാം; തയഞറഞകകേകയഞ പചകയണതഞണണ.
**

**

**

**

(3) ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതിപയ ഈ ആകണ പകേഞരമുള്ള അതതിപന്റെ
അങ്ങപനയുള്ള അധതികേഞരങ്ങള വതിനതികയഞഗതികനതുഞ്ചാം അതതിപന്റെ അങ്ങപനയുള്ള
കേര്തവതങ്ങള നതിറകവറ്റുനതതിനുഞ്ചാം അങ്ങപനയുള്ള ചമതലകേള നതിര്വ്വഹതികനതതിനുഞ്ചാം
സഹഞയതികനതതിനഞയതി ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതികണ ഒകനഞ അതതിലധതികേകമഞ പകതതകേ
കേമതിറതികേള രൂപസകേരതികഞവുനതഞണണ.
എനഞല്, ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതികണ പപര്പസ്പെകസവണ പഞനുഞ്ചാം എകതികേക്യൂഷന് പഞനുഞ്ചാം
തയഞറഞകനതതില്
പകതതകേ
കേമതിറതികേളകണ
മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശവുഞ്ചാം
പതിന്തുണയുഞ്ചാം
നല്കുനതതിനഞയതി
വതിവതിധ
കമഖലകേളക
കവണതി
വര്കതിഞ്ചാംഗണ
ഗ്രൂപ്പുകേള
രൂപസകേരതികഞവുനതഞണണ.
15. ജതില്ലെയകവണതിയുള്ള പപര്പസ്പെകസവണ പഞനുഞ്ചാം പപര്പസ്പെകസവണ പഞനതില് വകേകേഞരതഞ്ചാം
പചയഞവുന കേഞരതങ്ങളഞ്ചാം.- 1994-പല കകേരള മുനതിസതിപ്പെഞലതിറതി ആകതിന്പറ 53-ാം വകുപ്പെണ
പകേഞരഞ്ചാം സര്കഞര് രൂപസകേരതിചതിട്ടുള്ള ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതി, ജതില്ലെയ കവണതിയുള്ള
പപര്പസ്പെകസവണ പഞന് തയഞറഞകകണതുഞ്ചാം ആയതണ ഏകേകദശഞ്ചാം ഇരുപതണ വര്ഷപത പഞന്
കേഞലയളവതികലകള്ള സലപര വതികേസനതതിനുള്ള ദസര്ഘകേഞല നയങ്ങളഞ്ചാം തന്ത്രങ്ങളഞ്ചാം
അടങ്ങതിയതഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം അതണ, മറ്റുള്ളവയ്പകഞപ്പെഞ്ചാം തഞപഴ പറയുന എല്ലെഞ കേഞരതങ്ങളകമഞ
ഏതഞനുഞ്ചാം കേഞരതങ്ങകളഞ വകേകേഞരതഞ്ചാം പചകയണതുമഞണണ; അതഞയതണ:(എ) ഭസൗതതികേവുഞ്ചാം പകൃതതിദതവുമഞയ വതിഭവങ്ങളപട ഉപകയഞഗ സഞധതതകേളഞ്ചാം
അവയുപട വതിനതികയഞഗവുഞ്ചാം;
(ബതി)
ജനസഞ്ചാംഖതഞപഗ്രഥനവുഞ്ചാം നഗര-ഗ്രഞമകകേന്ദ്രങ്ങള
അദതിവഞസ മഞതൃകേയുഞ്ചാം അവയുപട ക്രമനതിഷ്ഠയുഞ്ചാം പവര്തന വവദഗതവുഞ്ചാം;
(സതി) ജതില്ലെഞതല ഗതഞഗത സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം;
(ഡതി) സഞമഞനത ഭവതിനതികയഞഗ മഞതൃകേ;
(ഇ) ഭവന നതിര്മഞണ-അഭയ കകേന്ദ്ര വതികേസനഞ്ചാം;
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(എഫണ) പരതിസതിതതി, വനഞ്ചാം, പരതിസതിതതികലഞല പകദശങ്ങള വപതൃകേസമ്പതണ
കമഖലകേള എനതിവയുപട സഞ്ചാംരകണഞ്ചാം;
(ജതി) ജലഞ്ചാം, ഊര്ജഞ്ചാം, ശുചതിതസഞ്ചാം, വതിദതഞഭതഞസഞ്ചാം, ആകരഞഗതഞ്ചാം, വതികനഞദഞ്ചാം
ആശയവതിനതിമയവുഞ്ചാം മറ്റു പകയഞജനങ്ങളഞ്ചാം, സസൗകേരതങ്ങള, കസവനങ്ങള എനതിവ
ഉളപപ്പെടുന സമഗ്ര അടതിസഞന സസൗകേരത വതികേസനഞ്ചാം;
(എചണ) കഗഞത്രവര്ഗ്ഗപകദശങ്ങള, തസരകദശപകദശങ്ങള, സഞമ്പതതികേമഞയതി
പതിനഞകഞ്ചാം നതില്കന പകദശങ്ങള പുതതിയ പടണങ്ങള സഞപതികനതതിനുള്ള പകദശങ്ങള
മുതലഞയ പകതതകേ പകദശങ്ങള എപതങതിലമുപണങതില് അവയുപട വതികേസനഞ്ചാം;
(ഐ) പകൃതതി ദുരനസഞധതതകയറതിയ പകദശങ്ങള;
(പജ) വതിവതിധ കമഖലകേളപട വതികേസനഞ്ചാം അതഞയതണ;
(i) കൃഷതിയുഞ്ചാം ഗ്രഞമവതികേസനവുഞ്ചാം;
(ii) വതഞപഞരഞ്ചാം, വഞണതിജതഞ്ചാം, വതവസഞയങ്ങള;
(iii) മനുഷതവതിഭവകശഷതി;
(iv) ജതില്ലെഞ ടൂറതിസഞ്ചാം വതികേസനഞ്ചാം;
(പകേ) പഞന് നടതതിപ്പെതിനുകവണ ധനവതിഭവസഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം;
(എല്)
സഞ്ചാംസഞനതതിന്പറ
ആസൂത്രതികേ
വതികേസനഞ്ചാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനതതിനഞവശതമഞപണന കേരുതഞവുനതുഞ്ചാം സര്കഞര് നതിര്കദ്ദേശതികനതുമഞയ
മകറപതങതിലഞ്ചാം വതിവരങ്ങളഞ്ചാം വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങളഞ്ചാം;
(എഞ്ചാം) ജതില്ലെയുപട സഞ്ചാംകയഞജതിത വതികേസന വസകണഞ്ചാം കൂടഞപത;
(എന്) സഞ്ചാംകയഞജതിത വതികേസനതതിനുള്ള നയങ്ങളഞ്ചാം വതികേസന തന്ത്രങ്ങളഞ്ചാം;
16.
ജതില്ലെയകവണതിയുള്ള
എകതികേക്യൂഷന്
പഞനുഞ്ചാം
എകതികേക്യൂഷന്
പഞനതില്
പതതിപഞദതികഞവുന കേഞരതങ്ങളഞ്ചാം - ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതി 15-ാംവകുപ്പെണ (1)-ാം ഉപവകുപ്പെണ
പകേഞരഞ്ചാം തയഞറഞകതിയ പപര്പസ്പെകസവണ പഞനുഞ്ചാം ഈ ആകണ പകേഞരഞ്ചാം തയഞറഞകപപ്പെട
മകറപതങതിലഞ്ചാം പഞനുകേളഞ്ചാം അഞ്ചുവര്ഷ ആസൂത്രണ കേഞലയളവതികലകണ കേപണതതിയതിട്ടുള്ള
വതികേസന ലകതങ്ങളഞ്ചാം ഉകദ്ദേശതങ്ങളഞ്ചാം മുന്ഗണനകേളഞ്ചാം കമഖലഞതലതതിലള്ള ആവശതകേതകേളഞ്ചാം
അവയുപട
സലപരമഞയ
അനുമഞനങ്ങളഞ്ചാം
കേണകതിപലടുത്തുപകേഞണണ
അഞ്ചുവര്ഷകഞലയളവതികലകണ ജതില്ലെയ കവണതിയുള്ള എകതികേക്യൂഷന് പഞന് തയഞറഞകകണതുഞ്ചാം
അതണ നടപ്പെഞകല് പഞന് ആയതിരതികകണതുഞ്ചാം അതതില്, മറ്റുള്ളവകയഞപടഞപ്പെഞ്ചാം, തഞപഴ പറയുന
എല്ലെഞകമഞ ഏപതങതിലകമഞ കേഞരതങ്ങള വകേകേഞരതഞ്ചാം പചകയണതുമഞണണ; അതഞയതണ:(എ) 15-ാം വകുപ്പെണ (എ) മുതല് (പകേ) വപര ഖണ്ഡങ്ങളതില് അടങ്ങതിയതിട്ടുള്ള
ആവശതപമന കേരുതഞവുന അങ്ങപനയുള്ള കേഞരതങ്ങള;
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(ബതി) വതികേസന പശ്നങ്ങള;
(സതി) സമഗ്രവതികേസനതതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങള;
(ഡതി) കൃഷതി, മത്സബന്ധനഞ്ചാം, മൃഗസഞ്ചാംരകണഞ്ചാം, വനഞ്ചാം, വതവസഞയങ്ങള,
ഗതഞഗതവുഞ്ചാം, അടതിസഞനസസൗകേരതഞ്ചാം, ജലഞ്ചാം, ആകരഞഗതഞ്ചാം, വതിദതഞഭതഞസഞ്ചാം, ഊര്ജഞ്ചാം,
വതികനഞദസഞഞരഞ്ചാം, മുതലഞയവകപഞപലയുള്ള കമഖലകേളപട കമഖലഞതല വതികേസന
നയങ്ങലഞ്ചാം തന്ത്രങ്ങളഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശങ്ങളഞ്ചാം;
(ഇ) പദ്ധതതികേളഞ്ചാം പരതിപഞടതികേളഞ്ചാം കേപണതല്;
(എഫണ) ഭസൗതതികേ ലകതങ്ങളഞ്ചാം ധനപരമഞയ ആവശതകേതകേളഞ്ചാം സൂചതിപ്പെതികന
കമഖലഞതല പരതിപഞടതികേളഞ്ചാം പദ്ധതതികേളഞ്ചാം സസമുകേളഞ്ചാം ആയതി ജതില്ലെഞവതികേസന പഞനതിപന
പഞവത്സര പഞനുകേളഞയതി ഘടഞ്ചാം തതിരതികല്;
(ജതി) ധനകേഞരതവതിഭവ ആസൂത്രണഞ്ചാം; കൂടഞപത
(എചണ) ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതി ആവശതപമന കേരുതഞവുനകതഞ സര്കഞര്
നതിര്കദ്ദേശതികഞവുനകതഞ ആയ മകറപതങതിലഞ്ചാം വതിവരങ്ങളഞ്ചാം വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങളഞ്ചാം;
17.
ജതില്ലെയകവണതിയുള്ള
പപര്പസ്പെകസവണ
പഞന്
തയഞറഞകനതതിനുഞ്ചാം
പസതിദ്ധസകേരതികനതതിനുഞ്ചാം അനുമതതി നല്കുനതതിനുമുള്ള നടപടതിക്രമഞ്ചാം.-(1) ഈ ആകണ
പഞബലതതതില് വനതതിനുകശഷഞ്ചാം കേഴതിയുനത്ര കവഗഞ്ചാം ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതി
ജതില്ലെയകവണതിയുള്ള
പപര്പസ്പെകസവണ
പഞന്
തയഞറഞകനതതിനുള്ള
തസരുമഞനഞ്ചാം
എടുകകണതഞണണ;
**

**

**

**

(3)
(2)-ാം
ഉപവകുപ്പെണ
പകേഞരഞ്ചാം
ആകകപങ്ങളഞ്ചാം
അഭതിപഞയങ്ങളഞ്ചാം
സസസകേരതികനതതിനണ
നതിശ്ചയതിചതിട്ടുള്ള
സമയപരതിധതി
അവസഞനതിചതു
മുതല്
കേഴതിയുനതിടകതഞളഞ്ചാം അറുപതു ദതിവസതതിനുള്ളതില് ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതി വകേപ്പെറതിയ
എല്ലെഞ ആകകപങ്ങളഞ്ചാം അഭതിപഞയങ്ങളഞ്ചാം പരതിഗണതികകണതുഞ്ചാം ആവശതപമനണ കേരുതഞവുന
അങ്ങപനയുള്ള പരതിഷരണങ്ങള വരുകതണതുഞ്ചാം ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതി ശതിപഞര്ശ പചയ
പകേഞരഞ്ചാം ജതില്ലെയകവണതിയുള്ള പപര്പസ്പെകസവണ പഞന് സര്കഞരതിനണ അനുമതതികഞയതി
സമര്പ്പെതികകണതുമഞണണ:
എനഞല്, ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതികണ അതതിപന്റെ നഞലതില് കേവതിയഞത
അഞ്ചാംഗങ്ങളഞ്ചാം സര്കഞരതിപന്റെ നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ വകുപ്പെതിപന്റെ ജതില്ലെഞതല ഉകദതഞഗസനുഞ്ചാം
അടങ്ങുന
ഒരു
പകതതകേ
കേമതിറതിപയ
ആകകപങ്ങളഞ്ചാം
അഭതിപഞയങ്ങളഞ്ചാം
പരതികശഞധതികനതതിനുഞ്ചാം
അതതിപന്റെ
റതികപ്പെഞര്ടണ
ജതില്ലെഞ
ആസൂത്രണ
കേമതിറതികണ
സമര്പ്പെതികനതതിനഞയതി നതിയമതികഞവുനതഞണണ.
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(4) സര്കഞരതിനണ, കബഞര്ഡുമഞയതി കൂടതിയഞകലഞചതിചണ (3)-ാം ഉപവകുപ്പെണ പകേഞരഞ്ചാം
അതതിനണ അയച്ചുപകേഞടുത ജതിലല്യകവണതിയുള്ള പപര്പസ്പെകസവണ പഞന് ലഭതിച തസയതതി മുതല്
അറുപതണ
ദതിവസതതിനുള്ളതില്
ജതില്ലെയകവണതിയുള്ള
പപര്പസ്പെകസവണ
പഞന്,
സഞ്ചാംസഞനതതിനുകവണതിയുള്ള പപര്പസ്പെകസവണ പഞന് തയഞറഞകതിയതിട്ടുപണങതില് അതതിനുഞ്ചാം ഈ
ആകണ പകേഞരമുള്ള മകറപതങതിലഞ്ചാം പഞനുകേളകഞ്ചാം സര്കഞരുഞ്ചാം ഭഞരതസര്കഞരുഞ്ചാം
നതിശ്ചയതിചതിട്ടുള്ള
മുന്ഗണനകേളകഞ്ചാം
ലകതങ്ങളകഞ്ചാം
അനുസൃതമഞപണനണ
ഉറപ്പുവരുതതിയതതിനുകശഷഞ്ചാം പരതിഷരണ ങ്ങകളഞടു കൂടതികയഞ അല്ലെഞപതകയഞ ആയതതിനണ
അനുമതതി നല്കേഞവുനതഞണണ:
എനഞല്, സര്കഞര് നതിര്കദ്ദേശതിച പരതിഷരണങ്ങള എപനങതിലമുപണങതില് അവ
ഉളപപ്പെടുത്തുനതതിനഞയതി
ജതില്ലെയ
കവണതിയുള്ള
പപര്പസ്പെകസവണ
പഞന്
തതിരതിപകേ
അയചതിട്ടുപണങതില്, പരതിഷരണങ്ങള വരുതതിയ പഞന് അറുപതു ദതിവസതതിനുള്ളതില് വസണ്ടുഞ്ചാം
സമര്പ്പെതികകണതുഞ്ചാം
സര്കഞരതിനണ
ആ
പഞന്
പുതതിയതഞയതി
അനുമതതികണ
സമര്പ്പെതികപപ്പെടതുകപഞപല അനുമതതി നല്കേഞവുനതുമഞണണ.
(5) ജതില്ലെയ കവണതിയുള്ള പപര്പസ്പെകസവണ പഞനതിനണ സര്കഞര് അനുമതതി
നല്കേതിയതതിനുകശഷഞ്ചാം കേഴതിയുനത്രകവഗഞ്ചാം ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതി അതതിപന്റെ ഒരു പകേര്പ്പെണ
ജതില്ലെയതിപല ഓകരഞ തകദ്ദേശ സസയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളകഞ്ചാം അയച്ചുപകേഞടുകകണതുഞ്ചാം
സര്കഞര് ജതില്ലെയകവണതിയുള്ള പപര്പസ്പെകസവണ പഞനതിനണ അനുമതതി നല്കേതിയ വതിവരഞ്ചാം
ഔകദതഞഗതികേ ഗസറതിലഞ്ചാം ജതില്ലെയതില് പചരപചഞരമുള്ള ഏറവുഞ്ചാം കുറഞതണ ഒരു
വര്തമഞനപത്രതതിലഞ്ചാം പഞനതിപന്റെ ഒരു പകേര്പ്പെണ റഫറന്സതികനഞ വതില്പനയ്കകഞ
ലഭതമഞകേഞവുന സലകമഞ സലങ്ങകളഞ പകതതകേഞ്ചാം പറഞ്ഞുപകേഞണണ പപഞതുജനങ്ങളപട
അറതിവതികലകഞയതി പസതിദ്ധസകേരതികകണതുമഞണണ.
**

**

**

**

18. ജതില്ലെയണ കവണതിയുള്ള എകതികേക്യൂഷന് പഞന് തയഞറഞകനതതിനുഞ്ചാം അനുമതതി
നല്കുനതതിനുമുള്ള നടപടതിക്രമഞ്ചാം.- (1) 17-ാം വകുപ്പെണ (5)-ാം ഉപവകുപ്പെണ പകേഞരഞ്ചാം
ജതില്ലെയകവണതിയുള്ള പപര്പസ്പെകസവണ പഞനതിനണ സര്കഞര് അനുമതതി നല്കേതിയ തസയതതി മുതല്
ആറുമഞസഞ്ചാം കേഴതിയുനതതിനുമുന്പണ, ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതി പപര്പസ്പെകസവണ പഞനതിപന്റെ
ഇരുപതുവര്ഷകഞലയളവതിപന്റെ ആദതപത അഞ്ചുവര്ഷകതകണ ജതില്ലെയകവണതിയുള്ള
എകതികേക്യൂഷന്
പഞന്
തയഞറഞകകണതുഞ്ചാം
സര്കഞരതിനണ
അനുമതതികഞയതി
അയയ്കകണതുമഞണണ.
(2) സര്കഞരതിനണ കബഞര്ഡുമഞയതി കൂടതിയഞകലഞചതിചണ (1)-ാം ഉപവകുപ്പെണ പകേഞരഞ്ചാം
അതതിനണ അയച്ചുപകേഞടുത ജതില്ലെയകവണതിയുള്ള എകതികേക്യൂഷന് പഞന് ലഭതിച തസയതതി മുതല്
അറുപതു ദതിവസതതിനുള്ളതിലഞ്ചാം ജതില്ലെയകവണതിയുള്ള പപര്പസ്പെകസവണ പഞന്,
ഈ
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ആകതിന്കേസഴതിലള്ള മകറപതങതിലഞ്ചാം പഞന് എനതിവയഞ്ചാം സര്കഞരുഞ്ചാം ഭഞരതസര്കഞരുഞ്ചാം
നതിശ്ചയതിചതിട്ടുള്ള
മുന്ഗണനകേളകഞ്ചാം
ഉകദ്ദേശതലകതങ്ങളകഞ്ചാം
അനുസൃതമഞണണ
ജതില്ലെയകവണതിയുള്ള
എകതികേക്യൂഷന്
പഞന്
എനണ
ഉറപ്പുവരുതതിയതതിനുകശഷഞ്ചാം
പരതിഷരണങ്ങകളഞടുകൂടതികയഞ അല്ലെഞപതകയഞ ആയതതിനണ അനുമതതി നല്കേഞവുനതഞണണ;
എനഞല്, സര്കഞര് നതിര്കദ്ദേശതിച പരതിഷരണങ്ങള എപനങതിലമുപണങതില് അവ
വരുത്തുനതതിനഞയതി ജതില്ലെകകവണതിയുള്ള എകതികേക്യൂഷന് പഞന് തതിരതിപകേ അയചതിട്ടുപണങതില് ,
പരതിഷരണങ്ങള വരുതതിയ പഞന് അറുപതു ദതിവസതതിനുള്ളതില് വസണ്ടുഞ്ചാം സമര്പ്പെതികകണതുഞ്ചാം
സര്കഞരതിനണ ആ പഞന് പുതതിയതഞയതി അനുമതതികണ സമര്പ്പെതികപപ്പെടതുകപഞപല അനുമതതി
നല്കേഞവുനതുമഞണണ.
(3) ജതില്ലെകകവണതിയുള്ള എകതികേക്യൂഷന് പഞനതിനണ സര്കഞര് അനുമതതി
നല്കേതിയതതിനുകശഷഞ്ചാം കേഴതിയുനത്രകവഗഞ്ചാം ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതി അതതിപന്റെ ഒരു പകേര്പ്പെണ
ജതില്ലെയതിപല ഓകരഞ തകദ്ദേശ സസയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളകഞ്ചാം അയച്ചുപകേഞടുകകണതഞണണ.
(4) (2)-ാം ഉപവകുപ്പെണ പകേഞരഞ്ചാം എകതികേക്യൂഷന് പഞന് അഞ്ചാംഗസകേരതിച തസയതതി മുതല്
നഞല വര്ഷഞ്ചാം കേഴതിഞതതിനുകശഷഞ്ചാം എത്രയുഞ്ചാം കവഗഞ്ചാം എനഞല് അതതിനുകശഷഞ്ചാം നഞലമഞസഞ്ചാം
കേഴതിയുനതതിനുമുന്പണ, ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണകേമതിറതി അങ്ങപനയുള്ള പഞന് പുനരവകലഞകേനഞ്ചാം
പചകയണതുഞ്ചാം പഞബലതതതിലള്ള അങ്ങപനയുള്ള പഞനതിപന്റെ കേഞലഞവധതി കേഴതിയുന തസയതതി
മുതല് അഞ്ചു വര്ഷകതകണ ആവശതപമനണ കേരുതഞവുന അങ്ങപനയുള്ള പരതിഷരണങ്ങളഞ്ചാം
കഭദഗതതികേളഞ്ചാം വരുതതിയതതിനുകശഷഞ്ചാം പുതതിയ എകതികേക്യൂഷന് പഞന് തയഞറഞകകണതുഞ്ചാം അതതിനണ
ഈ ആകണ പകേഞരമുള്ള അനുമതതി കനകടണതുമഞണണ.
19. തകദ്ദേശ സസയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളപട പഞവത്സര-വഞര്ഷതികേ പഞനുകേള
തയഞറഞകനതതിനുകവണതി
ജതില്ലെഞ
ആസൂത്രണ
കേമതിറതി
മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറപപ്പെടുവതികണപമനണ,
ജതില്ലെഞ
ആസൂത്രണ
കേമതിറതികണ,
കേഞലഞകേഞലങ്ങളതില്
തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ
സഞപനങ്ങളപട
വഞര്ഷതികേ -പഞവത്സര
പഞനുകേള
തയഞറഞകനതതിനഞയതി, ഈ പഞനുകേള ജതില്ലെയകവണതിയുള്ള പപര്പസ്പെകസവണ പഞനുഞ്ചാം
എകതികേക്യൂഷന്
പഞനുഞ്ചാം
ഈ
ആകണ
പകേഞരമുള്ള
മകറപതങതിലഞ്ചാം
പഞനുകേളഞ്ചാം
കേണതികതിപലടുത്തുപകേഞണണ
തയഞറഞകപപ്പെടുനതതിനുകവണതി
മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറപപ്പെടുവതികഞവുനതഞണണ.
അദ്ധതഞയഞ്ചാം IV

പമകടഞകപഞളതിറന് ആസൂത്രണ കേമതിറതിയുഞ്ചാം പമകടഞകപഞളതിറന്
പകദശതതിനുകവണതിയുള്ള പഞനുകേളഞ്ചാം
**

**

**

**

69
21.
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
ആസൂത്രണ
കേമതറതയുന്റിം
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശതതനുകവണതയുള പഗ്രാനുകേളന്റിം - 1994- ലലെ കകേരളഗ്രാ മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത ആകതലലെ
(1994- ലലെ 20 ) 54-ാം വകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം സര്കഗ്രാര് രൂപപീകേരതചതട്ടുള ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
ആസൂത്രണ കേമതറത, ഏലതങതലുമുലണങതല, അതറ ആയതതലന (7)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനുകവണതയുള ഒരു ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശതതനു കവണതയുള എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനുകേളന്റിം അടേങ്ങതയ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശതതനുകവണതയുള കേരടേറ വതകേസന പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാകകണതന്റിം ഈ ആകറ പകേഗ്രാരന്റിം
അതതനറ നലകേതയതട്ടുള അങ്ങലനയുള മററ ചുമതലെകേള് നതര്വ്വഹതകകണതമഗ്രാണറ.
22. ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണകേമതറതയുലടേ അധതകേഗ്രാരങ്ങളന്റിം ചുമതലെകേളന്റിം (1) ഈ
ആകതലന ആവശശ്യങ്ങള്കഗ്രായത, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത, ലമകടഗ്രാലപഗ്രാളതറന്
പകദശലത നഗര-ഗഗ്രാമ ഭൂമതയുലടേ ആസൂത്രണന്റിം, വതകേസനന്റിം, ഉപകയഗ്രാഗന്റിം എന്നതവയുമഗ്രായത
ബന്ധലപ്പട്ടേ കേഗ്രാരശ്യങ്ങളതല വതകേസനലെകശ്യങ്ങള്, ഉകദ്ദേശശ്യലെകശ്യങ്ങള്, നയങ്ങള്,
മുന്ഗണനകേള് എന്നതവയറ രൂപന്റിം നലകകേണതന്റിം, സര്കഗ്രാരുന്റിം ഭേഗ്രാരതസര്കഗ്രാരുന്റിം
രൂപലപടുതതയതട്ടുള സര്വ്വകതഗ്രാത്മുഖമഗ്രായ ലെകശ്യങ്ങള്ക്കുന്റിം മുന്ഗണനകേള്ക്കുന്റിം, ഈ ആകറ
പകേഗ്രാരന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള ബന്ധലപ്പട്ടേ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനറ പസക്തമഗ്രായ
എലഗ്രാ പഗ്രാനുകേള്ക്കുന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതലലെ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭേരണ
സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള്കതടേയതല ലപഗ്രാത തഗ്രാലപ്പരശ്യമുള കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്, അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യങ്ങളലടേ
സമഗവതകേസനന്റിം, പരതസ്ഥതതത സന്റിംരകണന്റിം, സ്ഥലെപര വതകേസനന്റിം എന്നതവയ്ക്കുന്റിം യഥഗ്രാവതധത
പരതഗണന നലകകേണതമഗ്രാണറ.
(2) ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത(എ) ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശലത തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളമഗ്രായുന്റിം
സര്കഗ്രാരതലന നഗര ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ വകുപ്പതലന ജതലഗ്രാതലെ ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥനുമഗ്രായുന്റിം
ലമകടഗ്രാലപഗ്രാളതറന് പകദശലത മററ സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേളന്റിം ഏജന്സതകേളമഗ്രായുന്റിം
കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ:(i)

ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശലത
വതവതധ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ
സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള്
തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള
പഗ്രാനുകേള്
ഏലതങതലുമുലണങതല
അവയുന്റിം
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനറ പസക്തമഗ്രായ ഈ ആകറ പകേഗ്രാരന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാകലപ്പട്ടേതട്ടുള
മകറലതങതലുന്റിം പഗ്രാനുന്റിം കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണറ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനു കവണത
ഒരു ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം;
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(ii) (i)-ാം ഉപഖണ്ഡപകേഗ്രാരന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാകലപ്പട്ടേ ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനറ പസക്തമഗ്രായ ഈ ആകറ പകേഗ്രാരമുള മകറലതങതലുന്റിം
പഗ്രാനുകേളന്റിം കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണറ എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനുകേളന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതഗ്രാണറ.
(ബത) ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനുകവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം
എകതകേറ്റ്യൂഷന്
പഗ്രാനുന്റിം
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനറ
ആവശശ്യലമന്നറ
കേരുതകേയഗ്രാലണങതല
സര്കഗ്രാരതതര സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളമഗ്രായുന്റിം സന്റിംഘടേനകേളമഗ്രായുന്റിം ലപഗ്രാഫെഷണല നതകേഗ്രായങ്ങളമഗ്രായുന്റിം
കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
**

**

**

**

(3) ഈ ആകറ പകേഗ്രാരമുള ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതയുലടേ
അങ്ങലനയുള അധതകേഗ്രാരങ്ങള് വതനതകയഗ്രാഗതക്കുന്നതതനുന്റിം അങ്ങലനയുള കേര്തവശ്യങ്ങള്
നതറകവറ്റുന്നതതനുന്റിം അങ്ങലനയുള ചുമതലെകേള് നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതനുന്റിം അതതലന
സഹഗ്രായതക്കുന്നതതനഗ്രായത ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണകേമതറതകറ ഒകന്നഗ്രാ അതതലെധതകേകമഗ്രാ
കേമതറതകേള് രൂപപീകേരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ :
എന്നഗ്രാല ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനുന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതല
പകതശ്യകേ
കേമതറതകറ
മഗ്രാര്ഗ്ഗനതര്കദ്ദേശവന്റിം
പതന്തുണയുന്റിം
നലകുന്നതതനഗ്രായത
വതവതധകമഖലെകേള്ക്കു കവണത വര്കതന്റിംഗറ ഗ്രൂപ്പുകേള് കൂടേത ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ
കേമതറതകറ രൂപപീകേരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
23. ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണകേമതറതകേളന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനു
കവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതല പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം ലചെയഗ്രാവന്ന
കേഗ്രാരശ്യങ്ങളന്റിം- 1994 -ലലെ കകേരളഗ്രാ മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത ആകതലലെ (1994-ലലെ 20) 54-ാം വകുപ്പറ
പകേഗ്രാരന്റിം
സര്കഗ്രാര്
രൂപപീകേരതക്കുന്ന
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
ആസൂത്രണകേമതറത,
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനുകവണത ഏകേകദശന്റിം ഇരുപതറ വര്ഷലത ആസൂത്രണ
കേഗ്രാലെയളവതകലെക്കുള സ്ഥലെപര വതകേസനതതനുള ദപീര്ഘകേഗ്രാലെ തന്ത്രങ്ങളന്റിം നയങ്ങളന്റിം
അടേങ്ങുന്ന ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാകകണതന്റിം അതതല മറ്റുളവകയഗ്രാലടേഗ്രാപ്പന്റിം തഗ്രാലഴെ
പറയുന്ന എലഗ്രാകമഗ്രാ ഏലതങതലുകമഗ്രാ കേഗ്രാരശ്യങ്ങള് പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം ലചെകയണതമഗ്രാണറ;
അതഗ്രായതറ:(എ) ഭേഭൗതതകേ- പകൃതതദത വതഭേവ ഉപകയഗ്രാഗ സഗ്രാദ്ധശ്യതകേളന്റിം അവയുലടേ
വതനതകയഗ്രാഗവന്റിം ;
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(ബത) ജനസന്റിംഖശ്യഗ്രാ അപഗഥനവന്റിം ഗഗ്രാമ- നഗര കകേന്ദ്രങ്ങള് ഉള്ലപ്പലടേയുള
അധതവഗ്രാസ മഗ്രാതൃകേയുന്റിം അവയുലടേ ക്രമനതഷ്ഠയുന്റിം പവര്തന പവദഗശ്യവന്റിം;
(സത) ലപഗ്രാതഗതഗ്രാഗതന്റിം ഉള്ലപ്പലടേയുള ഗതഗ്രാഗത സന്റിംവതധഗ്രാനന്റിം;
(ഡത) സഗ്രാമഗ്രാനശ്യ ഭൂവതനതകയഗ്രാഗ മഗ്രാതൃകേ;
(ഇ) ഭേവനനതര്മഗ്രാണ- അഭേയകകേന്ദ്ര വതകേസനന്റിം ;
(എഫെറ) പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേമഗ്രായുന്റിം പരതസ്ഥതതത കലെഗ്രാലെപരവമഗ്രായ പകദശങ്ങളലടേ
സന്റിംരകണവന്റിം പപതൃകേ സമ്പതതലന സന്റിംരകണവന്റിം ;
(ജത) ജലെന്റിം, ഊര്ജന്റിം, ശുചെതതസ്വന്റിം, വതദശ്യഗ്രാഭേശ്യഗ്രാസന്റിം, ആകരഗ്രാഗശ്യന്റിം, വതകനഗ്രാദന്റിം,
വഗ്രാര്തഗ്രാവതനതമയവന്റിം മററ പകയഗ്രാജനങ്ങളന്റിം, സഭൗകേരശ്യങ്ങള്, കസവനങ്ങള് എന്നതവ
ഉള്ലപ്പടുന്ന സമഗ അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യ വതകേസനന്റിം;
(എചറ) വശ്യവസഗ്രായ ടേഭൗണ്ഷതപ്പുകേള്, തപീരപകദശങ്ങള്, തപീര്ത്ഥഗ്രാടേന
കകേന്ദ്രങ്ങള് എന്നതങ്ങലനയുള പകതശ്യകേ പകദശങ്ങള് ഏലതങതലുമുലണങതല, അവയുലടേ
വതകേസനന്റിം;
(ഐ) പകൃതത ദുരന സഗ്രാദ്ധശ്യതഗ്രാ പകദശങ്ങള്;
(ലജ) വതവതധകമഖലെകേളലടേ വതകേസനന്റിം; അതഗ്രായതറ:(i) കൃഷതയുന്റിം ഗഗ്രാമവതകേസനവന്റിം;
(ii) വശ്യഗ്രാപഗ്രാരന്റിം, വഗ്രാണതജശ്യന്റിം, വശ്യവസഗ്രായങ്ങള് എന്നതവ
(iii) ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതലന ടൂറതസന്റിം വതകേസനന്റിം;
(ലകേ) പസ്തുത പകദശതറ നടേതഗ്രാന് സഗ്രാദ്ധശ്യതയുള മുതലമുടേകതലന
വശ്യഗ്രാപ്തതയുന്റിം
സസ്വഭേഗ്രാവവന്റിം ഉള്ലപ്പലടേ സഗ്രാമ്പതതകേ വതഭേവ ആവശശ്യകേതകേളന്റിം അതതലന
സമഗ്രാഹരണവന്റിം;
(എല) ആസൂത്രതതമഗ്രായ വതകേസനന്റിം ഉറപ്പഗ്രാക്കുന്നതതനറ ആവശശ്യമഗ്രാലണന്നറ
കേരുതഗ്രാവന്നതന്റിം സര്കഗ്രാര് നതര്കദ്ദേശതകഗ്രാവന്ന പകേഗ്രാരമുളതമഗ്രായ മകറലതങതലുന്റിം വതവരങ്ങളന്റിം
വതശദഗ്രാന്റിംശങ്ങളന്റിം;
(എന്റിം) ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതലന സമഗ വതകേസന വപീകണന്റിം;
(എന്) സമഗവതകേസനതതനു കവണതയുള വതകേസന തന്ത്രങ്ങളന്റിം നയങ്ങളന്റിം.
24. ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനു കവണതയുള എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനുന്റിം എകതകേറ്റ്യൂഷന്
പഗ്രാനതല പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം ലചെയഗ്രാവന്ന കേഗ്രാരശ്യങ്ങളന്റിം .- ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത
23-ാം വകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാകതയ ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനുന്റിം ഈ ആകറ പകേഗ്രാരമുള
മകറലതങതലുന്റിം പഗ്രാനുകേളന്റിം അഞ്ചുവര്ഷ ആസൂത്രണ കേഗ്രാലെയളവതകലെകഗ്രായത കേലണതതയ
വതകേസന ലെകശ്യങ്ങളന്റിം ഉകദ്ദേശശ്യലെകശ്യങ്ങളന്റിം മുന്ഗണനകേളന്റിം കമഖലെഗ്രാതലെ ആവശശ്യകേതകേളന്റിം
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അവയുലടേ സ്ഥലെപര സസ്വഗ്രാധപീനവന്റിം കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണറ അഞ്ചുവര്ഷ ആസൂത്രണ
കേഗ്രാലെയളവതകലെക്കുള ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനു കവണതയുള എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാകകണതന്റിം അതറ നടേപ്പഗ്രാകല പഗ്രാന് ആയതരതക്കുന്നതന്റിം അതതല മറ്റുളവകയഗ്രാലടേഗ്രാപ്പന്റിം
തഗ്രാലഴെ
പറയുന്ന
എലഗ്രാകമഗ്രാ
ഏലതങതലുകമഗ്രാ
കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്
പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം
ലചെകയണതമഗ്രാണറ.അതഗ്രായതറ:(എ) 23-ാം വകുപ്പറ (എ) മുതല (ലജ) വലര ഉപഖണ്ഡങ്ങളതല അടേങ്ങതയതട്ടുള
ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതഗ്രാവന്ന അങ്ങലനയുള കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്;
(ബത) വതകേസന പശ്നങ്ങള്;
(സത) സമഗവതകേസനതതനുള തന്ത്രങ്ങളന്റിം വതകേസന നയങ്ങളന്റിം;
(ഡത) കൃഷത, മത്സശ്യബന്ധനന്റിം, മൃഗസന്റിംരകണന്റിം, വനന്റിം, വശ്യഗ്രാപഗ്രാരവന്റിം
വഗ്രാണതജശ്യവന്റിം, വശ്യവസഗ്രായങ്ങള്, ഗതഗ്രാഗതന്റിം, ജലെന്റിം, ആകരഗ്രാഗശ്യന്റിം, വതദശ്യഗ്രാഭേശ്യഗ്രാസന്റിം, ഊര്ജന്റിം
വതകനഗ്രാദ സഞഗ്രാരന്റിം മുതലെഗ്രായവ കപഗ്രാലലെയുള കമഖലെകേളലടേ കമഖലെഗ്രാതലെ വതകേസന
നയങ്ങളന്റിം, തന്ത്രങ്ങളന്റിം, നതര്കദ്ദേശങ്ങളന്റിം;
(ഇ) പദ്ധതതകേളന്റിം പരതപഗ്രാടേതകേളന്റിം കേലണതല;
(എഫെറ) ഭേഭൗതതകേ ലെകശ്യങ്ങളന്റിം ധനപരമഗ്രായ ആവശശ്യകേതകേളന്റിം സൂചെതപ്പതക്കുന്ന
കമഖലെഗ്രാതലെ പരതപഗ്രാടേതകേളഗ്രാലുന്റിം പദ്ധതതകേളഗ്രാലുന്റിം സപീമുകേളഗ്രാലുന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശ
ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതലന അഞ്ചു വര്ഷ പഗ്രാനുകേളഗ്രായുള ഘട്ടേന്റിം തതരതകല:
(ജത) ധനകേഗ്രാരശ്യ വതഭേവ ആസൂത്രണന്റിം ; കൂടേഗ്രാലത
(എചറ) ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതഗ്രാവന്നകതഗ്രാ
സര്കഗ്രാര് നതര്കദ്ദേശതകഗ്രാവന്നകതഗ്രാ ആയ മകറലതങതലുന്റിം വതവരങ്ങളന്റിം വതശദഗ്രാന്റിംശങ്ങളന്റിം.
25.
ലമകടഗ്രാലപഗ്രാളതറന്
പകദശതതനുകവണതയുള
ലപര്ലസ്പെകപീവറ
പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുന്റിം പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നതതനുന്റിം അതതനറ അനുമതത നലകുന്നതതനുമുള
നടേപടേതക്രമന്റിം- (1) ലമകടഗ്രാലപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത അതറ രൂപപീകേരതകലപ്പട്ടേതതനു
കശഷന്റിം കേഴെതയുന്നത്ര കവഗതതല, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനു കവണതയുള ഒരു
ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള തപീരുമഗ്രാനന്റിം എടുകകണതഗ്രാണറ.
**

**

**

**

(3)
(2)-ാം
ഉപവകുപ്പറ
പകേഗ്രാരന്റിം
ആകകപങ്ങളന്റിം
അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം
സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതനറ
നതശയതചതട്ടുള
സമയപരതധത
അവസഗ്രാനതചതറ
മുതല
കേഴെതയുന്നതടേകതഗ്രാളന്റിം അറുപതറ ദതവസതതനുളതല ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത
പകേപ്പറതയ എലഗ്രാ ആകകപങ്ങളന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം പരതഗണതകകണതന്റിം ആവശശ്യലമന്നറ
കേരുതഗ്രാവന്ന അങ്ങലനയുള പരതഷ്കരണങ്ങള് വരുകതണതന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
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ആസൂത്രണകേമതറത
ശതപഗ്രാര്ശ
ലചെയ
പകേഗ്രാരമുള
പകദശതതനുകവണതയുള
ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്
സര്കഗ്രാരതനറ
സമര്പ്പതകകണതമഗ്രാണറ:

ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
അനുമതതകഗ്രായത

എന്നഗ്രാല, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണകേമതറതകറ അതതലന അഞതല
കേവതയഗ്രാത അന്റിംഗങ്ങളന്റിം സര്കഗ്രാരതലന നഗര ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ വകുപ്പതലന ജതലഗ്രാതലെ
ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥനുന്റിം അടേങ്ങുന്ന ഒരു പകതശ്യകേ കേമതറതലയ തഗ്രാലകഗ്രാലെതകേമഗ്രായത ആകകപങ്ങളന്റിം
അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം പരതകശഗ്രാധതക്കുന്നതതനുന്റിം അതതന്ലറ റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടേറ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
ആസൂത്രണ കേമതറതകറ സമര്പ്പതക്കുന്നതതനുമഗ്രായത നതയമതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
(4) സര്കഗ്രാരതനറ, കബഗ്രാര്ഡമഗ്രായത കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ (3)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം
അതതനറ അയച്ചുലകേഗ്രാടുത ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനുകവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ
പഗ്രാന് ലെഭേതച തപീയതത മുതല അറുപതറ ദതവസതതനുളതലുന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനു
കവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്, സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതനുകവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്,
ഈ ആകറ പകേഗ്രാരമുള മകറലതങതലുന്റിം പഗ്രാന് , സര്കഗ്രാരുന്റിം ഭേഗ്രാരത സര്കഗ്രാരുന്റിം
നതശയതചതട്ടുള മുന്ഗണനകേള്, ഉകദ്ദേശശ്യലെകശ്യങ്ങള് എന്നതവയ്ക്കുന്റിം അനുസൃതമഗ്രാലണന്നറ
ഉറപ്പുവരുതതയകശഷന്റിം, ആയതതനറ പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടുകൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ അനുമതത
നലകേഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ :
എന്നഗ്രാല,
സര്കഗ്രാര്
നതര്കദ്ദേശതചതട്ടുള
പരതഷ്കരണങ്ങള്,
ഏലതങതലുമുലണങതല,
അവ
ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതതനഗ്രായത
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശതതനുകവണതയുള
ലപര്ലസ്പെകപീവറ
പഗ്രാന്
തതരതചയയ്ക്കുകേയഗ്രാലണങതല,
പരതഷ്കരണങ്ങള് വരുതതയ പഗ്രാന് അറുപതറ ദതവസതതനകേന്റിം വപീണ്ടുന്റിം സമര്പ്പതകകണതന്റിം
സര്കഗ്രാരതലന അനുമതതയഗ്രായത ആ പഗ്രാന് പുതതഗ്രായത സമര്പ്പതകലപ്പട്ടേഗ്രാലലെന്നകപഗ്രാലലെ
പഗ്രാനതനറ അനുമതത നലകേഗ്രാവന്നതമഗ്രാണറ.
(5) സര്കഗ്രാര്, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനുകവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ
പഗ്രാനതനറ അനുമതത നലകേതയഗ്രാല ഉടേന്തലന്ന, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത
അതതലന ഒരു പകേര്പ്പറ ബന്ധലപ്പട്ടേ ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയ്ക്കുന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശത്തുള ഓകരഗ്രാ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള്ക്കുന്റിം അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതന്റിം
സര്കഗ്രാര് ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനുകവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതനറ അനുമതത
നലകേതയ വതവരന്റിം ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതലുന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതറ
പചുര
പചെഗ്രാരമുള ഏറവന്റിം കുറഞതറ ഒരു വര്തമഗ്രാന പത്രതതലുന്റിം പഗ്രാനതലന ഒരു പകേര്പ്പറ
റഫെറന്സതകനഗ്രാ വതലപനയ്കകഗ്രാ ലെഭേശ്യമഗ്രാകേഗ്രാവന്ന സ്ഥലെകമഗ്രാ സ്ഥലെങ്ങകളഗ്രാ പകതശ്യകേന്റിം
പറഞ്ഞുലകേഗ്രാണറ ലപഗ്രാതജനങ്ങളലടേ അറതവതകലെയഗ്രായത പസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണറ.
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26.
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശതതനുകവണതയുള
എകതകേറ്റ്യൂഷന്
പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുന്റിം അനുമതത നലകുന്നതതനുമുള നടേപടേതക്രമന്റിം.―(1) 25-ാം വകുപ്പറ
(4) -ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനുകവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ
പഗ്രാനതനറ സര്കഗ്രാര് അനുമതത നലകേതയ തപീയതത മുതല ആറുമഗ്രാസന്റിം കേഴെതയുന്നതതനറ മുന്പറ,
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനുകവണതയുള
ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതലന ഇരുപതറ വര്ഷകഗ്രാലെയളവതലന ആദശ്യലത അഞറ വര്ഷകതയറ
സമ്പൂര്ണ്ണ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനുകവണതയുള എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാകകണതന്റിം
ആയതറ സര്കഗ്രാരതനറ അനുമതതയഗ്രായത അയയ്കകണതമഗ്രാണറ.
(2) സര്കഗ്രാരതനറ, കബഗ്രാര്ഡമഗ്രായത കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പുപകേഗ്രാരന്റിം
അതതനറ അയച്ചുലകേഗ്രാടുത ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനുകവണതയുള എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാന്
ലെഭേതച
തപീയതത
മുതല
അറുപതറ
ദതവസങ്ങള്ക്കുളതലുന്റിം
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശതതനുകവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന് , ഈ ആകറ പകേഗ്രാരമുള മകറലതങതലുന്റിം
പഗ്രാന് സര്കഗ്രാരുന്റിം ഭേഗ്രാരത സര്കഗ്രാരുന്റിം നതശയതചതട്ടുള മുന്ഗണനകേള്, ലെകശ്യങ്ങള്
എന്നതവയറ, അനുസൃതമഗ്രാണറ. ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനുകവണതയുള എകതകേറ്റ്യൂഷന്
പഗ്രാന് എന്നറ ഉറപ്പുവരുതതയ കശഷന്റിം പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടുകൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ
ആയതതനറ അനുമതത നലകേഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ:
എന്നഗ്രാല,
സര്കഗ്രാര്
നതര്കദ്ദേശതചതട്ടുള
പരതഷ്കരണങ്ങള്,
ഏലതങതലുമുലണങതല,
അവ
ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതതനഗ്രായത,
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശതതനുകവണതയുള എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാന് തതരതചയയ്ക്കുകേയഗ്രാലണങതല, പരതഷ്കരതച
പഗ്രാന് അറുപതറ ദതവസതതനകേന്റിം വപീണ്ടുന്റിം സമര്പ്പതകകണതന്റിം, സര്കഗ്രാരതലന
അനുമതതയഗ്രായത ആ പഗ്രാന് പുതതഗ്രായത സമര്പ്പതയലപ്പട്ടേഗ്രാലലെന്നകപഗ്രാലലെ പഗ്രാനതനറ അനുമതത
നലകേഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
(3) സര്കഗ്രാര്, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനുകവണതയുള എകതകേറ്റ്യൂഷന്
പഗ്രാനതനറ അനുമതത നലകേതയഗ്രാല എത്രയുന്റിം കവഗന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത,
അതതലന ഒരു പകേര്പ്പറ ബന്ധലപ്പട്ടേ ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയ്ക്കുന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
പകദശത്തുള ഓകരഗ്രാ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള്ക്കുന്റിം അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതഗ്രാണറ.
(4) (2)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാന് അന്റിംഗപീകേരതച തപീയതത
മുതല നഗ്രാലെറ വര്ഷന്റിം കേഴെതഞതതനുകശഷന്റിം ഉടേന്തലന്ന, എന്നഗ്രാല അതതനുകശഷന്റിം നഗ്രാലെറ
മഗ്രാസന്റിം കേഴെതയുന്നതതനുമുന്പഗ്രായുന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത, അങ്ങലനയുള
പഗ്രാന് പുനരവകലെഗ്രാകേനന്റിം ലചെകയണതന്റിം പഗ്രാബലെശ്യതതലുള അങ്ങലനയുള പഗ്രാനതലന
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കേഗ്രാലെഗ്രാവധത കേഴെതയുന്ന തപീയതത മുതല അഞറ വര്ഷകതയറ ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതഗ്രാവന്ന
പരതഷ്കരണങ്ങളന്റിം കഭേദഗതതകേളന്റിം വരുതതയതതനുകശഷന്റിം പുതതയ എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാകകണതന്റിം, അതതനറ ഈ ആകറ പകേഗ്രാരമുള അനുമതത കനകടേണതമഗ്രാണറ.
27. തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളലടേ പഞവത്സര -വഗ്രാര്ഷതകേ പഗ്രാനുകേള്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുകവണത ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത മഗ്രാര്ഗ്ഗ നതര്കദ്ദേശങ്ങള്
പുറലപ്പടുവതയണലമന്നറ.―തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളലടേ അഞറ വര്ഷ പഗ്രാനുകേളന്റിം,
വഗ്രാര്ഷതകേ പഗ്രാനുകേളന്റിം ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് പകദശതതനുകവണതയുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതനുന്റിം
എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനതനുന്റിം ഈ ആകറ പകേഗ്രാരമുള മററ പഗ്രാനുകേള്കറ അനുസൃതമഗ്രായത
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുകവണത,
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന്
ആസൂത്രണ
കേമതറതയറ
അവ
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള മഗ്രാര്ഗ്ഗനതര്കദ്ദേശങ്ങള് കേഗ്രാലെഗ്രാകേഗ്രാലെങ്ങളതല പുറലപ്പടുവതയഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം V

തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പകദശങ്ങള്ക്കുകവണതയുള പഗ്രാനുകേള്
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**
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30. സ്ഥലെപര ആസൂത്രണവമഗ്രായത ബന്ധലപ്പട്ടേറ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനുകേള് ,
മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലുകേള് മുതലെഗ്രായവയുലടേ അധതകേഗ്രാരങ്ങളന്റിം ചുമതലെകേളന്റിം.― 1994-ലലെ
കകേരള മുനതസതപ്പഗ്രാലെതറത ആകതകലെഗ്രാ 1994-ലലെ കകേരള പഞഗ്രായതറ രഗ്രാജറ ആകതകലെഗ്രാ
എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതയതരുന്നഗ്രാലുന്റിം,
മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ
മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ, ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ ഈ ആകതലന
ആവശശ്യതതനഗ്രായത തഗ്രാലഴെ പറയുന്ന അധതകേ ചുമതലെകേള് ഉണഗ്രായതരതയ്ക്കുന്നതഗ്രാണറ.
അതഗ്രായതറ:―
(എ) തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പകദശതതകനഗ്രാ അതതലന ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാ കവണത,―
(i) തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പകദശതതനറ പസക്തമഗ്രായതട്ടുളതന്റിം ഈ ആകറ പകേഗ്രാരന്റിം
തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുളതമഗ്രായ പഗ്രാനുകേള്, ഏലതങതലുമുലണങതല, അവ കേണകതലലെടുത്തു
ലകേഗ്രാണറ ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുന്റിം;
(ii) മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുന്റിം, തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പകദശതതനറ പസക്തമഗ്രായതട്ടുളതന്റിം ഈ
ആകറ പകേഗ്രാരന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാകതയതമഗ്രായ മററ പഗ്രാനുകേള്, ഏലതങതലുമുലണങതല, അവയുന്റിം
കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണറ എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനുകേളന്റിം;
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതയ്ക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയ്യുകേ:
**

**

**

**
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31. സ്റ്റഗ്രാനതന്റിംഗറ കേമതറതകേള്കറ അധതകേഗ്രാരങ്ങള് ഏലപതച്ചുലകേഗ്രാടുകല.― അതതറ
സന്റിംഗതതകപഗ്രാലലെ, മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ, ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ, ഒരു പകമയന്റിംമൂലെന്റിം അപകേഗ്രാരന്റിം തപീരുമഗ്രാനതക്കുന്ന
പകന്റിം, 36-ാം വകുപ്പറ (4)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരമുള അതതലന അധതകേഗ്രാരലമഗ്രാഴെതലകേ, ഈ
ആകതന് കേപീഴെതലുള സ്ഥലെപരഗ്രാസൂത്രണന്റിം സന്റിംബന്ധതച അതതലന ഏലതങതലുന്റിം
അധതകേഗ്രാരങ്ങളന്റിം ചുമതലെകേളന്റിം, അതതറ സന്റിംഗതത കപഗ്രാലലെ, ഒരു മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനതലലെകയഗ്രാ ഒരു മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതലലെകയഗ്രാ, ഒരു ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതലലെകയഗ്രാ ഒരു ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകലെകയഗ്രാ സ്ഥലെപരമഗ്രായ ആസൂത്രണതതകനഗ്രാ
നഗരഗ്രാസൂത്രണതതകനഗ്രാ
ഉതരവഗ്രാദലപ്പട്ടേ
സ്റ്റഗ്രാന്ഡതന്റിംഗറ
കേമതറതയറ
ഏലപതച്ചു
ലകേഗ്രാടുകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
32. ലസ്പെഷശ്യല കേമതറതകേളലടേയുന്റിം വര്കതന്റിംഗറ ഗ്രൂപ്പുകേളലടേയുന്റിം നതയമനന്റിം.―(1)
ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷലനകയഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതലനകയഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതലനകയഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതലനകയഗ്രാ ഈ ആകറ പകേഗ്രാരമുള അതതലന
അങ്ങലനയുള അധതകേഗ്രാരങ്ങള് വതനതകയഗ്രാഗതക്കുന്നതതകനഗ്രാ അതതലന അങ്ങലനയുള
കേര്തവശ്യങ്ങള്
നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതകനഗ്രാ
അതതലന
അങ്ങലനയുള
ചുമതലെകേള്
നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതകനഗ്രാ സഹഗ്രായതക്കുന്ന ആവശശ്യതതനഗ്രായത ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ
മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ
ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ
ഒകന്നഗ്രാ
അതതലെധതകേകമഗ്രാ
ലസ്പെഷശ്യല
കേമതറതകേള്
രൂപപീകേരതയഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ. അങ്ങലനയുള ലസ്പെഷശ്യല കേമതറതകേളതല തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന
ആളകേള് ഉണഗ്രായതരതയ്കകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:―
**

**

**

**

(iv) ബന്ധലപ്പട്ടേ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതലന ലസക്രട്ടേറത, അകദ്ദേഹന്റിം
കേണ്വപീനര് ആയതരതയ്ക്കുന്നതഗ്രാണറ.
(2) മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ
ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം രൂപപീകേരതചതട്ടുള
ലസ്പെഷശ്യല കേമതറതയതലലെ ഒരു അന്റിംഗമഗ്രായത, പസ്തുത മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷലനകയഗ്രാ
മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതലനകയഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതലനകയഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതലനകയഗ്രാ
അന്റിംഗമലഗ്രാത ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതഗ്രാവന്ന പകേഗ്രാരമുള നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണതതല
പകതശ്യകേന്റിം പവദഗശ്യവന്റിം കയഗ്രാഗശ്യതയുന്റിം ഉള ഏലതഗ്രാരഗ്രാലളയുന്റിം കകേഗ്രാ-ഓപ്ററ ലചെയ്യുവഗ്രാന്
അധതകേഗ്രാരമുണഗ്രായതരതയ്ക്കുന്നതഗ്രാണറ.
(3) മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ
ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ നതലെവതലുള പഞവത്സര പദ്ധതതയ്ക്കുകവണതയുള
മഗ്രാര്ഗ്ഗനതര്കദ്ദേശങ്ങള്കനുസരതകചഗ്രാ നതര്ണ്ണയതകലപ്പടേഗ്രാവന്ന പകേഗ്രാരകമഗ്രാ, മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാകനഗ്രാ
എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാകനഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതല ലസ്പെഷശ്യല കേമതറതകേള്കറ മഗ്രാര്ഗ്ഗനതര്കദ്ദേശവന്റിം

77
പതന്തുണയുന്റിം നലകുന്നതതനഗ്രായത, വതവതധ കമഖലെകേള്ക്കുകവണത വര്കതന്റിംഗറ ഗ്രൂപ്പുകേള്
രൂപപീകേരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
**

**

**

**

34. മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതല പകേകേഗ്രാരശ്യന്റിം ലചെയഗ്രാവന്ന കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്.―(1) ഒരു പങഗ്രാളതത
പക്രതയയതലൂലടേ
മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാകകണതന്റിം
അതറ
തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ
പകദശതതലനകയഗ്രാ അതതലന ഭേഗ്രാഗതതലനകയഗ്രാ വതകേസനന്റിം ഏതറ രപീതതയതലെഗ്രാണറ
നതര്വ്വഹതകകണലതന്നുന്റിം
ഭൂമതയുലടേ
ഉപകയഗ്രാഗന്റിം
ഏതറ
രപീതതയതലെഗ്രാണറ
നതയന്ത്രതകകണലതന്നുന്റിം സഗ്രാമഗ്രാനശ്യമഗ്രായത സൂചെതപ്പതകകണതമഗ്രാണറ.
(2) മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതല തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്നവ ഉള്ലപ്പടേഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ. അതഗ്രായതറ:―
**

**

**

**

(ഡത) വതകേസന ചെരതത്രന്റിം, വതകേസനതതലന നതലെവതലുള സ്ഥതതതയുന്റിം രപീതതയുന്റിം,
പഗ്രാകദശതകേമഗ്രായ പസക്തത, ഭൂമതശഗ്രാസപരവന്റിം ഭൂപകൃതതശഗ്രാസപരവമഗ്രായ സവതകശഷതകേള്,
സസ്വഗ്രാധപീന കമഖലെയുന്റിം അതതലന അധതവഗ്രാസരപീതത, നഗര-ഗഗ്രാമ ബന്ധന്റിം, പഗ്രാര്ശസ്വപകദശ
വതകേസനന്റിം മുതലെഗ്രായവ ഉള്ലപ്പലടേയുള സവതകശഷതകേള് ഉള്ലപ്പടുന്ന സഗ്രാന്ദര്ഭേതകേ
വതശകേലെനന്റിം; കൂടേഗ്രാലത
(ഇ) നതലെവതലുള ഭൂവതനതകയഗ്രാഗന്റിം.
(3) പതശ്യകേതച്ചുന്റിം, മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതല, തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന എലഗ്രാകമഗ്രാ ഏലതങതലുകമഗ്രാ
സന്റിംബന്ധതചറ
നതലെവതലുള
പശ്നങ്ങളന്റിം
വതവരണങ്ങളന്റിം
നതര്കദ്ദേശങ്ങളന്റിം
ഉണഗ്രായതരതകകണതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ:―
**

**

**

**

( xiii) ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷന്, മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതല, നഗര
പഞഗ്രായതറ അലലങതല ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതറ കേഗ്രാലെഗ്രാകേഗ്രാലെങ്ങളതല അന്റിംഗപീകേരതകഗ്രാവന്നകതഗ്രാ
ഇതതകലെയഗ്രായത അതതറ സന്റിംഗതത കപഗ്രാലലെ, സര്കഗ്രാകരഗ്രാ ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ നതര്കദ്ദേശതകചകഗ്രാവന്നകതഗ്രാ ആയ ലപഗ്രാത
ആവശശ്യതതനറ കവണതയുള അങ്ങലനയുള മററ നതര്കദ്ദേശങ്ങള്.
35. എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനതല ഉള്ലപ്പടുതഗ്രാവന്ന കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്.―എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനതല
തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്നവ ഉള്ലപ്പടുതഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ. അതഗ്രായതറ:―
(എ) വതകേസന പശ്നങ്ങളന്റിം, അതതസന്റിംഗതതകപഗ്രാലലെ, ഗഗ്രാമസഭേ/വഗ്രാര്ഡറ സഭേ/വഗ്രാര്ഡറ
കേമതറത എന്നതവയുലടേ നതര്കദ്ദേശങ്ങളലടേ ഏകകേഗ്രാപനവന്റിം ;
(ബത) സന്റിംകയഗ്രാജതത വതകേസനതതനുള വതകേസന തന്ത്രങ്ങള്;
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(സത) കൃഷത, മത്സശ്യബന്ധനന്റിം, മൃഗസന്റിംരകണന്റിം, വനന്റിം, വശ്യവസഗ്രായന്റിം, ഗതഗ്രാഗതന്റിം,
അടേതസ്ഥഗ്രാന സഭൗകേരശ്യന്റിം, ജലെന്റിം, ലഡ്രെയതകനജറ, മലെതനജലെന്റിം, ഖരമഗ്രാലെതനശ്യ നതര്മഗ്രാര്ജനന്റിം,
ആകരഗ്രാഗശ്യന്റിം, വതദശ്യഗ്രാഭേശ്യഗ്രാസന്റിം, ഊര്ജന്റിം, വതകനഗ്രാദസഞഗ്രാരന്റിം തടേങ്ങതയ കമഖലെകേളലടേ
കമഖലെഗ്രാടേതസ്ഥഗ്രാനതതലുള
വതകേസന
നയങ്ങളന്റിം
തന്ത്രങ്ങളന്റിം
നതര്കദ്ദേശങ്ങളന്റിം,
നതര്കദ്ദേശതതലന ഘട്ടേന്റിം തതരതയല മുതലെഗ്രായവയുന്റിം;
(ഡത) കകേന്ദ്രസര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേള്, സന്റിംസ്ഥഗ്രാന സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേള് , ലപഗ്രാതകമഖലെഗ്രാ
സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള്, ബന്ധലപ്പട്ടേ തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള്, ഏകേഗ്രാന്റിംഗപീകൃത
നതകേഗ്രായങ്ങള്, സഹകേരണ സന്റിംഘങ്ങള്, സസ്വകേഗ്രാരശ്യ സന്റിംയുക്ത കമഖലെകേള് എന്നതവയുന്റിം മററ
വതധതതലുന്റിം അലലങതല
കമല്പറഞവകയഗ്രാ മററ വതധതതകലെഗ്രാ നടേപ്പതലെഗ്രാകകണ
കമഖലെഗ്രാതലെതതലുള സപീമുകേളലടേയുന്റിം പദ്ധതതകേളലടേയുന്റിം കേലണതല ഉള്ലപ്പടേഗ്രാവന്ന
നടേപ്പതലെഗ്രാകല സന്റിംവതധഗ്രാനന്റിം;
(ഇ) സഗ്രാമ്പതതകേ ആവശശ്യകേതകേളന്റിം വതഭേവ സമഗ്രാഹരണ നതര്കദ്ദേശങ്ങളന്റിം;
(എഫെറ) ഈ ആകതലന
മകറലതങതലുന്റിം സന്റിംഗതത;

ഉകദ്ദേശശ്യന്റിം

നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രാവശശ്യലമന്നറ

കേരുതന്ന

(ജത) നതരപീകണ പുനരവകലെഗ്രാകേന സന്റിംവതധഗ്രാനന്റിം
36. മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുന്റിം പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നതതനുന്റിം അനുമതത
നലകുന്നതതനുള നടേപടേതക്രമന്റിം.―(1) മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ, ഏതറ സമയത്തുന്റിം,
പകമയന്റിംവഴെത, തകദ്ദേശ പകദശതതകനഗ്രാ അതതലന ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാകവണത ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാ സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതകനഗ്രാ തപീരുമഗ്രാനതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
(2) മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ
മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ
ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ സര്കഗ്രാരതലന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ വകുപ്പുമഗ്രായുന്റിം മററ
സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേളമഗ്രായുന്റിം ഏജന്സതകേളമഗ്രായുന്റിം കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ
(1)-ാം ഉപവകുപ്പറ
പകേഗ്രാരമുള പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനറ പകമയന്റിം വഴെത തപീരുമഗ്രാനലമടുത തപീയതത മുതല രണറ
വര്ഷതതനകേന്റിം അങ്ങലനയുള പഗ്രാനുകേള് ഏലതങതലുന്റിം കനരലത തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുലണങതല,
അവ പുനരവകലെഗ്രാകേനന്റിം ലചെയതതനുകശഷന്റിം തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പകദശതതകനഗ്രാ അതതലന
ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാ കവണതയുള കേരടേറ മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ
ലചെകയണതന്റിം നതര്ണ്ണയതകലപ്പടേഗ്രാവന്ന അങ്ങലനയുള ഫെഗ്രാറതതന് കേഭൗണ്സതലെതലന
പകമയന്റിം സഹതതന്റിം പഗ്രാന് സര്കഗ്രാരതകലെയറ അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതമഗ്രാണറ.
(3)
(2)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരമുള കേരടേറ മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് ലെഭേതക്കുന്നതതകന്മേല
സര്കഗ്രാരതനറ, കബഗ്രാര്ഡമഗ്രായുന്റിം ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രായുന്റിം അലലങതല കബഗ്രാര്ഡമഗ്രാകയഗ്രാ
ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രാകയഗ്രാ കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചതതനുകശഷന്റിം, അങ്ങലനയുള പഗ്രാന് ലെഭേതചറ
അറുപതറ ദതവസലത കേഗ്രാലെയളവതനുളതല ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനറ
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മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതനറ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതനറ അലലങതല ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതനറ
പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നതതനഗ്രായുള അനുമതത നലകേഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
(4) ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, (3)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നതതനുള
അനുമതത ലെഭേതച തപീയതത മുതല അറുപതറ ദതവസതതനുളതല, കേരടേറ മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്
ലവബ്പസറതലുന്റിം പസതദ്ധപീകേരണന്റിം സന്റിംബന്ധതച ഒരു കനഗ്രാട്ടേപീസറ, ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതലുന്റിം
തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പകദശതറ പചുര പചെഗ്രാരമുള ഏറവന്റിം കുറഞതറ രണറ വര്തമഗ്രാന
പത്രങ്ങളതലുന്റിം (അവയതല ഒന്നറ പഗ്രാകദശതകേ ഭേഗ്രാഷയതലെഗ്രായതരതകകണതഗ്രാണറ) കനഗ്രാട്ടേപീസറ
പസതദ്ധപീകേരതച തപീയതത മുതല 60 ദതവസങ്ങള്ക്കുളതല സമര്പ്പതകകണ ആകകപങ്ങളന്റിം
അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം
കണതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുന്റിം
ലപഗ്രാതജനതതനറ
പരതകശഗ്രാധതക്കുന്നതതനഗ്രായത
ആയതതലന ഒരു പകേര്പ്പറ ലെഭേശ്യമഗ്രാകുന്ന സ്ഥലെകമഗ്രാ സ്ഥലെങ്ങകളഗ്രാ വശ്യക്തമഗ്രാകതലകഗ്രാണ്ടുന്റിം,
പസതദ്ധപീകേരതകകണതഗ്രാണറ.
എന്നഗ്രാല, ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ
ഠഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, 11-ാം വകുപ്പറ (ഇ) ഖണ്ഡപകേഗ്രാരന്റിം ചെപീഫെറ ഠഭൗണ്
പഗ്രാനര് കേരടേറ പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയഗ്രാല കപഗ്രാലുന്റിം
അങ്ങലനയുള ഒരു കനഗ്രാട്ടേപീസറ പസതദ്ധപീകേരതകകണതഗ്രാണറ.
(5) ഈ ആകറ പകേഗ്രാരമുള കേരടേറ മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് പസതദ്ധപീകേരതചതതനുകശഷന്റിം ഉടേന്
ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ഠഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, പസതദ്ധപീകേരതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ
കേമതറതയ്ക്കുന്റിം ലമകടഗ്രാലപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത ഏലതങതലുന്റിം ഉലണങതല, അതതനുന്റിം
അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതന്റിം ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാലപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ
കേമതറതകയഗ്രാ കേഴെതയുന്നതന്റിം, അങ്ങലനയുള പഗ്രാന് ലെഭേതച തപീയതത മുതല അറുപതറ
ദതവസകഗ്രാലെയളവതനുളതല പഗ്രാനതകന്മേല അവരുലടേ അഭേതപഗ്രായങ്ങള്, എലനങതലുമുലണങതല,
ആയതറ സര്കഗ്രാരതനറ നലകകേണതമഗ്രാണറ.
**

**

**

**

(7) ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ഠഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, (6)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരമുള ലസ്പെഷശ്യല കേമതറതയുലടേ
റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടേറ ലെഭേതച തപീയതത മുതല കേഴെതയുന്നതന്റിം അറുപതറ ദതവസങ്ങള്കകേന്റിം, അങ്ങലനയുള
ആകകപങ്ങളന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം അങ്ങലനയുള ആകകപങ്ങളതകന്മേലുന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളത
കന്മേലുമുള
ലസ്പെഷശ്യല കേമതറതയുലടേ റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടേസ്തുന്റിം പരതഗണതകകണതന്റിം ആവശശ്യലമന്നറ
കേരുതഗ്രാവന്ന പകേഗ്രാരന്റിം പഗ്രാന് പരതഷ്കരതകഗ്രാവന്നതന്റിം മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല
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കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ
ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ
പഗ്രാസഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ
സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ
ലചെയ
പകേഗ്രാരമുള
മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാന്
ആകകപങ്ങളലടേയുന്റിം
അഭേതപഗ്രായങ്ങളലടേയുന്റിം അസല, ലസ്പെഷശ്യല കേമതറതയുലടേ റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടേറ, ഈ ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം
അതതകന്മേലുള ശതപഗ്രാര്ശകേള് എന്നതവ സഹതതന്റിം സര്കഗ്രാരതനറ അനുമതതയഗ്രായത
സമര്പ്പതകകണതമഗ്രാണറ.
(8) സര്കഗ്രാരതനറ, (7)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരമുള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് ലെഭേതച തപീയതത മുതല
കേഴെതയുന്നതന്റിം
അറുപതറ
ദതവസങ്ങള്കകേന്റിം,
ആകകപങ്ങളന്റിം
അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം,
എലനങതലുമുലണങതല,
അവയുന്റിം
അവയതകന്മേല
ബബന്ധലപ്പട്ടേ
മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷലനകയഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതലനകയഗ്രാ ഠഭൗണ് പഞഗ്രായതതലനകയഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതലനകയഗ്രാ ശതപഗ്രാര്ശകേളന്റിം ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയതല നതന്നുന്റിം
ലമകടഗ്രാലപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതയതല നതന്നുന്റിം കേരടേറ പഗ്രാനതകന്മേല ലെഭേതചതട്ടുള
അഭേതപഗ്രായങ്ങള്, എലനങതലുമുലണങതല, അവയുന്റിം പരതഗണതചതതനറ കശഷവന്റിം ഈ ആകറ
പകേഗ്രാരന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതലനയുന്റിം മകറലതങതലുന്റിം പഗ്രാനുകേളലടേയുന്റിം
വശ്യവസകേള് പഗ്രാലെതചതട്ടുലണന്നറ ഉറപ്പറ വരുതതയതതനറ കശഷവന്റിം പരതഷ്കഗ്രാരങ്ങകളഗ്രാടുകൂടേതകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ പഗ്രാനതനറ അനുമതത നലകേഗ്രാവന്നതന്റിം മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനറ അനുമതത നലകേതയ
വസ്തുത അറതയതച്ചുലകേഗ്രാണ ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല ഒരു കനഗ്രാട്ടേപീസറ പസതദ്ധപീകേരതകഗ്രാവന്നതമഗ്രാണറ :
എന്നഗ്രാല, സര്കഗ്രാരതനറ, ഈ ആകറ പകേഗ്രാരമുള പഗ്രാനുകേള്ക്കുന്റിം സര്കഗ്രാകരഗ്രാ ഭേഗ്രാരത
സര്കഗ്രാകരഗ്രാ വശ്യവസ്ഥ ലചെയതട്ടുള ലെകശ്യങ്ങള്ക്കുന്റിം മുന്ഗണനകേള്ക്കുന്റിം അനുസൃതമഗ്രാലണന്നറ
ഉറപ്പറ വരുത്തുന്നതതനുന്റിം മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതലന സന്റിംബന്ധതച്ചുള മകറലതങതലുന്റിം കേഗ്രാരശ്യങ്ങളതകന്മേലുന്റിം
ചെപീഫെറ ഠഭൗണ് പഗ്രാനറുലടേ സഗ്രാകങതതകേ അഭേതപഗ്രായന്റിം ലെഭേശ്യമഗ്രാകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ :
എന്നറ മഗ്രാത്രമല, സര്കഗ്രാര് നതര്കദ്ദേശതചതട്ടുള പരതഷ്കരണങ്ങള് ഏലതങതലുമുലണങതല,
അവ ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതതനഗ്രായത മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് തതരതലകേ അയചതട്ടുലണങതല, പരതഷ്കരതച പഗ്രാന്
ലതഗ്രാണ്ണൂററ ദതവസങ്ങള്ക്കുളതല ഈ ആകറ പകേഗ്രാരന്റിം പസ്തുത പഗ്രാന് പുതതയതഗ്രായത
സമര്പ്പതക്കുന്നു എന്നതകപഗ്രാലലെ സര്കഗ്രാരതകലെയറ അനുമതതയഗ്രായത വപീണ്ടുന്റിം സമര്പ്പതകകണതഗ്രാണറ:
എന്നതരുന്നഗ്രാലുന്റിം, ബബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ
ഠഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ മുന്പറഞ കതപ്ത
നതബന്ധനയതല
പകതശ്യകേന്റിം
പറഞതട്ടുള
സമയപരതധതയകേന്റിം
പഗ്രാന്
വപീണ്ടുന്റിം
സമര്പ്പതക്കുവഗ്രാന് വപീഴ്ച വരുതതയഗ്രാല സര്കഗ്രാരതനറ അങ്ങലനയുള പഗ്രാനതലന സന്റിംബന്ധതചറ
അവര്കറ യുക്തലമന്നറ കേരുതഗ്രാവന്ന അങ്ങലനയുള ഉതരവകേള് പുറലപ്പടുവതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
**

**

**

**
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(12) (2) മുതല (8) വലര ഉപവകുപ്പുകേളതല പരഗ്രാമര്ശതചതട്ടുള സമയപരതധത
പഗ്രാലെതചതട്ടേതലഗ്രാലയങതലുന്റിം, 63-ാം വകുപ്പതല പറഞതട്ടുള വശ്യവസ്ഥകേള്കറ മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനറ
അനുമതത ലെഭേതക്കുന്നതവലര പഗ്രാബലെശ്യമുണഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണറ:
എന്നഗ്രാല, അനുമതത ലെഭേതച ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് നതലെവതല ഉളതടേതറ, അതതലന
വശ്യവസ്ഥകേള് മഗ്രാത്രമഗ്രായതരതയ്ക്കുന്റിം പസതദ്ധപീകേരതച മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനറ ഈ ആകറ പകേഗ്രാരമുള
അനുമതത ലെഭേതക്കുന്നതവലര ബഗ്രാധകേമഗ്രാകുന്നതറ .
37. എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുന്റിം അതതനറ അനുമതത നലകുന്നതതനുമുള
നടേപടേതക്രമന്റിം.― (1) ഒരു തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പകദശതതകനഗ്രാ അതതലന ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാ
കവണതയുള ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് കേണകതലലെടുത്തുലകേഗ്രാണറ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ
മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ
ഠഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതകനഗ്രാലടേഗ്രാപ്പന്റിം എന്നഗ്രാല, 36-ാം വകുപ്പറ (8)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം സര്കഗ്രാര്
തകദ്ദേശ പകദശതതകനഗ്രാ അതതലന ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാ കവണതയുള ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനറ
അനുമതത നലകേതയതതനുകശഷന്റിം, നഗ്രാലെറ മഗ്രാസതതനറ മുന്പഗ്രായുന്റിം ആദശ്യലത അഞറ
വര്ഷകഗ്രാലെയളവതകലെകഗ്രായത ഒരു എകതകേനഷന് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാകകണതന്റിം, അതതറ സന്റിംഗതത
കപഗ്രാലലെ, ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകകഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകകഗ്രാ
അനുമതതയഗ്രായത അയച്ചുലകേഗ്രാടുകകണതമഗ്രാണറ:
എന്നഗ്രാല, ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ
ഠഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, 11-ാം വകുപ്പറ (ഇ) ഖണ്ഡപകേഗ്രാരന്റിം ചെപീഫെറ ഠഭൗണ്
പഗ്രാനര് കേരടേറ മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയ എങതല കപഗ്രാലുന്റിം,
ഒരു എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാകകണതഗ്രാണറ.
(2) ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളപീറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ,
സര്കഗ്രാരതലലെ നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ വകുപ്പുമഗ്രായത കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചതതനുകശഷവന്റിം, (1)-ാം
ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം അതതനറ അയച്ചുലകേഗ്രാടുത എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാന് ലെഭേതച തപീയതത മുതല
മുപ്പതറ ദതവസതതനകേവന്റിം എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാന്, മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതനുന്റിം ഈ ആകതന് കേപീഴെതലുള
മകറലതങതലുന്റിം പഗ്രാനതനുന്റിം സര്കഗ്രാകരഗ്രാ ഭേഗ്രാരത സര്കഗ്രാകരഗ്രാ വശ്യവസ്ഥ ലചെയതട്ടുള
മുന്ഗണനകേള്ക്കുന്റിം ഉകദ്ദേശശ്യങ്ങള്ക്കുന്റിം അനുസൃതമഗ്രാലണന്നറ ഉറപ്പറ വരുതതയതതനറ കശഷവന്റിം,
പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടുകൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ ആയതതനറ അനുമതത നലകകേണതഗ്രാണറ :
എന്നഗ്രാല, ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളപീറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ
നതര്കദ്ദേശതചറ
പകേഗ്രാരമുള
പരതഷ്കരണങ്ങള്
ഏലതങതലുമുലണങതല,
ആയതറ
ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതതനഗ്രായത പഗ്രാന് തതരതലകേ അയചതട്ടുള പകന്റിം, പരതഷ്കരതച പകേഗ്രാരമുള പഗ്രാന്
മുപ്പതറ ദതവസതതനുളതല വപീണ്ടുന്റിം സമര്പ്പതകകണതന്റിം ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ

82
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളപീറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ, അനുമതതയറ പുതതയതഗ്രായത സമര്പ്പതചതട്ടുള
പഗ്രാന് എന്നകപഗ്രാലലെ പഗ്രാനതനറ അനുമതത നലകേഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
(3) ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളപീറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ,
തകദ്ദേശ പകദശതതകനഗ്രാ അതതലന ഭേഗ്രാഗതതകനഗ്രാ കവണതയുള ഒരു എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനതനറ
അനുമതത നലകേതയതതനറ കശഷന്റിം, എത്രയുന്റിം കവഗതതല മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ
മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ
ഠഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, ആയതറ
ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷലനകയഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതലനകയഗ്രാ ഠഭൗണ്
പഞഗ്രായതതലനകയഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതലനകയഗ്രാ,
ലവബ്പസറതല
പസതദ്ധപീകേരത
കകണതഗ്രാണറ.
(4) (2)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാനതനറ അന്റിംഗപീകേഗ്രാരന്റിം ലെഭേതച തപീയതത
മുതല നഗ്രാലെറ വര്ഷതതനുകശഷന്റിം ഉടേന്തലന്നയുന്റിം എന്നഗ്രാല അതതനുകശഷന്റിം നഗ്രാലെറ മഗ്രാസന്റിം
കേഴെതയുന്നതതനറ മുന്പഗ്രായുന്റിം മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ
ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, അങ്ങലനയുള പഗ്രാന് പുനരവകലെഗ്രാകേനന്റിം
ലചെകയണതന്റിം അങ്ങലനയുള പഗ്രാനതലന കേഗ്രാലെഗ്രാവധത അവസഗ്രാനതക്കുന്ന തപീയതത മുതല
ആരന്റിംഭേതക്കുന്ന അഞറ വര്ഷകതയഗ്രായത ഒരു പുതതയ എകതകേറ്റ്യൂഷന് പഗ്രാന് , ആവശശ്യലമന്നറ
കേരുതഗ്രാവന്ന
അങ്ങലനയുള
പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടുകൂടേതയുന്റിം
കഭേദഗതതകേകളഗ്രാടുകൂടേതയുന്റിം
തയഗ്രാറഗ്രാകകണതന്റിം ഈ ആകതന്കേപീഴെതല അനുമതത വഗ്രാകങ്ങണതമഗ്രാണറ.
(5) അതത സന്റിംഗതത കപഗ്രാലലെ, ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയ്കകഗ്രാ ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളപീറന്
ആസൂത്രണ കേമതറതയ്കകഗ്രാ കമല്പറഞ (2)- ഉന്റിം (4)-ഉന്റിം ഉപവകുപ്പുകേളതല നതര്ണ്ണയതചതട്ടുള
സമയപരതധത ജതലഗ്രാ ഠഭൗണ് പഗ്രാനറുലടേ ശതപഗ്രാര്ശയുലടേ അടേതസ്ഥഗ്രാനതതല നഗ്രാലെറ മഗ്രാസതതല
കേവതയഗ്രാത
കേഗ്രാലെയളവവലര
ഒരു
പഗ്രാവശശ്യന്റിം
മഗ്രാത്രന്റിം
ദപീര്ഘതപ്പതക്കുന്നതതനറ
അധതകേഗ്രാരമുണഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണറ.
38. പസതദ്ധപീകേരതകലപ്പട്ടേതന്റിം എന്നഗ്രാല നതര്ണ്ണയതകലപ്പട്ടേ സമയപരതധതയ്ക്കുളതല
അനുമതത ലെഭേതയഗ്രാതതമഗ്രായ മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുകേള്.―ഈ ആകതല എന്തുതലന്ന
അടേങ്ങതയതരുന്നഗ്രാലുന്റിം, ആസൂത്രതത വതകേസനന്റിം ആവശശ്യമഗ്രായതട്ടുളതന്റിം പസതദ്ധപീകേരതകലപ്പട്ടേ
പഗ്രാനതനറ, നതര്ണ്ണയതകലപ്പട്ടേ സമയപരതധതയ്ക്കുളതല അനുമതത ലെഭേതയഗ്രാതതരതക്കുകുയുന്റിം ലചെയ്യുന്ന
ഏലതങതലുന്റിം പകദശലത സന്റിംബന്ധതചറ, സര്കഗ്രാരതനറ, ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതന്ന പകന്റിം
അങ്ങലനയുള അകനസ്വഷണങ്ങള് നടേതതയതതനുകശഷവന്റിം ചെപീഫെറ ഠഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രായുന്റിം
ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനുമഗ്രാകയഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലുമഗ്രാകയഗ്രാ ഠഭൗണ്
പഞഗ്രായത്തുമഗ്രാകയഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുമഗ്രാകയഗ്രാ കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതച്ചുന്റിം ഈ ആകതല വശ്യവസ്ഥ
ലചെയതട്ടുള പകേഗ്രാരന്റിം മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതല നടേപടേത എടുക്കുന്നതതനുന്റിം അനുമതത നലകുന്നതതനുന്റിം
ആവശശ്യലപ്പടേഗ്രാവന്നതമഗ്രാണറ.
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39. ചെതലെ സന്റിംഗതതകേളതല മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ
ഠഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ
മഗ്രാസ്റ്റര്
പഗ്രാനുകേള്
അവശശ്യന്റിം
ഉണഗ്രാകകണതഗ്രാലണന്നറ.―ഈ ആകതല എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതയതരുന്നഗ്രാലുന്റിം, ഏലതങതലുന്റിം
പകദശലത സന്റിംബന്ധതചറ, ആസൂത്രതത വതകേസനന്റിം ആവശശ്യമഗ്രായതട്ടുളതന്റിം എന്നഗ്രാല അതത
സന്റിംഗതത കപഗ്രാലലെ, മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ നഗര
പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, അതതനറ നടേപടേത ആരന്റിംഭേതയഗ്രാത സന്റിംഗതതയതല,
സര്കഗ്രാരതനറ,
ആവശശ്യലമന്നറ
കേരുതന്ന
അങ്ങലനയുള
അകനസ്വഷണങ്ങള്
നടേതതയതതനുകശഷവന്റിം ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസററ വതജഗ്രാപനന്റിം വഴെത മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാകടേഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ഈ ആകതല വശ്യവസ്ഥ ലചെയ പകേഗ്രാരമുള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്
തയഗ്രാറഗ്രാകത പസതദ്ധപീകേരതചറ അനുമതതയഗ്രായത സമര്പ്പതക്കുവഗ്രാന് ആവശശ്യലപ്പടേഗ്രാവന്നതന്റിം
അപകേഗ്രാരന്റിം പുറലപ്പടുവതച വതജഗ്രാപനന്റിം 36-ാം വകുപ്പതലന (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരമുള
പകമയന്റിംവഴെത എടുത തപീരുമഗ്രാനമഗ്രായത കേരുതലപ്പകടേണതന്റിം മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ
മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ഠഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ ഈ ആകതനറ
അനുസൃതമഗ്രായത തടേര്ന്നറ പവര്തതകകണതമഗ്രാണറ.

അദ്ധതഞയഞ്ചാം VI
കജഗ്രായതനറ ആസൂത്രണ കേമതറതയുന്റിം കജഗ്രായതനറ ആസൂത്രണ
പകദശതതനുകവണതയുള പഗ്രാനുകേളസ്തുന്റിം
**

**

**

41. കജഞയതിന്റെണ ആസൂത്രണ കേമതിറതിയുഞ്ചാം കജഞയതിന്റെണ ആസൂത്രണ പകദശതതിനുകവണതിയുള്ള
മഞസ്റ്റര് പഞനുഞ്ചാം.―(1) സര്കഞര് ഇതതികലയഞയതി ഉണഞകഞവുന നതിര്ണ്ണയതികപപ്പെടഞവുന
ചടങ്ങളകണ വതികധയമഞയതി 40-ാം വകുപ്പെതിന് കേസഴതില് ഒരു കജഞയതിന്റെണ ആസൂത്രണ പകദശതതിപന്റെ
ഭഞഗമഞയതി പഖതഞപതികപപ്പെടതിട്ടുള്ള മുനതിസതിപ്പെല് കകേഞര്പ്പെകറഷകനഞ മുനതിസതിപ്പെല് കേസൗണസതികലഞ
ടസൗണ പഞഞയകതഞ ഗ്രഞമ പഞഞയകതഞ ആ പകദശതണ അധതികേഞരതിതയുള്ള നഗരഗ്രഞമഞസൂത്രണ വകുപ്പെതിപന്റെ ജതില്ലെഞതല ഉകദതഞഗസന് പമമ്പര് പസക്രടറതിയഞയതി ഒരു കജഞയതിന്റെണ
ആസൂത്രണ കേമതിറതി രൂപസകേരതികകണതഞണണ:
എനഞല് കജഞയതിന്റെണ ആസൂത്രണ കേമതിറതിയുപട മുനതില് രണഞ്ചാംഗങ്ങള കജഞയതിന്റെണ
ആസൂത്രണ
പകദശപത
മുനതിസതിപ്പെഞലതിറതികേളപടകയഞ
ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളപടകയഞ
പതരപഞടുകപപ്പെട അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയതിരതികനതഞണണ.

**

**

**

42. കജഞയതിന്റെണ ആസൂത്രണ കേമതിറതിയുപട അധതികേഞരങ്ങളഞ്ചാം ചമതലകേളഞ്ചാം.―ഒരു കജഞയതിന്റെണ
ആസൂത്രണ കേമതിറതിയുപട ചമതലകേള തഞപഴപ്പെറയുനവ ആയതിരതികനതഞണണ:―
(i) ഈ ആകതിന് കേസഴതിപല പഞനുകേള, എപനങതിലമുപണങതില്, അവയുപട
ഉള്ളടകതതിനണ അനുസൃതമഞയതി കജഞയതിന്റെണ ആസൂത്രണ പകദശതതിനുകവണതി ഒരു മഞസ്റ്റര് പഞന്

84
തയഞറഞകകേകയഞ തയഞറഞകതികകേകയഞ പചയ്യുകേ. കജഞയതിന്റെണ ആസൂത്രണ കേമതിറതി, പഞന്
തയഞറഞകനതതിനുഞ്ചാം, പസതിദ്ധസകേരതികനതതിനുഞ്ചാം അനുമതതി നല്കുനതതിനുഞ്ചാം, ഈ ആകതിപല V-ാം
അദ്ധതഞയതതിന് കേസഴതില് ഒരു തകദ്ദേശ ആസൂത്രണ പകദശതതിനുകവണതി ഒരു മുനതിസതിപ്പെല്
കകേഞര്പ്പെകറഷകനഞ ടസൗണ പഞഞയകതഞ, ഗ്രഞമപഞഞയകതഞ അനുവര്തതികകണ നടപടതിക്രമഞ്ചാം
പഞലതികകണതഞണണ.

**

**

**

43. കജഞയതിന്റെണ ആസൂത്രണ കേമതിറതിയുപട ഘടകേങ്ങളപട ചമതലകേള .― കജഞയതിന്റെണ
ആസുത്രണ കേമതിറതിയുപട ബന്ധപപ്പെട മുനതിസതിപ്പെല് കകേഞര്പ്പെകറഷകനഞ മുനതിസതിപ്പെല്
കേസൗണസതികലഞ ടസൗണ പഞഞയകതഞ ഗ്രഞമപഞഞയകതഞ,―
(എ)
കജഞയതിന്റെണ
ആസുത്രണ
പകദശതതിനുകവണതിയുള്ള
മഞസ്റ്റര്
പഞന്
കേണകതിപലടുത്തുപകേഞണണ അവരുപട തകദ്ദേശ ആസുത്രണ പകദശങ്ങളകകവണതിയുള്ള
എകതികേക്യൂഷന് പഞന് തയഞറഞകകണതഞണണ:

**

**
അദ്ധതഞയഞ്ചാം VII

**

**

വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതകേള്
44.
വതശദ
നഗരഗ്രാസൂത്രണ
പദ്ധതതകേള്
ഏലറടുക്കുന്നതതനറ
മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനുകേള് മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലുകേള് മുതലെഗ്രായവയ്ക്കുള അധതകേഗ്രാരന്റിം.― ഈ
ആകതലലെയുന്റിം അതതന്കേപീഴെതല ഉണഗ്രാകതയ ചെട്ടേങ്ങളതലലെയുന്റിം വശ്യവസ്ഥകേള്കറ വതകധയമഗ്രായത,
ഒരു മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ അതതലന അധതകേഗ്രാരതതയതന്കേപീഴെതല, പസ്തുത പകദശതതലലെ
പവര്തനങ്ങളലടേ നതയന്ത്രണമുള്ലപ്പലടേ, ഒരു പകദശതതലന വതകേസനന്റിം ഈ
ആകതന്കേപീഴെതലുള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് ഏലതങതലുമുലണങതല, അതതലന ചെട്ടേക്കൂടേതനുളതല
നതന്നുലകേഗ്രാണറ, വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതകേള്കറ രൂപന്റിം നലകേതയുന്റിം നടേപ്പഗ്രാകതലകഗ്രാണ്ടുന്റിം
ഏലറടുകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
**

**

**

**

46. വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയുലടേ തയഗ്രാറഗ്രാകലെതനുന്റിം പസതദ്ധപീകേരണതതനുന്റിം അനുമതത
നലകേലെതനുമുള നടേപടേതക്രമന്റിം.―(1) ഒരു മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ ഏലതഗ്രാരു സമയത്തുന്റിം പകമയന്റിം വഴെത
വതശദ
നഗരഗ്രാസൂത്രണ
പദ്ധതത
തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ
സസ്വപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ
ലചെയഗ്രാന്
തപീരുമഗ്രാനതകഗ്രാവന്നതന്റിം അതതനുള ഉകദ്ദേശശ്യന്റിം ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതലുന്റിം പചുരപചെഗ്രാരമുള ഏറവന്റിം
കുറഞതറ ഒരു വര്തമഗ്രാന പത്രതതലുന്റിം നതര്ണ്ണയതകലപ്പട്ടേ രപീതതയതല വതജ്ഞഗ്രാപനന്റിം
ലചെകയണതന്റിം അങ്ങലനയുള വതജഗ്രാപനതതല ആസൂത്രണ പകദശതതലന അതതരുകേളന്റിം
അങ്ങലനയുള പദ്ധതത തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാന് ഉകദ്ദേശതക്കുന്നതറ ഏതറ ആവശശ്യതതനഗ്രാലണന്നുന്റിം
പസഗ്രാവതകകണതമഗ്രാണറ.
(2) ഓകരഗ്രാ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനുന്റിം മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലുന്റിം ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായത്തുന്റിം അലലങതല ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുന്റിം, ആപകദശതറ അധതകേഗ്രാരതതയുള സര്കഗ്രാരതലന
നഗര-ഗഗ്രാമസൂത്രണ വകുപ്പുമഗ്രായുന്റിം മററ സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേളമഗ്രായുന്റിം ഏജന്സതകേളമഗ്രായുന്റിം
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കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ, മുമ്പറ തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുള പഗ്രാനുകേള് ഏലതങതലുമുലണങതല, അവ
പുനരവകലെഗ്രാകേനന്റിം ലചെയതതനുകശഷന്റിം (1)-ാം ഉപവകുപ്പതന്കേപീഴെതല പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള
ഉകദ്ദേശശ്യന്റിം ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല വതജഗ്രാപനന്റിം ലചെയ തപീയതത മുതല രണ്ടു വര്ഷതതനുളതല
വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയുലടേ കേരടേറ തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുകേകയഗ്രാ
ലചെകയണതന്റിം, അങ്ങലനയുള പഗ്രാന് കേഭൗണ്സതലെതലന പകമയന്റിംവഴെത, യഥഗ്രാവതധത
അന്റിംഗപീകേരതകകണതന്റിം
വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയുലടേ കേരടേറ ലവബ്പസറതലുന്റിം
ആയതതലന പകേര്പ്പറ പരതകശഗ്രാധതക്കുവഗ്രാന് ലെഭേശ്യമഗ്രായ സ്ഥലെകമഗ്രാ സ്ഥലെങ്ങകളഗ്രാ പകതശ്യകേന്റിം
പറഞ്ഞുലകേഗ്രാണ്ടുന്റിം ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല കനഗ്രാട്ടേപീസറ പസതദ്ധലപ്പടുത്തുന്ന തപീയതത മുതല
അറുപത
ദതവസതതനുളതല
സമര്പ്പതകകണ
ആകകപങ്ങളന്റിം
അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം
കണതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുന്റിം പസതദ്ധപീകേരണന്റിം സന്റിംബന്ധതച കനഗ്രാട്ടേപീസറ ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതലുന്റിം
തകദ്ദേശഗ്രാസൂത്രണ പകദശതറ പചുരപചെഗ്രാരമുള ഏറവന്റിം കുറഞതറ രണറ വര്തമഗ്രാന പത്രങ്ങളതലുന്റിം
(അതതലലെഗ്രാന്നറ പഗ്രാകദശതകേ ഭേഗ്രാഷയതലുളതഗ്രായതരതകണന്റിം) പസതദ്ധപീകേരതകകണതമഗ്രാണറ.
**

**

**

**

(4) ആകകപങ്ങളന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം ഫെയല ലചെയ്യുന്നതതനറ (2)-ാം ഉപവകുപ്പതന്
കേപീഴെതല അനുവദതചതട്ടുള കേഗ്രാലെഗ്രാവധത കേഴെതഞതതനുകശഷന്റിം ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ
പകേപ്പറതയ
എലഗ്രാ
ആകകപങ്ങളന്റിം
അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം
പരതഗണതകകണതന്റിം
കകേള്കലപ്പടുന്നതതനുള
അകപക
നലകേതയതട്ടുള
ഏലതഗ്രാരഗ്രാള്ക്കുന്റിം
അപകേഗ്രാരന്റിം
കകേള്കലപ്പടുന്നതതനുള നശ്യഗ്രായമഗ്രായ അവസരന്റിം അനുവദതചകശഷന്റിം, കേഴെതയുന്നതടേകതഗ്രാളന്റിം,
(2)-ാം ഉപവകുപ്പതന്കേപീഴെതല ആകകപങ്ങളന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം സസ്വപീകേരതക്കുന്നതതനഗ്രായത
നതശയതചതട്ടുള സമയ പരതധത മുതല അറുപതറ ദതവസകഗ്രാലെയളവതനുളതല, വതശദ
നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയതല അതറ യുക്തലമന്നറ കേരുതന്ന അങ്ങലനയുള പരതഷ്കരണങ്ങലെള്
വരുകതണതന്റിം പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടുകൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത,
എലഗ്രാ ആകകപങ്ങളലടേയുന്റിം അഭേതപഗ്രായങ്ങളലടേയുന്റിം അസല സഹതതന്റിം സര്കഗ്രാരതനറ
അനുമതതകഗ്രായത സമര്പ്പതകകണതമഗ്രാണറ.
(5) സര്കഗ്രാരതനറ, കേഴെതയുന്നതടേകതഗ്രാളന്റിം അങ്ങലനയുള വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത
പകേപ്പറതയ തപീയതത മുതല അറുപതറ ദതവസതതനകേന്റിം ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതയതല നതന്നുന്റിം
ലമകടഗ്രാലപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതയതല നതന്നുന്റിം ലെഭേതച അഭേതപഗ്രായങ്ങള് പരതഗണതച
കശഷവന്റിം ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രായത കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുന്റിം പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാലടേകയഗ്രാ
അലഗ്രാലതകയഗ്രാ അതതനറ അനുമതത നലകുകേകയഗ്രാ അങ്ങലനയുള അനുമതത അതതനുള
കേഗ്രാരണങ്ങള് പകതശ്യകേന്റിം പറഞറലകേഗ്രാണറ, നതരസതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ :
എന്നഗ്രാല സര്കഗ്രാര് നതര്കദ്ദേശതചതട്ടുള പരതഷ്കരണങ്ങള് ഏലതങതലുമുലണങതല അവ
ഉള്ലപ്പടുത്തുന്നതതനഗ്രായത വവതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത തതരതചയയ്ക്കുകേയഗ്രാലണങതല,
പരതഷ്കരതച വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതകറ അനുമതത നലകുന്നതതനഗ്രായത ലതഗ്രാണ്ണണ്ണൂററ
ദതവസതതനുളതല അതത സന്റിംഗതത കപഗ്രാലലെ ഈ ആകതന് കേപീഴെതല ആയതറ പുതതയതഗ്രായത
സമര്പ്പതക്കുന്നതഗ്രാലണന്നകപഗ്രാലലെ വപീണ്ടുന്റിം സമര്പ്പതകകണതഗ്രാണറ.

**

**

**

**
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(7) (2) മുതല (5) വലരയുള ഉപ വകുപ്പതല നതര്ണ്ണയതചതട്ടുള സമയപരതധത
പഗ്രാലെതകലപ്പട്ടേതലലങതലുന്റിം 63-ാം വകുപ്പതല വശ്യക്തമഗ്രാകതയതട്ടുള വശ്യവസ്ഥകേള് വതശദ
നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതകറ അനുമതത ലെഭേതക്കുന്നതവലര പഗ്രാബലെശ്യതതലുണഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണറ:
എന്നഗ്രാല, അനുമതത നലകേലപ്പട്ടേ മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാകനഗ്രാ വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതകയഗ്രാ
നതലെവതലുളതടേതറ, അതതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് മഗ്രാത്രമഗ്രായതരതക്കുന്റിം ഈ ആകതനറ അനുസൃതമഗ്രായത
പസതദ്ധതകേരതച വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതകറ അനുമതത ലെഭേതക്കുന്നതവലര
ബഗ്രാധകേമഗ്രാകുന്നതറ.

**

**

**

**

49. ചെതലെ സന്റിംഗതതകേളതല മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷന് , മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതല
ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതറ അലലങതല ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതറ വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത അവശശ്യന്റിം
ഉണഗ്രാകകണതഗ്രാലണന്നറ.―ഈ ആകതല എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതയതരുന്നഗ്രാലുന്റിം ആസൂത്രതതമഗ്രായ
വതകേസനന്റിം ആവശശ്യമഗ്രായതരതക്കുന്നതന്റിം എന്നഗ്രാല ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ
മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ ആയതറ
ആരന്റിംഭേതകഗ്രാതതരതക്കുകേയുന്റിം ലചെയ്യുന്ന ഏലതങതലുന്റിം പകദശലത സന്റിംബന്ധതചറ സര്കഗ്രാരതനറ
ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതഗ്രാവന്ന അങ്ങലനയുള അകനസ്വഷണന്റിം നടേതതയതതനുകശഷന്റിം ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ
ഗസറതല
വതജഗ്രാപനന്റിം
വഴെത
മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാകടേഗ്രാ
മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാകടേഗ്രാ നഗര പഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാകടേഗ്രാ ഈ ആകതന്
കേപീഴെതല വശ്യവസ്ഥ ലചെയ പകേഗ്രാരമുള ഒരു വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ
തയഗ്രാറഗ്രാകതക്കുവഗ്രാകനഗ്രാ ലചെയ്യുവഗ്രാനുന്റിം പസതദ്ധതകേരതക്കുവഗ്രാനുന്റിം അനുമതതകഗ്രായത സമര്പ്പതക്കുവഗ്രാനുന്റിം
ആവശശ്യലപ്പടേഗ്രാവന്നതന്റിം അപകേഗ്രാരന്റിം പുറലപ്പടുവതക്കുന്ന വതജഗ്രാപനന്റിം 46-ാം വകുപ്പറ (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതന് കേപീഴെതലുള പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാനുള ഉകദ്ദേശശ്യന്റിം സന്റിംബന്ധതച വതജഗ്രാപനമഗ്രായത
കേരുതലപ്പകടേണതമഗ്രാണറ.

അദ്ധതഞയഞ്ചാം VIII
ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാന്, മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന്, വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത
എന്നതവയുലടേ പുനരവകലെഗ്രാകേനവന്റിം, പുതകലുന്റിം, വശ്യതതയഗ്രാനന്റിം വരുതലുന്റിം
റദ്ദേഗ്രാകലുന്റിം
50. ഈ ആകതന് കേപീഴെതല തയഗ്രാറഗ്രാകതയ പഗ്രാനുകേളലടേ പുനരവകലെഗ്രാകേനവന്റിം പുതകലുന്റിം
വശ്യതതയഗ്രാനന്റിം വരുതലുന്റിം റദ്ദേഗ്രാകലുന്റിം.―(1) ഈ ആകതന് കേപീഴെതല ലപര്ലസ്പെകപീവറ പഗ്രാനതകനഗ്രാ
മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതകനഗ്രാ വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതകകഗ്രാ അനുമതത നലകേതയ തപീയതത മുതല
പത്തുവര്ഷന്റിം കേഴെതഞഗ്രാലുടേലനകയഗ്രാ സര്കഗ്രാരതലന സമതകതഗ്രാടുകൂടേത അതതനറ മുമ്പുള ഒരു
തപീയതതയതകലെഗ്രാ അതത സന്റിംഗതത കപഗ്രാലലെ സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗമഗ്രാസൂത്രണ കബഗ്രാര്കഡഗ്രാ ജതലഗ്രാ
ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ ലമകടഗ്രാലപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ
കജഗ്രായതനറ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ അങ്ങലനയുള പഗ്രാന് പുനരവകലെഗ്രാകേനന്റിം ലചെയ്യുകേയുന്റിം
ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതഗ്രാവന്ന അങ്ങലനയുള പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടുകൂടേത പുതക്കുകേകയഗ്രാ
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പുതകതപ്പതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെകയണതന്റിം ഈ ആകതലന വശ്യവസ്ഥകേള്കനുസരതചറ അതതനറ
അനുമതത വഗ്രാകങ്ങണതമഗ്രാണറ:
എന്നഗ്രാല ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാകനഗ്രാ ഒരു വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതകയഗ്രാ അതത സന്റിംഗതത
കപഗ്രാലലെ, പതന്നപീടുള ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് മുകഖനകയഗ്രാ വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത മുകഖനകയഗ്രാ
റദ്ദേഗ്രാകകണതഗ്രാണറ.

**

**

**

**

51. വതകേസന അകതഗ്രാറതറതയുലടേ രൂപപീകേരണന്റിം.―(1) സര്കഗ്രാരതനറ ഏലതങതലുന്റിം
പകദശതതലന ആസൂത്രതത വതകേസനതതലന തഗ്രാല്പരശ്യങ്ങള്കഗ്രായത ഗസററ വതജഗ്രാപനന്റിംവഴെത
വതജഗ്രാപനതതല
പകതശ്യകേന്റിം
പറയഗ്രാവന്ന
അങ്ങലനയുള
തപീയതത
മുതല
പഗ്രാബലെശ്യകതഗ്രാടുകൂടേതയുന്റിം അങ്ങലനയുള പകദശങ്ങള്ക്കുകവണതയുന്റിം അങ്ങലനയുള പകദശതറ
ഈ
ആകതലന
56-ാം
വകുപ്പതലന
വശ്യവസ്ഥകേള്
പകേഗ്രാരമുള
അധതകേഗ്രാരന്റിം
വതനതകയഗ്രാഗതക്കുന്നതതനുന്റിം കേര്തവശ്യങ്ങള് നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതനുമഗ്രായത ഒരു വതകേസന
അകതഗ്രാറതറത രൂപപീകേരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
(2) വതകേസന അകതഗ്രാറതറത, ജന്റിംഗമവന്റിം സ്ഥഗ്രാവരവമഗ്രായ വസ്തുകള് ആര്ജതക്കുന്നതതനുന്റിം
പകേവശന്റിം വയ്ക്കുന്നതതനുന്റിം പകേലയഗ്രാഴെതക്കുന്നതതനുമുള അധതകേഗ്രാരകതഗ്രാടുകൂടേതയതന്റിം ശഗ്രാശസ്വത
പതന്തുടേര്ചയുന്റിം ലപഗ്രാതമുദ്രയുന്റിം ഉളതമഗ്രായ ഒരു ഏകേഗ്രാന്റിംഗപീകൃത നതകേഗ്രായമഗ്രായതരതക്കുന്നതന്റിം പസ്തുത
കപരതല വശ്യവഹരതക്കുകേയുന്റിം വശ്യവഹരതകലപ്പടുകേയുന്റിം ലചെകയണതമഗ്രാണറ.

**

**

**

**

54. ജനറല കേഭൗണ്സതല.―(1) സര്കഗ്രാര് ജനറല കേഭൗണ്സതല രൂപപീകേരതകകണതന്റിം
അതറ തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്ന അന്റിംഗങ്ങള് അടേങ്ങതയതഗ്രായതരതകകണതമഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ :―

**

**

**

**

(എഫെറ) സര്കഗ്രാര് നഗ്രാമനതര്കദ്ദേശന്റിം ലചെയ്യുന്ന വതകേസന അകതഗ്രാറതറതയുലടേ ലമമ്പര്
ലസക്രട്ടേറത, അകദ്ദേഹന്റിം നഗര-ഗഗ്രാമസൂത്രണ വകുപ്പതലലെ സപീനതയര് ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുലടേ പദവതയതല
തഗ്രാലഴെയലഗ്രാത ഒരു ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥന് ആയതരതകകണതഗ്രാണറ.

**

**

**

**

61. ഭൂമതയുലടേ ഉപകയഗ്രാഗവന്റിം വതകേസനവന്റിം ഈ ആകതന്കേപീഴെതലുള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുകേള്ക്കുന്റിം
വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതകേള്ക്കുന്റിം അനുസൃതമഗ്രായതരതകണലമന്നറ.―ഈ ആകതന് കേപീഴെതല
ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാകനഗ്രാ വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതകയഗ്രാ നടേപ്പതല വന്നതതനുകശഷന്റിം
യഗ്രാലതഗ്രാരഗ്രാളന്റിം ഈ ആകതന് കേപീഴെതലുള മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുകേള്ക്കുന്റിം വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ
പദ്ധതതകേള്ക്കുന്റിം അനുസൃതമഗ്രായലഗ്രാലതകയഗ്രാ ഭേന്റിംഗന്റിം വരുത്തുന്ന വതധതതകലെഗ്രാ ഏലതങതലുന്റിം ഭൂമത
വതനതകയഗ്രാഗതക്കുകേകയഗ്രാ വതനതകയഗ്രാഗതക്കുവഗ്രാന് ഇടേയഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ ഏലതങതലുന്റിം ഭൂവതകേസനന്റിം
നടേപ്പഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ ഭൂവതനതകയഗ്രാഗതതനറ മഗ്രാറന്റിം വരുത്തുകേകയഗ്രാ ലചെയ്യുവഗ്രാന് പഗ്രാടുളതല.
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കുറതപ്പറ.―ഒരു പകദശതറ രണറ പഗ്രാനുകേളന്റിം പഗ്രാബലെശ്യതതലുളതടേതറ, വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ
പദ്ധതതകേളലടേ വശ്യവസ്ഥകേള്കറ, മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനുകേളലടേ വശ്യവസ്ഥകേലളകഗ്രാള്
പഗ്രാമുഖശ്യമുണഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണറ.
62.
പഗ്രാന്
പവര്തനതതല
വരുന്ന
തപീയതത.―61-ാം
വകുപ്പതലന
ആവശശ്യതതകലെയഗ്രായത പഗ്രാന് പവര്തനതതല വരുന്ന തപീയതത സര്കഗ്രാര് പദ്ധതതകറ
അനുമതത നലകേതയ വസ്തുത അറതയതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുള കനഗ്രാട്ടേപീസറ ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല
പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്ന തപീയതതയഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണറ.
63. ഇടേകഗ്രാലെ വതകേസന ഉതരവകേളന്റിം പഗ്രാനുകേള് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാനുള ഉകദ്ദേശശ്യന്റിം
വതജഗ്രാപനന്റിം ലചെയ കശഷമുള നതയന്ത്രണങ്ങളന്റിം.―(1) ഈ ആകതല എനറ തലന്ന
അടേങ്ങതയതരുന്നഗ്രാലുന്റിം ഈ ആകതന്കേപീഴെതല മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത പകമയന്റിം വഴെത
തപീരുമഗ്രാനലമടുതകതഗ്രാ, വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതത തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത വതജഗ്രാപനന്റിം
ലചെയതട്ടുളകതഗ്രാ ആയ ഏലതങതലുന്റിം ആസൂത്രണ പകദശതറ ഉള്ലപ്പട്ടേതട്ടുള ഭൂമതയുലടേ ഇടേകഗ്രാലെ
വതകേസനന്റിം നതയന്ത്രതക്കുന്നതതനുള ലപഗ്രാത ഉകദ്ദേശശ്യകതഗ്രാലടേ അതത സന്റിംഗതത കപഗ്രാലലെ,
മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ കജഗ്രായതനറ പഗ്രാനതന്റിംഗറ കേമതറതകകഗ്രാ ഇടേകഗ്രാലെ വതകേസന ഉതരവകേള്
തയഗ്രാറഗ്രാകഗ്രാവന്നതന്റിം സര്കഗ്രാരതകലെയറ അനുമതതകഗ്രായത അയച്ചുലകേഗ്രാടുകഗ്രാവന്നതമഗ്രാണറ.
കുറതപ്പറ.―ഈ വകുപ്പതലന ആവശശ്യതതകലെകഗ്രായത ഇടേകഗ്രാലെ വതകേസനലമന്ന പകയഗ്രാഗതതനറ
മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതലന കേഗ്രാരശ്യതതല ഈ ആകതന് കേപീഴെതല പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുവഗ്രാനുള
തപീരുമഗ്രാനന്റിം പകമയന്റിം വഴെത എടുത തപീയതതക്കുന്റിം പഗ്രാന് പവര്തനതതല വരുന്ന
തപീയതതക്കുന്റിം ഇടേയതലുള കേഗ്രാലെയളവതലലെ വതകേസനന്റിം എന്നുന്റിം വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ
പദ്ധതതയുലടേ കേഗ്രാരശ്യതതല ഈ ആകതന് കേപീഴെതല പഗ്രാന് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുള
ഉകദ്ദേശശ്യന്റിം വതജഗ്രാപനന്റിം ലചെയ്യുന്ന തപീയതതക്കുന്റിം പഗ്രാന് പവര്തനതതല വരുന്ന
തപീയതതക്കുന്റിം ഇടേയതലുള കേഗ്രാലെയളവതലലെ വതകേസനന്റിം എന്നുന്റിം അര്ത്ഥമഗ്രാകുന്നു.
(2) സര്കഗ്രാരതനറ ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രായത കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ (1)-ാം ഉപവകുപ്പതന്
കേപീഴെതല
അതതനറ
അയച്ചുലകേഗ്രാടുത
ഇടേകഗ്രാലെ
വതകേസന
ഉതരവകേള്
പരതഷ്കരണങ്ങകളഗ്രാടുകൂടേതകയഗ്രാ അലഗ്രാലതകയഗ്രാ അന്റിംഗപീകേരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.

**

**

**

**

(4) ഇടേകഗ്രാലെ വതകേസന ഉതരവകേള് പകേഗ്രാരന്റിം ചുമതലപ്പട്ടേ നതയന്ത്രണങ്ങള് പഗ്രാന്
പവര്തനതതല വരുന്നകതഗ്രാടുകൂടേത പഗ്രാബലെശ്യതതല ഇലഗ്രാതഗ്രാകുന്നതഗ്രാണറ :
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എന്നഗ്രാല, ഈ ആകതന് കേപീഴെതല പഗ്രാന് പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നതതനറ നതര്ണ്ണയതകലപ്പട്ടേ സമയ
പരതധതക്കുളതല പഗ്രാന് പസതദ്ധപീകേരതക്കുവഗ്രാന് വപീഴ്ച വരുത്തുന്ന സന്ദര്ഭേതതല ഇടേകഗ്രാലെ വതകേസന
ഉതരവകേള് പഗ്രാബലെശ്യതതല ഇലഗ്രാതഗ്രായതതപീരുന്നതഗ്രാണറ:
എന്നുമഗ്രാത്രമല ഈ ആകതലന ആവശശ്യതതനഗ്രായത നതര്ണ്ണയതചതട്ടുള സമയ
പരതധതക്കുളതല പസതദ്ധപീകേരതച പഗ്രാനതനറ അനുമതത നലകുന്നതതല വപീഴ്ച വരുത്തുന്ന
സന്ദര്ഭേതതല ഇടേകഗ്രാലെ വതകേസന ഉതരവകേള് പഗ്രാബലെശ്യതതല ഇലഗ്രാതഗ്രാകുന്നതന്റിം
അതതനുകശഷന്റിം ആ പകദശലത ഭൂമതയുലടേ ഉപയഗ്രാഗവന്റിം വതകേസനവന്റിം പസതദ്ധപീകേരതച കേരടു
പഗ്രാനതലന വശ്യവസ്ഥകേള് പകേഗ്രാരമഗ്രായതരതക്കുന്നതമഗ്രാണറ :
എന്നതരുന്നഗ്രാലുന്റിം, അങ്ങലനയുള യഗ്രാലതഗ്രാരു ഇടേകഗ്രാലെ വതകേസന ഉതരവന്റിം
പുറലപ്പടുവതചതട്ടേതലഗ്രാതതടേതറ ഈ ആകതലന വശ്യവസ്ഥകേള്കറ കേപീഴെതല ആകകപങ്ങളന്റിം
അഭേതപഗ്രായങ്ങളന്റിം ഏലതങതലുന്റിം ഉലണങതല ആയതറ കണതച്ചുലകേഗ്രാണ്ടുള കനഗ്രാട്ടേപീസറ
ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല പസതദ്ധലപ്പടുത്തുന്ന തപീയതത മുതല ആ പകദശലത ഭൂമതയുലടേ
ഉപകയഗ്രാഗവന്റിം
വതകേസനവന്റിം
പസതദ്ധപീകേരതച
കേരടേറ
പഗ്രാനതലന
വശ്യവസ്ഥകേള്
പകേഗ്രാരമഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണറ :
എന്നതരുന്നഗ്രാല തലന്നയുന്റിം, 113-ാം വകുപ്പതന് കേപീഴെതല പസതദ്ധപീകേരതകലപ്പട്ടേതഗ്രായത
കേരുതലപ്പടുന്ന ഒരു മഗ്രാസ്റ്റര് പഗ്രാനതലനകയഗ്രാ വതശദ നഗരഗ്രാസൂത്രണ പദ്ധതതയുലടേകയഗ്രാ
സന്റിംഗതതയതല സര്കഗ്രാരതനറ ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുമഗ്രായുന്റിം ബന്ധലപ്പട്ടേ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ
സ്ഥഗ്രാപനവമഗ്രായുന്റിം കൂടേതയഗ്രാകലെഗ്രാചെതചറ, ഉതരവറ വഴെത, ആ പകദശലത ഭൂമതയുലടേ ഉപകയഗ്രാഗവന്റിം
വതകേസനവന്റിം നതയന്ത്രതക്കുന്ന ആവശശ്യതതനഗ്രായത ഇടേകഗ്രാലെ വതകേസന ഉതരവകേള്
പുറലപ്പടുവതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.

**

**

**

**

71. ലെഗ്രാനറ പൂളതന്റിംഗറ സപീമുകേള് തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനറ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനുകേള് ,
മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലുകേള് മുതലെഗ്രായവയ്ക്കുള അധതകേഗ്രാരന്റിം.― ഈആകതലലെകയഗ്രാ പഗ്രാബലെശ്യതതലുള
മകറലതങതലുന്റിം നതയമതതകലെകയഗ്രാ വശ്യവസ്ഥകേള്കറ വതകധയമഗ്രായത മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ
മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ ഈ ആകതന്
കേപീഴെതലുള പഗ്രാനുകേളതല അടേങ്ങതയതരതക്കുന്ന നതര്കദ്ദേശങ്ങള് നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്ന ആവശശ്യതതനുകവണത
അതതിപന്റ അധതികേഞരതിതയതിലള്ള പകദശതതിപന്റ ഏപതങതിലഞ്ചാം ഭഞഗതതിനുകവണതി
ഒകനഞ
അതതിലധതികേകമഞ
ലഞന്റണ
പൂളതിഞ്ചാംഗണ
സസമുകേള
തയഞറഞകഞവുനതുഞ്ചാം
നതിര്ണയതികപപ്പെടട്ട്രപകേഞരഞ്ചാം അവയണ സര്കഞരതിപന്റ അനുമതതി ലഭതമഞകകണതുമഞണണ :
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എനഞല്, ബന്ധപപ്പെട മുനതിസതിപ്പെല് കകേഞര്പ്പെകറഷകനഞ മുനതിസതിപ്പെല് കേസൗണസതിലതികനഞ
ഡസൗണ പഞഞയതതികനഞ ഗ്രഞമപഞഞയതതികനഞ ലഞന്റണ പൂളതിഞ്ചാംഗണ സസമതിപന്റ തയഞറഞകല്
ഇസൗ ആകണ പകേഞരഞ്ചാം രൂപസകേതിചതിട്ടുള്ള ആ പകദശതണ അധതികേഞരതിതയുള്ള വതികേസന
അകതഞറതിറതിപയ ഏല്പ്പെതികഞവുനതഞണണ.
എനമഞത്രമല്ലെ, മുനതിസതിപ്പെല് കകേഞര്പ്പെകറഷകനഞ മുനതിസതിപ്പെല് കേസൗണസതികലഞ ഡസൗണ
പഞഞയകതഞ ഗ്രഞമപഞഞയകതഞ അങ്ങപനയുളള പകദശപത ഏപതങതിലഞ്ചാം വതികേസനഞ്ചാം
വതികേസന അകതഞറതിറതിയുപട സമതകതഞടുകൂടതി മഞത്രഞ്ചാം അനുവദതികകണതഞണണ:
എനതിരുനഞലഞ്ചാം, സര്കഞരതിനണ, അതണ യുക്തപമനണ കേരുതുനപവങതില് ഒരു ലഞന്റണ
പൂളതിഞ്ചാംഗണ സസഞ്ചാം ഒരു വതികേസന അകതഞറതിറതിപയ ഏല്പ്പെതികഞവുനതഞണണ.
**

**

**

**

ലെഗ്രാന്ററ പൂളതന്റിംഗറ സപീന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാകലുന്റിം പസതദ്ധപീകേരതകലുന്റിം അനുമതത നലകേലുന്റിം .―(1)
മുനതിസതിപ്പെല്
കകേഞര്പ്പെകറഷകനഞ
മുനതിസതിപ്പെല്
കേസൗണസതിലതികനഞ
ഡസൗണ
പഞഞയതതികനഞ ഗ്രഞമപഞഞയതതികനഞ, അതതിപന്റ അധതികേഞരതിതയതിലളള പകദശപത
ഏപതങതിലഞ്ചാം ഭഞഗഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിചണ, ഒരു ലഞന്റണ പൂളതിഞ്ചാംഗണ സസഞ്ചാം തയഞറഞകനതതിനണ ഒരു പകമയഞ്ചാം
വഴതി തസരുമഞനതികഞവുനതഞണണ.
(2) ലെഗ്രാന്ററ പൂളതന്റിംഗറ സപീന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുന്റിം പസതദ്ധപീകേരതക്കുന്നതതനുന്റിം അനുമതത
നലകുന്നതതനുന്റിം അനുവര്തതകകണതഗ്രായ നടേപടേതക്രമന്റിം നതര്ണ്ണയതകലപ്പടേഗ്രാവന്ന പകേഗ്രാരന്റിം
ആയതരതകകണതഗ്രാണറ.
**

**

**

**

സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേളന്റിം മററ അധതകേഗ്രാര സ്ഥഗ്രാനങ്ങളന്റിം പദ്ധതതകേള്കറ രൂപന്റിം നലകുകമ്പഗ്രാള് ഇഭൗ
ആകറ പകേഗ്രാരന്റിം തയഗ്രാറഗ്രാകതയ പഗ്രാനുകേള്
പരതഗണതകകണതഗ്രാലണന്നറ .―സര്കഞര്
വകുപ്പുകേളഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന ആസൂത്രണ കബഞര്ഡുഞ്ചാം ജതില്ലെഞ ആസൂത്രണ കേമതിറതിയുഞ്ചാം തകദ്ദേശ
സസയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങളഞ്ചാം വതികേസന ഏജന്സതികേളഞ്ചാം, നടപ്പെതിലഞകനതതിനുകവണതിയുളള
പദ്ധതതികേളകണ, രൂപഞ്ചാം നല്കുകമ്പഞള ഇസൗ ആകണ പകേഞരഞ്ചാം തയഞറഞകതിയ പഞനുകേളകണ
യഥഞവതിധതി പരതിഗണന നല്കകേണതഞണണ.
**

**

**

**

83. വതികേസന ചഞര്ജകേളപട ചമതല്.―(1) ഇസൗ ആകതിപലയുഞ്ചാം അതതിന്കേസഴതില്
ഉണഞകതിയതിട്ടുളള ചടങ്ങളതികലയുഞ്ചാം വതവസകേളകണ വതികധയമഞയുഞ്ചാം സര്കഞരതിപന്റ മുന്കൂര്
അനുമതതികയഞടുകൂടതിയുഞ്ചാം, ഒരു വതികേസന അകതഞറതിറതികകഞ ഒരു മുനതിസതിപ്പെല് കകേഞര്പ്പെകറഷകനഞ
മുനതിസതിപ്പെല് കേസൗണസതിലതികനഞ ഡസൗണ പഞഞയതതികനഞ, ഗ്രഞമപഞഞയതതികനഞ,
ഒസൗകദതഞഗതികേ ഗസറണ പസതിദ്ധസകേരതിച ഒരു വതിജഞപനഞ്ചാം വഴതി,―
**

**

**

**
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(3) സര്കഗ്രാരതനറ , ചെട്ടേങ്ങള് വഴെത, ഏലതങതലുന്റിം ഭൂമതയതകന്മേല വതകേസന ചെഗ്രാര്ജുകേള്
ചുമത്തുന്നതതല നതന്നുന്റിം ഒഴെതവഗ്രാകകണതലണങതല ആയതതനറ വനവസ്ഥ ലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
**

**

**

**

അദ്ധശ്യഗ്രായന്റിം XII

കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷന്
86. കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷലന്റ രൂപപീകേരണന്റിം.― സര്കഗ്രാരതനറ, സന്റിംസ്ഥഗ്രാന
തതനുകവണത സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതനകേലത നഗര പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേ രൂപകേലപ്പനയുലടേ
സഭൗന്ദരശ്യഗ്രാത്മകേമഗ്രായ ഗുണനതലെവഗ്രാരന്റിം പരതപഗ്രാലെതക്കുന്നതതനുന്റിം വതകേസതപ്പതക്കുന്നതതനുന്റിം
നതലെനതര്ത്തുന്നതതനുമഗ്രായത കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷന് എന്ന കപരതല ഒരു അര്ബന്
ആര്ട്ടേറ കേമപീഷന് , ഒഭൗകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല വതജഗ്രാപനന്റിംവഴെത രൂപപീകേരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
87. കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷനതലലെ അന്റിംഗങ്ങള്.―(1)കേമസഷനതില് ഒരു
പചയര്കപഴ്സണഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതികപപ്പെടഞവുന പകേഞരമുള്ളതുഞ്ചാം സര്കഞര് ഒസൗകദതഞഗതികേ ഗസറണ
വതിജഞപനഞ്ചാംവഴതി നതിയമതിണകഞവുനതുമഞയ അങ്ങപനയുളള എണ്ണഞ്ചാം ഒസൗകദതഞഗതികേവുഞ്ചാം
അനസൗകദതഞഗതികേവുമഞയ അഞ്ചാംഗങ്ങളഞ്ചാം ഉണഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം അതതില്, സര്കഞരതിപന്റ
അഭതിണപഞയതതില്, നഗര പഞരതിസതിതതികേ രൂപകേല്പനയതികലഞ ആര്കതിപടകറതികലഞ മറണ
അനുബന്ധ വതിഷയങ്ങളതികലഞ പകതതകേ പരതിജഞനകമഞ പഞകയഞഗതികേ പരതിചയകമഞ ഉള്ള
ആളകേള ഉളപപ്പെടഞവുനതുമഞണണ.
(2) നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണവമഗ്രായത ബന്ധലപ്പട്ടേ വതഷയങ്ങള് ലലകേകേഗ്രാരശ്യന്റിംലചെയ്യുന്ന
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ വകുപ്പറ ലസക്രട്ടേറത കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷലന്റ എകറ
ഒഫെപീകഷശ്യഗ്രാ ലചെയര്കപഴ്സണ് ആയതരതക്കുന്നതന്റിം ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനര് അതതലന്റ എകറ
ഒഫെപീകഷശ്യഗ്രാ ലമമ്പര് ലസക്രട്ടേറത ആയതരതക്കുന്നതന്റിം ആണറ.
(3) അനഭൗകദശ്യഗ്രാഗതകേ അന്റിംഗങ്ങളലടേ
ഒഭൗകദശ്യഗ്രാഗതകേ കേഗ്രാലെഗ്രാവധതയുന്റിം കസവനന്റിം
സന്റിംബന്ധതച ഉപഗ്രാധതകേളന്റിം നലകകേണ അലെവന്സുകേളന്റിം നതര്ണയതകലപ്പടേഗ്രാവന്ന
പകേഗ്രാരമഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണറ.
88 പതശ്യകേ കണതതഗ്രാകലള ഉള്ലപ്പടുകതണതഗ്രാലണന്നറ.―87-ാം വകുപ്പതലന്റ
(1)-ാം ഉപവകുപ്പതല പരഗ്രാമര്ശതക്കുന്ന വതഷയങ്ങളതല പതശ്യകേ പരതജഗ്രാനമുള ആളകേലള
കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷന്, കേമപീഷലന്റ സ്ഥതരകമഗ്രാ പകതശ്യകേകമഗ്രാ ആയ
കണതതഗ്രാകളഗ്രായത പകതശ്യകേ ആവശശ്യങ്ങള്കഗ്രായത ഉള്ലപ്പടുതഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
89. കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷനഗ്രാല സബ്കേമതറതകേളലടേ നതയമനന്റിം.―കകേരള
അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷലന, അതറ പകതശ്യകേന്റിം പറയഗ്രാവന്ന പകേഗ്രാരമുള, അങ്ങലനയുളള
അധതകേഗ്രാരങ്ങള്
വതനതകയഗ്രാഗതക്കുന്നതതനുന്റിം
അങ്ങലനയുള
കേര്തവശ്യങ്ങള്
നതറകവറ്റുന്നതതനുന്റിം
അങ്ങലനയുളള
ചുമതലെകേള്
നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതനുന്റിം
സഹഗ്രായതക്കുന്നതതലന്റ ആവശശ്യതതകലെകഗ്രായത കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷന്, കകേരള
അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷലന്റ ഏലതങതലുന്റിം അന്റിംഗങ്ങകളയുന്റിം അലലങതല പകതശ്യകേ
കണതതഗ്രാവതകനയുന്റിം, ബന്ധലപ്പട്ടേ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷലന്റകയഗ്രാ മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതലെതലന്റകയഗ്രാ
ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതലന്റകയഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതലന്റകയഗ്രാ
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ലസക്രട്ടേറതകയകയഗ്രാ, കൂടേഗ്രാലത/അലലങതല ആവശശ്യലമന്നറ കേരുതഗ്രാവന്ന മററ വകുപ്പുകേളതകലെകയഗ്രാ
ബന്ധലപ്പട്ടേ അര്ദ്ധ സര്കഗ്രാര് ഏജന്സതകേളതകലെകയഗ്രാ ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥകരകയഗ്രാ ഉള്ലകഗ്രാളളതച്ചുലകേഗ്രാണറ
ഒകന്നഗ്രാ അതതലകൂടുതകലെഗ്രാ ഉപസമതതതകേള് രൂപപീകേരതകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
90. കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷലന്റ സഗ്രാകങതതകേ ലസക്രട്ടേറതകയററ.―ചെപീഫെറ
ടേഭൗണ് പഗ്രാനറുലടേ ആഫെപീസറ കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷലന്റ സഗ്രാകങതതകേ ലസക്രട്ടേറതകയററ
ആയത പവര്തതക്കുന്നതന്റിം, ഇഭൗ ആകതന്കേപീഴെതല കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷലന്റ
ചുമതലെകേള് നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതനറ പഗ്രാപ്തമഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത സര്കഗ്രാരതനറ, ആവശശ്യലമന്നറ
അതറ കേരുതഗ്രാവന്ന കൂടുതല ഉകദശ്യഗ്രാഗസ്ഥകരയുന്റിം ജപീവനകഗ്രാകരയുന്റിം നലകേഗ്രാവന്നതമഗ്രാണറ.
91. കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷലന്റ ചുമതലെകേള്.―(1) സന്റിംസ്ഥഗ്രാനതതനകേതറ
നഗര പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേ രൂപകേലപ്പനയുലടേ സഭൗന്ദരശ്യപരമഗ്രായ ഗുണകമന്മേ പരതപഗ്രാലെതക്കുന്നതന്റിം
വതകേസതപ്പതക്കുന്നതന്റിം
നതലെനതര്തതകപ്പഗ്രാരുന്നതമഗ്രായത
ബന്ധലപ്പട്ടേ
വതഷയങ്ങളതല
സര്കഗ്രാരതനറ
ഉപകദശന്റിം
നലകുന്നതന്റിം,
പരതസരങ്ങളലടേ
ലലസലലലെനതലനകയഗ്രാ
സഭൗന്ദരശ്യപരമഗ്രായ ഗുണകമന്മേകയകയഗ്രാ അവതലടേയുളള ഏലതങതലുന്റിം ലപഗ്രാതസഭൗകേരശ്യങ്ങകളകയഗ്രാ
ബഗ്രാധതക്കുന്നകതഗ്രാ ബഗ്രാധതക്കുവഗ്രാനതടേയുളളകതഗ്രാ ആയ ലകേട്ടേതടേനതര്മഗ്രാണപവര്തനങ്ങകളഗ്രാ
എന്ഞതനപീയറതന്റിംഗറ
പവര്തനങ്ങകളഗ്രാ
ഏലതങതലുന്റിം
വതകേസന
നതര്കദ്ദേശകമഗ്രാ
സന്റിംബന്ധതച്ചുളള ഏലതങതലുന്റിം പദ്ധതതകേലള സന്റിംബന്ധതചറ ഏലതങതലുന്റിം മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ അലലങതല
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ ഉപകദശവന്റിം മഗ്രാര്ഗ്ഗനതര്ദ്ദേശവന്റിം നലകുന്നതന്റിം കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ
കേമപീഷലന്റ ലപഗ്രാതവഗ്രായ കേര്തവശ്യമഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണറ.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതലലെ വശ്യവസ്ഥകേള്കറ വതകധയമഗ്രായത, കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ
കേമപീഷനറ, സര്കഗ്രാകരഗ്രാ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ, ഏലതങതലുന്റിം സര്കഗ്രാര് വകുകപ്പഗ്രാ അര്ദ്ധ സര്കഗ്രാര്
ഏജന്സതകയഗ്രാ, അതതനറ അയച്ചുലകേഗ്രാടുക്കുന്ന പദ്ധതതകേലള സന്റിംബന്ധതച്ചുളള നതര്കദ്ദേശങ്ങള്,
സൂകമപരതകശഗ്രാധന നടേത്തുകേകയഗ്രാ, അന്റിംഗപീകേരതക്കുകേകയഗ്രാ രൂപകഭേതലപ്പടുത്തുകേകയഗ്രാ
ലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
(3) 1958-ലലെ പുരഗ്രാതന സഗ്രാരകേങ്ങളന്റിം പുരഗ്രാവസ്തു ശഗ്രാസ പരതസരവന്റിം, കശഷതപ്പുന്റിം
ആകതനുന്റിം (1958-ലലെ 24-ാം കകേന്ദ്ര ആകറ ) 1968-ലലെ കകേരള പുരഗ്രാതന സഗ്രാരകേങ്ങളന്റിം
പുരഗ്രാവസ്തു ശഗ്രാസ പരതസരവന്റിം കശഷതപ്പുന്റിം ആകതനുന്റിം( 1969-ലലെ 26-ാം ആകറ) വതകധയമഗ്രായത
കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷനറ,―
(i) സന്റിംരകണന്റിം ആവശശ്യമുള ലകേട്ടേതടേങ്ങളന്റിം കേലണത്തുകേയുന്റിം അപകേഗ്രാരമുളള
ലകേട്ടേതടേങ്ങളകടേയുന്റിം പരതസരങ്ങളകടേയുന്റിം പട്ടേതകേ തയഗ്രാറഗ്രാക്കുകേകയഗ്രാ തയഗ്രാറഗ്രാകതപ്പതക്കുകേകയഗ്രാ
ലചെയ്യുകേയുന്റിം അവ തരന്റിംതതരതക്കുകേയുന്റിം:
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(ii) കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷന് അധതകേഗ്രാരലപ്പടുതതകയകഗ്രാവന്ന
ഏലതങതലുന്റിം ആകളഗ്രാ ഏജന്സതകയഗ്രാ മുകഖന അതതലുളള സ്ഥലെങ്ങളന്റിം ലകേട്ടേതടേങ്ങളന്റിം
നതര്മതതതകേളന്റിം പരതകശഗ്രാധതക്കുകേയുന്റിം കേഗ്രാലെഗ്രാകേഗ്രാലെങ്ങളതല അപകേഗ്രാരമുളള ലകേട്ടേതടേങ്ങളകടേകയഗ്രാ
പരതസരങ്ങളകടേയഗ്രാ പട്ടേതകേ തയഗ്രാറഗ്രാക്കുന്നതതനുന്റിം, നതലെവതലുളള സ്ഥതതത നതരപീകതക്കുന്നതതനുന്റിം,
പഠനങ്ങളന്റിം സര്കവ്വകേളന്റിം നടേത്തുകേയുന്റിം അടേതസ്ഥഗ്രാന കരഖകേള് കശഖരതക്കുകേയുന്റിം;
(iii) ഇഭൗ ആകതന്കേപീഴെതലുളള ഏലതങതലുന്റിം പഗ്രാനതല നഗര രൂപകേലപ്പന
നതയന്ത്രണന്റിം ആവശശ്യമഗ്രായതട്ടുളള കമഖലെകേളതല, കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷന് പട്ടേതകേ
തയഗ്രാറഗ്രാകതയതട്ടുളള അങ്ങലനയുളള ഏലതങതലുന്റിം ലകേട്ടേതടേതതകനകയഗ്രാ പരതസരതതകനകയഗ്രാ
സന്റിംബന്ധതക്കുന്ന മഗ്രാതൃകേ പഗ്രാനുകേളന്റിം വതകേസന നതയന്ത്രണങ്ങളന്റിം ആവതഷ്കരതക്കുന്നതതനറ,
വതശദമഗ്രായ പഠനങ്ങളന്റിം സര്കവ്വകേളന്റിം അടേതസ്ഥഗ്രാന കരഖകേള് കശഖരതകലുന്റിം നടേത്തുകേകയഗ്രാ
നടേതതപ്പതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയ്യുകേയുന്റിം;
(iv) ഇഭൗ ആകതന് കേപീഴെതലുളള ഏലതങതലുന്റിം, പഗ്രാനതല കേലണതതയതട്ടുളള
അങ്ങലനയുളള ലകേട്ടേതടേതതകനഗ്രാ പരതസരതതകനഗ്രാ കമഖലെയ്കകഗ്രാ രൂപകേലപ്പന സന്റിംബന്ധതച
ഏലതങതലുന്റിം ലലശലെതകയഗ്രാ സസ്വഭേഗ്രാവകമഗ്രാ വതകശഷണകമഗ്രാ നതര്ണ്ണയതക്കുകേയുന്റിം;
(v) കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷന് നടേതതയതട്ടുള പവര്തനങ്ങളന്റിം
പവര്തതകേളന്റിം സന്റിംബന്ധതച്ചുളള കേഗ്രാരശ്യങ്ങളതലുന്റിം അതമഗ്രായത ബന്ധലപ്പട്ടേ കേഗ്രാരശ്യങ്ങളതലുന്റിം
സര്കഗ്രാരതനറ വഗ്രാര്ഷതകേ റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പതക്കുകേയുന്റിം;
(vi) നഗര-പഗ്രാരതസ്ഥതതതകേ രൂപകേലപ്പനയുകടേയുന്റിം അതമഗ്രായത ബന്ധലപ്പട്ടേ
കേഗ്രാരശ്യങ്ങളകടേയുന്റിം
പഗ്രാധഗ്രാനശ്യന്റിം
സന്റിംബന്ധതചറ
ലപഗ്രാതജനങ്ങളതല
അവകബഗ്രാധന്റിം
സൃഷ്ടതക്കുന്നതതനുളള നടേപടേതകേള് സസ്വപീകേരതക്കുകേയുന്റിം;
(vii) മുകേളതല പരഗ്രാമര്ശതചതട്ടുളതന്റിം, അതതനറ അയച്ചുലകേഗ്രാടുതതട്ടുളതമഗ്രായ
ഏലതങതലുന്റിം
വതഷയതതല
സര്കഗ്രാരതകനഗ്രാ
ബന്ധലപ്പട്ടേ
തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ
സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള്കകഗ്രാ ഉപകദശന്റിം നലകുകേയുന്റിം;
(viii)

നതര്ണ്ണയതകലപ്പടേഗ്രാവന്ന

അങ്ങലനയുള

മകറലതങതലുന്റിം

കേഗ്രാരശ്യന്റിം

ലചെയ്യുകേയുന്റിം,
ലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
92. കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷനറ സര്കഗ്രാര് വകുപ്പുകേള് മുതലെഗ്രായവയുലടേ
കസവനങ്ങള് .―കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷനറ, അതതലന്റ ഏലതങതലുന്റിം ചുമതലെകേള്
നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതനഗ്രായത,
സര്കഗ്രാര്
വകുപ്പുകേളകടേകയഗ്രാ
അര്ദ്ധ
സര്കഗ്രാര്
ഏജന്സതകേളകടേകയഗ്രാ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളകടേകയഗ്രാ കേണ്സള്ട്ടേന്റുകേളകടേകയഗ്രാ
വതദഗരുകടേകയഗ്രാ കസവനങ്ങള് ലെഭേശ്യമഗ്രാകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
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93. കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷലന്റ കയഗ്രാഗങ്ങള്.―കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ
കേമപീഷന് നതര്ണയതകലപ്പടേഗ്രാവന്ന പകേഗ്രാരമുളള അങ്ങലനയുളള സമയങ്ങളതലുന്റിം
സ്ഥലെങ്ങളതലുന്റിം കയഗ്രാഗന്റിം കചെകരണതന്റിം അങ്ങലനയുളള നടേപടേതക്രമന്റിം പഗ്രാലെതകകണതമഗ്രാണറ.
94. കകേരള അര്ബന് കേമപീഷനു കവണതയുളള നതധത.―കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ
കേമപീഷലന്റ ഉകദ്ദേശസ്വലെകശ്യങ്ങള് നതറകവറ്റുന്നതതനഗ്രായത
ഒരു പതശ്യകേ നതധത
രൂപപീകേരതകകണതന്റിം ആയതറ കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷലന്റ യകഥഷ്ട
നതയന്ത്രണതതല സൂകതകകണതന്റിം ആണറ.
95.
സന്റിംസ്ഥഗ്രാന
നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ
കബഗ്രാര്ഡതലന്റയുന്റിം
വതകേസന
അകതഗ്രാറതറതയുകടേയുന്റിം കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷകന്റയുന്റിം അനഭൗകദശ്യഗ്രാഗതകേ അന്റിംഗങ്ങലള
നപീകന്റിംലചെയല .―(1)സര്കഗ്രാരതനറ, ഉതരവറ വഴെത, സന്റിംസ്ഥഗ്രാന നഗര-ഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ
കബഗ്രാര്ഡതലന്യുന്റിം കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷലന്റയുന്റിം വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകേളകടേയുന്റിം
ഏലതഗ്രാരു അനഭൗകദശ്യഗ്രാഗതകേ അന്റിംഗകതയുന്റിം അകദ്ദേഹന്റിം.―
(എ)ഒരു അവതമുക്ത നതര്ദ്ദേനനഗ്രാലണങതകലെഗ്രാ; അലലങതല
(ബത)സര്കഗ്രാരതലന്റ അഭേതപഗ്രായതതല സഗ്രാന്മേഗ്രാര്ഗ്ഗതകേ ദൂഷശ്യന്റിം ഉള്ലപ്പടുന്ന ഒരു
കുറതതനറ ശതകതകലപ്പട്ടുലവങതകലെഗ്രാ;
(സത) ഒരു ലചെയര്കപഴ്സണ് അലലങതല അന്റിംഗന്റിം എന്ന നതലെയതല
പവര്തതക്കുന്നതതനറ ശഗ്രാരപീരകേമഗ്രാകയഗ്രാ മഗ്രാനസതകേമഗ്രാകയഗ്രാ കേഴെതവതലഗ്രാതഗ്രായതതപീര്ന്നുലവങതകലെഗ്രാ;
(ഡത) അകദ്ദേഹതതലന്റ പവര്തനങ്ങലള കദഗ്രാഷകേരമഗ്രായത ബഗ്രാധതക്കുവഗ്രാനതടേയുളള
പകേഗ്രാരന്റിം സഗ്രാമ്പതതകേകമഗ്രാ മറ്റു വതധതതകലെഗ്രാ ഉളള തഗ്രാത്പരശ്യന്റിം ആര്ജതച്ചുലവങതകലെഗ്രാ ;
(ഇ) കേമപീഷനതല നതന്നറ മുന്കൂര് അനുമതത കനടേഗ്രാലത
തടേര്ചയഗ്രായുളള മൂന്നറ കയഗ്രാഗങ്ങളതല പലങടുകഗ്രാതതരുന്നുലവങതകലെഗ്രാ:
(എഫെറ)
അകദ്ദേഹന്റിം
ഒഭൗകദശ്യഗ്രാഗതകേ
സ്ഥഗ്രാനതറ
തഗ്രാത്പരശ്യതതനറ ഹഗ്രാനപീകേരമഗ്രായത തപീരതകവതധന്റിം തലന്റ
ലചെയലവങതകലെഗ്രാ.―

കേമപീഷലന്റ

തടേരുന്നതറ
ലപഗ്രാത
പദവത ദുരുപകയഗ്രാഗന്റിം

അയഗ്രാലള ഒഭൗകദശ്യഗ്രാഗതകേ സ്ഥഗ്രാനത്തുനതന്നുന്റിം നപീകന്റിംലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
(2)(1)-ാം ഉപവകുപ്പതലന്റ (ഡത)-യുന്റിം(ഇ)-യുന്റിം (എഫെറ)-ഉന്റിം ഖണ്ഡങ്ങള്പകേഗ്രാരന്റിം
യഗ്രാലതഗ്രാരഗ്രാകളയുന്റിം അയഗ്രാള്കറ ഇഭൗ വതഷയതതല പറയുവഗ്രാനുളതറ പറയുവഗ്രാന് ഒരവസരന്റിം
നലകേഗ്രാലത നപീകന്റിം ലചെയഗ്രാന് പഗ്രാടുളതല.
96. ലറഗുകലെഷനുകേള് ഉണഗ്രാക്കുവഗ്രാനുളള സര്കഗ്രാരതലന്റ അധതകേഗ്രാരന്റിം.―ഇഭൗ ആകതല
വശ്യവസ്ഥ ലചെയ പകേഗ്രാരമുള കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമപീഷലന്റ ചുമതലെകേളലടേ
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നതര്വ്വഹണന്റിം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതനഗ്രായത ലറഗുകലെഷനുകേള് ഉണഗ്രാക്കുവഗ്രാന് സര്കഗ്രാരതനറ
അധതകേഗ്രാരന്റിം ഉണഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണറ.
**

**

**

**

97. ആസൂത്രണ-വതകേസന നതധത.―(1) ഇഭൗ ആകതലന്റ ആവശശ്യതതകലെകഗ്രായത
ഓകരഗ്രാ മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനുന്റിം മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലുന്റിം നഗര പഞഗ്രായത്തുന്റിം
ആസൂത്രണ-വതകേസന നതധത എന്ന കപരതല ഒരു പകതശ്യകേ നതധത രൂപപീകേരതകകണതന്റിം
ആയതതല തഗ്രാലഴെപ്പറയുന്നവ വകേലകേഗ്രാളതകകണതമഗ്രാണറ.―
**

**
**
**
(ബത) ഇഭൗ ആകതന്കേപീഴെതകലെഗ്രാ അതതന്കേപീഴെതല ഉണഗ്രാകതയതട്ടുള ചെട്ടേങ്ങള്കറ
കേപീഴെതകലെഗ്രാ ലെഭേതചതട്ടുള എലഗ്രാ വതകേസന ചെഗ്രാര്ജ്ജുകേളന്റിം അലലങതല മററ ചെഗ്രാര്ജ്ജുകേളന്റിം ഫെപീസുന്റിം

**

**

**

**

98. കബഗ്രാര്ഡറ, ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറത, ലമലടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത
എന്നതവയുലടേ ഫെണറ.― സര്കഗ്രാര് അനുവദതക്കുന്നുലവങതല കബഗ്രാര്ഡറ ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ
കേമതറതകേള്, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂറത്രണ കേമതറതകേള്, വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകേള്
എന്നതവയറ ഒരു പകതശ്യകേ ഫെണറ പരതപഗ്രാലെതകഗ്രാവന്നതന്റിം അതതല ഇഭൗ ആകറ പകേഗ്രാരന്റിം
അവര്കറ ലെഭേതക്കുന്ന എലഗ്രാ പണവന്റിം വരവറ വയ്കകണതന്റിം ആയതറ ഇഭൗ ആകതന്കേപീഴെതലുള
അവരുലടേ ചുമതലെകേള് നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതനുകവണതയുള ലചെലെവകേള് കനരതടുന്നതതനഗ്രായത
വതനതകയഗ്രാഗതകകണതമഗ്രാണറ.
99. ആസണ വതകേസന ഫെണ്ടുകേളതകലെക്കുന്റിം മററ ഫെണ്ടുകേളതകലെയ്ക്കുന്റിം മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനുകേള് , മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതലുകേള് മുതലെഗ്രായവരുലടേ സന്റിംഭേഗ്രാവനകേള്.― (1)
ഓകരഗ്രാ സഗ്രാമ്പതതകേ വര്ഷതതലന തടേകതതലുന്റിം ബന്ധലപ്പട്ടേ ഓകരഗ്രാ മുനതസതപ്പല
കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല കേഭൗണ്സതകലെഗ്രാ ടേഭൗണ് പഞഗ്രായകതഗ്രാ ഗഗ്രാമപഞഗ്രായകതഗ്രാ
മുന് വര്ഷന്റിം വരവറ വചതട്ടുള ലമഗ്രാതന്റിം തകേയുലടേ അരശതമഗ്രാനതതനറ തലെശ്യമഗ്രായ ഒരു തകേ
97-ാം വകുപ്പറ (1)-ാം ഉപ വകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം രൂപപീകേരതച അതതലന ആസൂത്രണ വതകേസന
ഫെണതകലെയറ സന്റിംഭേഗ്രാവന ലചെകയണതഗ്രാണറ.
(2) കബഗ്രാര്കഡഗ്രാ, അതത സന്റിംഗതതകപഗ്രാലലെ, ഒരു ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ
ഒരു ലമകടഗ്രാലപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകയഗ്രാ ഒരു
വതകേസന അകതഗ്രാറതറത,
ഏലതങതലുന്റിംമുലണങതല
അകതഗ്രാ
പരതപഗ്രാലെതച്ചുവരുന്ന
ഫെണതകലെയറ
സര്കഗ്രാര്
നതശയതകഗ്രാവന്ന ഏലതങതലുന്റിം തകേ, മുനതസതപ്പല കകേഗ്രാര്പ്പകറഷകനഗ്രാ മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതലെതകനഗ്രാ
ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായതതകനഗ്രാ
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായതതകനഗ്രാ
സന്റിംഭേഗ്രാവന
ലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
100. അകഭൗണ്ടുകേളന്റിം ആഡതറ്റുന്റിം.―(കബഗ്രാര്ഡറ ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമമതറതകേള്,
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകേള്, വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകേള്, മുനതസതപ്പല
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കകേഗ്രാര്പ്പകറഷനുകേള്,
മുനതസതപ്പല
കേഭൗണ്സതലുകേള്,
ടേഭൗണ്
പഞഗ്രായത്തുകേള്,
ഗഗ്രാമപഞഗ്രായത്തുകേള് എന്നതവ ഇഭൗ ആകറ പകേഗ്രാരന്റിം അവര് വച്ചുകപഗ്രാരുന്ന ഫെണ്ടുകേലള
സന്റിംബന്ധതച ശരതയഗ്രായ അകഭൗണ്ടുകേളന്റിം പസക്തമഗ്രായ മറ്റു കരഖകേളന്റിം സൂകതകകണതന്റിം
നതര്ണ്ണയതകലപ്പടേഗ്രാവന്ന അങ്ങലനയുള മഗ്രാതൃകേയതല അകഭൗണ്ടുകേളലടേ ഒരു വഗ്രാര്ഷതകേ
കസ്റ്റററലമനറ തയഗ്രാറഗ്രാകകണതമഗ്രാണറ.
(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം വച്ചുകപഗ്രാരുന്ന അകഭൗണ്ടുകേള് 1994-ലലെ കകേരള
കലെഗ്രാകല ഫെണറ ആഡതററ ആകതന് (1994-ലലെ 14) കേപീഴെതലുള ആഡതറര്മഗ്രാരഗ്രാല, വഗ്രാര്ഷതകേ
ആഡതറതനറ വതകധയമഗ്രായതരതക്കുന്നതഗ്രാണറ.
**

**

**

**

101. വഗ്രാര്ഷതകേ റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടുകേള്.―കബഗ്രാര്ഡറ, മുന് സഗ്രാമ്പതതകേ വര്ഷതതലലെ
അതതലന പവര്തനങ്ങലള സന്റിംബന്ധതച്ചുള റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടേറ ഓകരഗ്രാ സഗ്രാമ്പതതകേ വര്ഷവന്റിം
തയഗ്രാറഗ്രാകകണതന്റിം, നതര്ണ്ണയതകലപ്പടേഗ്രാവന്ന അങ്ങലനയുള മഗ്രാതൃകേയതലുന്റിം അങ്ങലനയുള
തപീയതതയതകലെഗ്രാ അതതനു മുന്പഗ്രാകയഗ്രാ സര്കഗ്രാറതനറ സമര്പ്പതകകണതമഗ്രാണറ.
(2) ഓകരഗ്രാ തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണസ്ഥഗ്രാപനവന്റിം വതകേസന അകതഗ്രാറതറതയുന്റിം ഓകരഗ്രാ
വര്ഷവന്റിം ഓകരഗ്രാ സഗ്രാമ്പതതകേ വര്ഷകതയ്ക്കുന്റിം ഇഭൗ ആകറ പകേഗ്രാരമുള പഗ്രാനുകേള്
നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതമഗ്രായത ബന്ധലപ്പട്ടുള അതതലന പവര്തനങ്ങലള സന്റിംബന്ധതചറ
കമഖലെഗ്രാതലെതതല ലലകേവരതച ലെകശ്യങ്ങള് വശ്യക്തമഗ്രാകതലകഗ്രാണ്ടുന്റിം പസക്തമഗ്രായ ധനകേഗ്രാരശ്യ
പസഗ്രാവനകേള് സഹതതവന്റിം ഒരു റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടേറ തയഗ്രാറഗ്രാകകണതന്റിം, ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ
കേമതറതക്കുന്റിം, ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറത ഏലതങതലുന്റിം ഉലണങതല അതതനുന്റിം
റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടേറ സമര്പ്പതകകണതന്റിം, അവ അങ്ങലനയുള റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടുകേള് ഏകകേഗ്രാപതപ്പതകകണതന്റിം
കബഗ്രാര്ഡതനറ ഒരു
ഏകേപീകൃത റതകപ്പഗ്രാര്ട്ടേറ, നതര്ണ്ണയതകലപ്പടേഗ്രാവന്ന അങ്ങലനയുള
മഗ്രാതൃകേയതലുന്റിം അങ്ങലനയുള തപീയതതയതകലെഗ്രാ അതതനറ മുന്പഗ്രാകയഗ്രാ സമര്പ്പതകകണതമഗ്രാണറ.
**

**

**

**

110. തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള്ക്കുന്റിം വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകേള്ക്കുന്റിം പണന്റിം
കേടേന്റിം വഗ്രാങ്ങുന്നതതനുള അധതകേഗ്രാരന്റിം.―(1) ഒരു തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനതതകനഗ്രാ
വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകകഗ്രാ കേഗ്രാലെഗ്രാകേഗ്രാലെങ്ങളതല, സര്കഗ്രാര് അന്റിംഗപീകേരതകഗ്രാവന്ന അങ്ങലനയുള
പലെതശനതരകതലുന്റിം അങ്ങലനയുള കേഗ്രാലെയളവതകലെയ്ക്കുന്റിം സര്കഗ്രാര് അന്റിംഗപീകേരതകഗ്രാവന്ന
അങ്ങലനയുള നതബന്ധനകേളതന്കമലുന്റിം ഇഭൗ ആകറ പകേഗ്രാരവന്റിം അതതന്കേപീഴെതല
ഉണഗ്രാകതയതട്ടുളള ചെട്ടേങ്ങള് പകേഗ്രാരവന്റിം അതതനറ നലകേലപ്പട്ടേ ചുമതലെകേള് കേഗ്രാരശ്യകമമഗ്രായത
നതര്വ്വഹതക്കുന്നതതനഗ്രായത ആവശശ്യമുളളത്ര പണന്റിം 1963-ലലെ കകേരള കലെഗ്രാകല അകതഗ്രാറതറപീസറ
കലെഗ്രാണ്സറ ആകതലലെകയഗ്രാ (1963-ലലെ 30) അതതന്കേപീഴെതല ഉണഗ്രാകലപ്പട്ടേതട്ടുള
ചെട്ടേങ്ങളതലലെകയഗ്രാ വശ്യവസ്ഥകേള്കറ വതകധയമഗ്രായത കേടേന്റിം വഗ്രാങ്ങഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
111. സര്കഗ്രാരതലന്റയുന്റിം കബഗ്രാര്ഡതലന്റയുന്റിം നതയന്ത്രണന്റിം.―(1) ഇഭൗ ആകതലന്റ
കേഗ്രാരശ്യകമമഗ്രായ നടേതതപ്പതനഗ്രായത സര്കഗ്രാര് കേഗ്രാലെഗ്രാകേഗ്രാലെങ്ങളതല പുറലപ്പടുവതകഗ്രാവന്ന
അങ്ങലനയുള നതര്കദ്ദേശങ്ങള് കബഗ്രാര്ഡറ, ചെപീഫെറ ടേഭൗണ് പഗ്രാനര്, സര്കഗ്രാരതലന്റ നഗരഗഗ്രാമഗ്രാസൂത്രണ വകുപ്പതലലെ ജതലഗ്രാ ഓഫെപീസര്മഗ്രാര്, ജതലഗ്രാ ആസൂത്രണ കേമതറതകേള്,
ലമകടഗ്രാകപഗ്രാളതറന് ആസൂത്രണ കേമതറതകേള്, വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകേള് കജഗ്രായതന്ററ ആസൂത്രണ

97
കേമതറതകേള്, തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങള്, തകദ്ദേശസസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളലടേ ലസക്രട്ടേറതമഗ്രാര്
എന്നതവര് നടേപ്പഗ്രാകകണതഗ്രാണറ.
**

**

**

**

112. ചെട്ടേങ്ങള് ലറഗുകലെഷനുകേളന്റിം ഉണഗ്രാക്കുവഗ്രാനുളള അധതകേഗ്രാരന്റിം.―(1) ഇഭൗ ആകതലലെ
വശ്യവസ്ഥകേള് നടേപ്പതലെഗ്രാക്കുന്നതതനഗ്രായത സര്കഗ്രാരതനറ ഒഭൗകദശ്യഗ്രാഗതകേ ഗസറതല വതജഗ്രാപനന്റിം
മുകഖന, ചെട്ടേങ്ങളന്റിം ലറഗുകലെഷനുകേളന്റിം ഉണഗ്രാകഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
(2) ഇഭൗ ആകതന് കേപീഴെതല ഉണഗ്രാകലപ്പട്ടേ ഏലതങതലുന്റിം ചെട്ടേതതലന്റകയഗ്രാ
ലറഗുകലെഷലന്റകയഗ്രാ ലെന്റിംഘനതതനറ പതതനഗ്രായതരന്റിം രൂപയതല കേവതയഗ്രാത പതഴെയുന്റിം,
തടേര്ന്നുളള ലെന്റിംഘനതതലന്റ സന്റിംഗതതയതല, ആദശ്യകുറ സ്ഥഗ്രാപനതതനറ കശഷന്റിം തടേര്ന്നു
വരുന്ന ലെന്റിംഘനതതലന ഓകരഗ്രാ ദതവസതതനുന്റിം 500 രൂപവലരയഗ്രാകേഗ്രാവന്ന പതഴെയുന്റിം നലകേത
സൂകതകലപ്പടുന്നതഗ്രാണറ എന്നറ വശ്യവസ്ഥ ലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ.
(3) പകതശ്യകേതച്ചുന്റിം, കമലപ്പറഞ അധതകേഗ്രാരതതലന്റ സഗ്രാമഗ്രാനശ്യതയറ ഭേന്റിംഗന്റിം
വരഗ്രാലതയുന്റിം അങ്ങലനയുള ചെട്ടേങ്ങളതല ഇനത പറയുന്ന എലഗ്രാകമഗ്രാ ഏലതങതലുകമഗ്രാ
കേഗ്രാരശ്യങ്ങള്ക്കുകവണത വശ്യവസ്ഥലചെയഗ്രാവന്നതഗ്രാണറ, അതഗ്രായതറ;―
(പവ) കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമതഷലന അനഭൗകദശ്യഗ്രാഗതകേ അന്റിംഗങ്ങളലടേ
ഔകദശ്യഗ്രാഗതകേ കേഗ്രാലെഗ്രാവധത, കസവനനതബന്ധനകേള്, അവര്കറ നലകകേണ ബതകേള് എന്നതവ;
(ഇസഡറ) കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമതഷലന കയഗ്രാഗതതനുള സമയവന്റിം
സ്ഥലെവന്റിം അതതലന ബതസതനസറ നടേതതപ്പറ സന്റിംബന്ധതച്ചുള നടേപടേതക്രമവന്റിം;
(എഎ) കകേരള അര്ബന് ആര്ട്ടേറ കേമതഷനുകവണത ഒരു പകതശ്യകേ ഫെണറ
രൂപപീകേരതകകണ തപീയതത;
(എബത) 110-ാം വകുപ്പറ പകേഗ്രാരന്റിം തകദ്ദേശ സസ്വയന്റിംഭേരണ സ്ഥഗ്രാപനങ്ങളന്റിം
വതകേസന അകതഗ്രാറതറതകേളന്റിം പണന്റിം കേടേന്റിം വഗ്രാങ്ങഗ്രാവന്ന രപീതത;
**

**

**

**

(എഎഫെറ) കപഗ്രാസതകേറ്റ്യൂഷനുമഗ്രായത ബന്ധലപ്പട്ടേറ ഈടേഗ്രാക്കുന്ന പതഴെ ബന്ധലപ്പട്ടേ
അധതകേഗ്രാര സ്ഥഗ്രാനതതലന ഫെണതകലെകറ ഏതറ രപീതതയതല നലകേണലമന്നറ;
(എജത) നതര്ണ്ണയതകലപ്പകടേണകതഗ്രാ നതര്ണ്ണയതകലപ്പടേഗ്രാവന്നകതഗ്രാ ആയ മററ
ഏലതഗ്രാരു കേഗ്രാരശ്യവന്റിം ;
(4) ഈ ആകതന് കേപീഴെതല ഉണഗ്രാകലപ്പടുന്ന ഓകരഗ്രാ ചെട്ടേവന്റിം അലലങതല ലറഗുകലെഷനുന്റിം
അതറ
ഉണഗ്രാകതയതതനു
കശഷന്റിം,
കേഴെതയുന്നത്ര
കവഗന്റിം,
നതയമസഭേ
സകമളനതതലെഗ്രായതരതക്കുകമ്പഗ്രാള് അതതലന മുമ്പഗ്രാലകേ അതറ ഒരു സകമളനതതകലെഗ്രാ,
തടേര്ചയഗ്രായ രണറ സകമളനങ്ങളതകലെഗ്രാ ലപടേഗ്രാവന്ന ആലകേ പതതനഗ്രാലെറ ദതവസകതകറ
വയ്കകണതന്റിം അപകേഗ്രാരന്റിം അതറ ഏതറ സകമളനതതല വയ്ക്കുന്നുകവഗ്രാ ആ സകമളനകമഗ്രാ
ലതഗ്രാട്ടേടുത്തുവരുന്ന സകമളനകമഗ്രാ അവസഗ്രാനതക്കുന്നതതനു മുമ്പറ നതയമസഭേ പസ്തുത
ചെട്ടേതതകലെഗ്രാ ലറഗുകലെഷനതകലെഗ്രാ ഏലതങതലുന്റിം രൂപകഭേദന്റിം വരുത്തുകേകയഗ്രാ അലലങതല ആ ചെട്ടേന്റിം
ഉണഗ്രാകകണതതലലന്നറ തപീരുമഗ്രാനതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയ്യുന്ന പകന്റിം, ആ ചെട്ടേതതകനഗ്രാ,
ലറഗുകലെഷകനഗ്രാ അതതനുകശഷന്റിം അതതറ സന്റിംഗതതകപഗ്രാലലെ, അപകേഗ്രാരന്റിം രൂപകഭേദന്റിം വരുതതയ
രൂപതതല മഗ്രാത്രന്റിം പഗ്രാബലെശ്യമുണഗ്രായതരതക്കുകേകയഗ്രാ അലലങതല ഏലതങതലുന്റിം പഗ്രാബലെശ്യവന്റിം
ഇലഗ്രാതതരതക്കുകേകയഗ്രാ ലചെയ്യുന്നതഗ്രാകുന്നു. എന്നതരുന്നഗ്രാലുന്റിം അപകേഗ്രാരമുള ഏലതങതലുന്റിം
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രൂപകഭേദലപ്പടുതകലെഗ്രാ, റദ്ദേഗ്രാകകലെഗ്രാ ആ ചെട്ടേകമഗ്രാ ലറഗുകലെഷകനഗ്രാ പകേഗ്രാരന്റിം മുമ്പറ ലചെയതട്ടുള
ഏലതങതലുന്റിം സന്റിംഗതതയുലടേ സഗ്രാധുതയറ ഭേന്റിംഗന്റിം വരഗ്രാതവതധതതല ആയതരതകകണതഗ്രാണറ.

