
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വിജ്ഞാപനം 
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ഫാെം-1 
2021-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ 

(വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി രൂപീേരണവും അനുമരി നൽേെും)ടട്ട്ങള്  
(ടട്ടം 4(1) ോണുേ) 

ലോല്ലം മുനിസിപ്പൽ  കോർപ്പകെഷന്  
 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ ആക്ടിലെ (2016-ലെ 9-ആം ആക്ട്) 50-ആം വേുപ്പിലെ 2-ആം 
ഉപവേുപ്പും 46-ആം വേുപ്പിലെ 1-ആം ഉപവേുപ്പും ഗ്പോരം “കടപ്പാക്കട ആന്റ് - സറൗണ്ടിംഗ്-
നു" കവണ്ടിയുളള വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി വയരിയാനം വരുത്തുന്നരിനുളള ഉകേശയത്തിന്ലെ 
വിജ്ഞാപനം 

07/08/2010 രീയരിയിൽ  G.O(MS)No.No.171/10/LSGD ഗ്പോരം സർകാർ  അംഗീേരിച്ച  " കടപ്പാക്കട 
ആന്റ് സറൗണ്ടിംഗ"് എന്ന വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരിയ്ക് അംഗീോരം െഭിച്ച ് 10 വർ ഷം 
അധിേരിച്ച സാഹടരയത്തിൽ  വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി പരിഷ്േരികുന്ന വിഷയം 07/12/2021-
ലെ േൗണ്സിൽ  കയാഗത്തിൽ  49(1)-ആം നമ്പർ  രീരുമാനഗ്പോരം ലോല്ലം മുനിസിപ്പൽ  
കോർപ്പകെഷന്  രൂപീേരിച്ച സ്ലപഷയൽ  േമ്മിറ്റിയുലെ ശിപാർശയികമേലൽ  ഗ്പസ്രുര വിശദ 
നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി ോകൊടിരായി പരിഷ്േരികുേ എന്ന ഉകേശകത്താലെ 2016-ലെ കേരള 
നഗരഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ നിയമത്തിലെ വയവസ്ഥേ്  ഗ്പോരം രുെർനെപെിേ്  സവീേരികുന്നരിനായി 
ഗ്പസിദ്ധീേരികുന്ന കനാട്ടീസ്. 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ ആക്ടിലെ (2016-ലെ 9-ആം ആക്ട്) 50-ആം വേുപ്പിലെ 2-ആം 
ഉപവേുപ്പും 46-ആം വേുപ്പിലെ 1-ആം ഉപവേുപ്പും ഗ്പോരം ലോല്ലം മുനിസിപ്പൽ  കോർപ്പകെഷന്  
രാലെ വിശദമാകിയിരികുന്ന ഉകേശയ്ങളകളാെും െക്ഷ്യ്ങളകളാെും േൂെിയുളള "കടപ്പാക്കട ആന്റ് 
സറൗണ്ടിംഗ"് എന്ന വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി വയരിയാനം വരുത്താന്  11/07/2022 രീയരിയിൽ  
നെന്ന േൗണ്സിൽ  കയാഗത്തിൽ  26-ആം നമ്പർ  രീരുമാനഗ്പോരം രീരുമാനിച്ചിരികുന്നു. 

(എ) പദ്ധതട വ്യതടയാനിം വ്രുത്തുന്നതടനുളള ഉദ്ദേശ്യിം : 

"കടപ്പാക്കട ആന്റ് സറൗണ്ടിംഗ്" എന്ന വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരിയ്ക ്അംഗീോരം െഭിച്ചിട്ട ്
ോകൊടിരമായ മാറ്റ്ങള്  ഉ്ലപ്പെുത്തി പരിഷേ്രികാത്തരിനാൽ  പട്ടണത്തിന്ലെ 
വിേസനത്തിലന സാരമായി ബാധികുന്നുണ്ട്. ആയരിനാൽ  വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരിയുലെ 
കമഖൊ നിയഗ്രണ ടട്ട്ങളളിൽ  മാറ്റം വരുത്തിലകാണ്ട് ോൊനുസൃരമായ 
വിേസനഗ്പവർത്തന്ങള്  നെത്തുന്നരിന് സഹായേരമായ വിധത്തിൽ  വയരിയാനം വരുത്തുേ 
എന്നരാണ് പദ്ധരി വയരിയാനം ലോണ്ട് ഉകേശികുന്നര്. 

(ബട) പദ്ധതട വ്യതടയാനിം വ്രുത്തുന്നതടനുളള ലക്ഷ്യങ്ങള്  : 

മാെിയ വിേസന സാഹടരയം േണകിലെെുത്ത് ഭൂഉപകയാഗത്തിന്ലെ കമഖൊ നിയഗ്രണ ടട്ട്ങളളിൽ  
വയരിയാനം വരുത്തുവാനാണ് െക്ഷ്യമിെുന്നര്. 

 (സട) അതടരുകള്  : 
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വെക് : ലോല്ലം വികല്ലജിലെ സർകേ നമ്പരുേ്  : 9656(P), 9701, 9710,      
9712(P), 9716, 9731, 9729(P), 10971, 10985, 10983 

േിെക്: ലോല്ലം വികല്ലജിലെ സർകേ നമ്പരുേ്  : 10982, 10980, 10976(P), 
534, 531, 522(P), 521(P)   

ലരക് : വെകകവിള വികല്ലജിലെ സർകേ നമ്പരുേ്  : 510(P), 509(P), 508(P),  
507(P), 1(P), 26, 43, 42, 40, 59, 36,46, 13 

പെിഞ്ഞാെ്: ലോല്ലം വികല്ലജിലെ സർകേ നമ്പരുേ്  : 9530(P), 9564, 9581, 9652, 9654 & 
9635 

(ഡട) റവ്നയൂ സര്വ്ദ്ദേ വ്ടദ്ദളുുകളുേട ദ്ദപര് : 

ലോല്ലം വികല്ലജിലെ സർകേ നമ്പരുേ്  : 1(ജ), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 44, 45, 
507(ജ), 508(ജ), 509(ജ), 510(ജ), 521(ജ), 522(ജ), 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 
9530(ജ),  9565, 9566, 9567, 9568, 9569, 9570, 9572, 9573, 9574, 9575, 9576, 9577, 9578, 9579, 9579, 
9580, 9655, 9656(ജ), 9701(ജ), 9710(ജ), 9711, 9712(ജ), 9713, 9714, 9715, 9723, 9724, 9725, 9726, 
9727, 9728, 9729(ജ), 10973, 10974, 10975, 10976(ജ), 10977, 10978, 10979. 

(ഇ) ആസൂത്തണ ത്പദ്ദേശ്ത്തടേല ഏകദ്ദേശ് വ്ടസ്തൃതട - 26 േെക്ടര്വ്  

ആസൂഗ്രണ ഗ്പകദശത്തിന്ലെ മാപ്പ് (.ി.എസ്.എന് /01) ലോല്ലം മുനിസിപ്പൽ  കോർപ്പകെഷന്  
ഓഫീസിൽ  ഗ്പവൃത്തി സമയത്ത് പരികശാധനയ്കായി സൂക്ഷ്ിച്ചിരികുന്നു. 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ ആക്ടിലെ (2016-ലെ 9-ആം ആക്ട്) 50-ആം വേുപ്പിന്ലെ 2-ആം 
ഉപവേുപ്പും 46-ആം വേുപ്പിലെ 1-ആം ഉപവേുപ്പും ഗ്പോരം െി വിവരം ഇരിനാൽ  വിജ്ഞാപനം 
ലടയ്യുന്നു. 

 

ലസഗ്േട്ടെി         കമയർ  

വ്ടശ്േീകരണക്കുറടപ്പ്  

(ഇര് വിജ്ഞാപനത്തിന്ലെ ഭാഗമാേുന്നരല്ല എന്നാൽ അരിന്ലെ ലപാരു ഉകേശയം 

വയക്തമാകുന്നരിന് ഉകേശിച്ചുലോണ്ടുള്ളരാണ്) 

2016-ലെ കേരള നഗര-ഗ്ഗാമാസൂഗ്രണ ആക്ടിലെ (2016-ലെ 9-ആം ആക്ട്) 50-ആം വേുപ്പിലെ 2-ആം 
ഉപവേുപ്പും 46-ആം വേുപ്പിലെ 1-ആം ഉപവേുപ്പും ഗ്പോരം “കടപ്പാക്കട ആന്റ് - സറൗണ്ടിംഗ്-
നു" കവണ്ടിയുളള വിശദ നഗരാസൂഗ്രണ പദ്ധരി വയരിയാനം വരുത്തുന്നരിനുളള ഉകേശയത്തിന്ലെ 
വിജ്ഞാപനം 
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